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Reklama

W pi¹tek, 25 lipca,
odby³o siê wrêczenie
nagród i wyró¿nieñ
przyznanych przez ka-
pitu³ê regionalnego
miesiêcznika „Wiado-
moœci Koœciañskie”.
Uroczystoœæ zorgani-
zowano w malowniczej
scenerii skansenu fil-
mowego Soplicowo
w Cichowie,  stwo-
rzonej przez Alana
Starskiego do filmu
„Pan Tadeusz”. Obec-
ni byli m.in. Walerian
Szymañski, dyrektor
generalny Wielkopol-
s k i e g o  U r z ê d u
Wojewódzkiego w Po-
znaniu, starosta ko-
œciañski Andrzej Jêcz
i Zbigniew Haupt, sta-
rosta leszczyñski,
burmistrzowie i wójt,
laureaci poprzednich edycji
konkursu.
Nagrodzeni zostali:

- Marek Piñkowski z Ci-
chowa, samozwañczy pod-
komorzy Soplicowa i twór-
ca Filmowej Akademii Zwie-

Laureaci „Wiadomoœci Koœciañskich”

Na zdjêciu: burmistrz Cieœla gratuluje wyró¿nienia œmigielskim laure-
atom. Z ty³u Pawe³ Sa³acki, sekretarz redakcji ,,Gazety Koœciañskiej’’,
prowadz¹cy uroczystoœæ w Soplicowie

rz¹t – za regionalizm;
- Walerian Kunert z Pola-

dowa, w³aœciciel i twórca fir-
my URPOL specjalizuj¹cej

siê w wysokiej jakoœci
us³ugach dla rolnictwa
–  z a  p r z e d s i ê -
biorczoœæ;
- Stefan Stachowiak
z Nowej Wsi, obecny
wiceburmistrz Œmigla,
a wczeœniej koœciañ-
ski wicestarosta uho-
n o r o w a n y  z o s t a ³
wyró¿nieniem ,,Do-
b r y  Gospodar z ’ ’ .
M.in. za jego kadencji
dosz³o do budowy ob-
wodnicy Œmigla i hali
sportowej w Niet¹¿ko-
wie.

W œ r ó d  t r z e c h
uhonorowanych a¿
d w ó c h  r e p r e z e n -
towa³o gminê Œmigiel,
co – gratuluj¹c laure-
atom, powiedzia³ bur-
mistrz Józef Cieœla –
jest powodem dumy

nie tylko samych wyró¿nio-
nych, ale równie¿ mieszkañ-
ców gminy Œmigiel.
(tj)

Fot. Edward Baldys
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Zgodnie ze strategi¹ gminy
w³aœnie Jezierzyce powinny
staæ siê miejscem wypoczynku
dla mieszkañców Œmigla i oko-
lic. Miejscowoœæ nadaje siê
znakomicie do pe³nienia takiej
roli. Woda w jeziorze jest czy-
sta, a wejœcie do niej ³agodne
i piaszczyste.

Uroki Jezierzyc dawno
temu odkryli wêdkarze i inni
mi³oœnicy spokojnego wypo-
czynku w otoczeniu naturalnej
przyrody. Tu, korzystaj¹c ze
zgody dawnego pegeerowskie-
go kombinatu w Starym Boja-
nowie, pobudowali domki, z któ-
rych korzystaj¹ wraz z rodzi-
nami przez ca³e lato. Dziœ, po
zmianie w³aœciciela gruntów,
letnicy zamieszkali przy jezio-

rze jakby niezupe³nie zgodnie
z prawem, chcieliby zalegalizo-
waæ swój pobyt. Nie zamierzaj¹
te¿ uchylaæ siê od op³at za ko-
rzystanie z tego zak¹tka. Rów-
nie¿ w³adze Œmigla nie maj¹ nic
przeciw dalszemu korzystaniu
przez nich z dostêpu do jezio-
ra.
- Nie zale¿y mi na wywo³y-
waniu k³ótni i zapewniam,
¿e nikt pañstwa st¹d nie
bêdzie wyrzuca³ – zapewnia³
burmistrz Józef Cieœla na spo-
tkaniu z w³aœcicielami domków
w Jezierzycach, w sobotê 19 lip-
ca. – Proszê jednak wzi¹æ
pod uwagê, ¿e na razie nie
jesteœmy w³aœcicielami tego
terenu, nie wiadomo te¿ kie-
dy i na jakich warunkach

Na wypoczynek do Jezierzyc!

pla¿owiczemini pole namiotowe

pla¿a w Jezierzycachm³odzi wêdkarze

Jezierzyce le¿¹ na krañcu gminy Œmigiel. Dwa kilometry dalej, przy jeziorze, po³o¿ony jest
Zgliniec (gmina Krzywiñ), a po drugiej stronie jeziora letniskowy Dêbiec Nowy (gmina Ko-
œcian). Do gminy Œmigiel nale¿¹ jeziora i ca³y zachodni ci¹g ziemi, od Jezierzyc, przez Wo-
nieœæ, po Gniewowo. Ca³y ten teren, bêd¹cy dziœ w rêkach Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa,
gmina zamierza skomunalizowaæ.

go uzyskamy. Stanowicie
pañstwo sympatyczny przy-
czó³ek letniskowy naszej
gminy, jednak chcemy
umo¿liwiæ korzystanie z je-
ziora równie¿ innym miesz-
kañcom Œmigla i okolic.

Spotkanie odby³o siê nad je-
ziorem, w polowych warun-
kach, przy wybudowanym nie-
dawno krêgu do ogniska i po-
wstaj¹cym obok murowanym
grillu. Miejsce to bêdzie punk-
tem docelowym trasy rowero-
wej ze Œmigla. W promowanie
Jezierzyc bardzo aktywnie w³¹-
czy³ siê ich so³tys Tomasz Wi-
tomski. Jemu to mo¿na za-
wdziêczaæ przeprowadzone
prace ziemne przy powstaj¹cej
tu doœæ rozleg³ej pla¿y.

-  Rozumiem, ¿e nasz¹
szans¹ jest rozwój turystycz-
ny Jezierzyc. St¹d z zadowo-
leniem witam ka¿d¹ inicja-
tywê id¹c¹ w tym kierunku,
w tym zw³aszcza now¹ tra-
sê rowerow¹, która w moim
przekonaniu jest bardzo
dobrym pomys³em – zazna-
cza so³tys.

W po³owie sierpnia Jezie-
rzyce stan¹ siê met¹ rodzinne-
go rajdu dla zmotoryzowa-
nych. Organizatorem imprezy
jest stowarzyszenie ,,Œmigiel-
skie Wiatraki’’. Jak poinformo-
wa³ nas Leszek Balcer, prezes
stowarzyszenia, ju¿ dziœ na pla-
nowany rajd nap³ynê³o kilkana-
œcie zg³oszeñ, w tym równie¿
spoza Wielkopolski.
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Pan Wies³aw Andrzej Szczepañski uro-
dzi³ siê 1 czerwca 1960 r. w Chroœnicy k/
Zb¹szynia. Jest absolwentem Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Obecnie
mieszka w Lesznie.
W latach 1996 – 2001 by³ pos³em Sejmu
RP II i III kadencji, a od roku 1998 do 2000
radnym Sejmiku Wielkopolskiego.
Od paŸdziernika 2001 r. jest wicepreze-
sem Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast w Warszawie. W paŸdziernikowych
wyborach samorz¹dowych 2002 r. wybra-
ny zosta³ radnym Sejmiku Wielkopol-
skiego, aktualnie pe³ni funkcjê wiceprze-
wodnicz¹cego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Jest znanym i cenionym
dzia³aczem politycznym i gospodarczym
w regionie leszczyñskim. Pe³ni równie¿
funkcje spo³eczne. Od 2002 r. jest preze-
sem Uczniowskiego Klubu Koszykarskie-
go „Leszno 2000”, zaœ od 1999 r. cz³on-
kiem – za³o¿ycielem fundacji Zbigniewa
Gorzelañczyka wspieraj¹cej m³odzie¿
z biednych rodzin.
Jest te¿ cz³onkiem w³adz powiatowych,
wojewódzkich i krajowych SLD. Wies³aw
Andrzej Szczepañski w latach 1997 – 2002
aktywnie wspiera³ starania Œmigla w spra-
wie budowy obwodnicy. Utrzymywa³ sta-
³y kontakt z Komitetem Protestacyjnym
na Rzecz Przyœpieszenia Budowy Obwod-
nicy Œmigla oraz w³adzami gminy, powiatu
i województwa. Bezpoœrednio interwenio-

Sylwetki „Zas³u¿onych dla Miasta i Gminy
Œmigiel

Wies³aw Andrzej Szczepañski

wa³, sk³ada³ interpelacje poselskie poprzez
marsza³ka sejmu do Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej, Generalnej Dyrek-
cji Dróg i Autostrad, premiera rz¹du.
Udziela³ pomocy przy bezpoœrednich ne-
gocjacjach w sprawie wykupu gruntów pod
tê inwestycjê, uczestniczy³ w zebraniach
protestacyjnych a przede wszystkim wal-
nie przyczyni³ siê do ujêcia tej inwestycji
w planach centralnych Generalnej Dyrek-
cji Dróg.

Dopomóg³ w likwidacji przeszkód w 2001
r., doprowadzaj¹c do kontynuowania bu-
dowy oraz jej ukoñczenia.
W.A. Szczepañski udziela³ te¿ aktywnej
pomocy Œmiglowi w ratowaniu kolejki w¹-
skotorowe oraz wspiera³ Komitet Gazyfi-
kacji w Starym Bojanowie.
Jest wzorem parlamentarzysty i dzia³acza
samorz¹dowego. Ponad wszystko przed-
k³ada dobro mieszkañców regionu oraz
indywidualnie udziela pomocy mieszkañ-
com, którzy o to siê do niego zwracaj¹.
Jako pose³ na sejm pomaga³ miêdzy inny-
mi w sprawie zagospodarowania osiedla.
Nadleœnictwa Karczmy Borowej, uzyska³
œrodki na dokoñczenie budowy bloku
mieszkalnego w Niechlowie, pomóg³
zagospodarowaæ nieczynne obiekty
w Lesznie i Górze, uzyska³ œrodki na po-
trzeby szpitali w Lesznie i Koœcianie, po-
maga œrodowiskom szkolnym oraz policji.
Z jego inicjatywy rozpocznie funkcjonowa-
nie Towarzystwo Budownictwa Spo³eczne-
go „Kwatera” w Lesznie.
W.A. Szczepañski pomimo wielu obowi¹z-
ków czêsto z w³asnej inicjatywy przyje¿d¿a
do Œmigla. Ceni jego mieszkañców za
pracowitoœæ i dba³oœæ o swoj¹ gminê.
Wies³aw Andrzej Szczepañski. w pe³ni za-
s³uguje na nadanie mu „Honorowego Oby-
watelstwa Miasta i Gminy Œmigiel”.
Zarz¹d Stowarzyszenia „Œmigielskie Wia-
traki”

Leszek Balcer jest aktywnym i sku-
tecznym dzia³aczem spo³ecznym i samo-
rz¹dowym. Przez szereg lat inicjowa³ wie-
le poczynañ na rzecz Œmigla jako radny
Rady Miejskiej I i II kadencji w latach 1990
– 1998 oraz od 1998 r. Dla œrodowiska lo-
kalnego zas³u¿y³ siê jako wiceprzewodni-
cz¹cy samorz¹du mieszkañców osiedla nr
3 w Œmiglu. By³ inicjatorem powsta³ego
w 1997 roku Komitetu Protestacyjnego na
Rzecz Przyspieszenia Budowy Obwodni-
cy Œmigla. Wykazuj¹c olbrzymi¹ de-
terminacjê, podejmowa³ skuteczne
przedsiêwziêcia protestacyjne popierane
przez mieszkañców, a dzia³aniami zgodny-
mi z prawem pozyska³ do wspó³pracy
w walce o obwodnicê przychylnoœæ wielu
znacz¹cych osób, miêdzy innymi parla-
mentarzystów, dzia³aczy samorz¹dowych

L e s z e k  B a l c e r
wszystkich szczebli a tak¿e œrodki ma-
sowego przekazu. Skutecznoœæ dzia³añ
doprowadzi³a do uzyskania gwarancji w³¹-
czenia tej najwiêkszej w historii Œmigla in-
westycji do planów centralnych oraz roz-
poczêcia budowy w 2001 roku a nastêp-
nie jej kontynuowania i oddania do u¿ytku
w lipcu 2002 roku. Leszek Balcer osi¹gn¹³
to, co postanowi³ dla dobra mieszkañców
Œmigla – poprawê bezpieczeñstwa i warun-
ków ekologicznych. W realizacji za³o¿eñ
nie szczêdzi³ czasu, zdrowia i w³asnych
œrodków.

Drugim równie wymiernym osi¹gniê-
ciem Leszka Balcera jest to, ¿e pe³ni¹c
spo³ecznie przez 10 lat funkcjê prze-
wodnicz¹cego Miejsko – Gminnej Rady
Sportu Kultury Fizycznej i Rekreacji, przy-
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Zapraszamy wszystkie oso-
by zainteresowane edukacj¹
jêzykow¹ zagranic¹ do Gmin-
nego Centrum Informacji.
Mamy do zaoferowania kilka-
naœcie krajów, kilkadziesi¹t
szkó³ i kilkaset propozycji kur-
sów.
A mo¿e Gap Year?

W Europie Zachodniej nie-
zwykle popularne wœród m³o-
dzie¿y s¹ Gap Year – rok prze-
rwy w nauce – po szkole œred-
niej, w trakcie studiów lub za-
raz po ich ukoñczeniu. Podczas
przerwy m³odzi ludzie wy-
je¿d¿aj¹ zagranicê – ucz¹ siê jê-
zyka obcego, podró¿uj¹, nabie-
raj¹ nowych doœwiadczeñ
¿yciowych, poznaj¹ zwyczaje
i style ¿ycia innych ludzi – w ten
sposób inwestuj¹ w swoj¹ przy-
sz³oœæ. Staj¹ siê bardziej odpo-
wiedzialni, otwarci i tolerancyj-
ni, ³atwiej im poruszaæ siê
w œwiecie szybkich zmian i wy-
magañ doros³ego ¿ycia.

Idealnym pomys³em na
Gap Year jest au pair – pro-

czyni³ siê do koordynacji pracy
klubów sportowych, sekcji i or-
ganizacji i propagowa³ zdrowy
styl ¿ycia.

Jako samorz¹dowiec Le-
szek Balcer by³ projektodawc¹
konkursu „DOM MISTER”
oraz organizatorem I Œmi-
gielskich Targów Gospodar-
czych (bez œrodków finan-
sowych gminy), które odby³y
siê w 1997 r.

Edukacja jêzykowa
zagranic¹

gram, który zapewnia zarówno
poznanie innej kultury „od pod-
szewki”, jak i niezale¿noœæ fi-
nansow¹. Osoby przebywaj¹ce
jako au pair s¹ otoczone opiek¹
lokalnego biura au pair w danym
kraju.
Podstawowe warunki wyjazdu
to wiek 18 – 26 lat, znajomoœæ
jêzyka obcego (angielski, fran-
cuski, niemiecki), doœwiadcze-
nie w opiece nad dzieæmi. Wa¿-
na jest te¿ dojrza³oœæ emocjo-
nalna, a tak¿e umiejêtnoœæ do-
stosowania siê do nowego
œrodowiska.

Jeœli jesteœ osob¹, która
spe³nia te kryteria i chcia³abyœ
wyjechaæ jako au pair, zaprasza-
my do Gminnego Centrum In-
formacji – mamy do zapropo-
nowania sprawdzone rodziny
i opiekê lokalnego biura pod-
czas pobytu zagranic¹.

OdwiedŸ nas ju¿ dziœ w GCI
– ul. T. Koœciuszki 20

Ilona Stró¿ak

2 maja 2003 w bibliotece wiejskiej w Niet¹¿kowie odby³o siê
kolejne spotkanie w ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Goœciem by³ so³tys wsi Niet¹¿kowo, Tadeusz Wasielewski, któ-
ry czyta³ baœnie H.Ch. Andersena. Dzieci z zainteresowaniem
s³ucha³y baœni „Dziewczynka z zapa³kami”, „Talizman” oraz „Ig³a
do cerowania”. Mali czytelnicy mieli te¿ okazjê zapytaæ goœcia o
jego zainteresowania czytelnicze, dzieciñstwo i pracê so³tysa.
Na zakoñczenie rysowali ilustracje do wybranej baœni. Dzieciê-
ce prace ozdobi³y bibliotekê wiejsk¹.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Œmiglu zaprasza na spotkanie z po-
etk¹ Iren¹ Conti dnia 4.09.2003
o godz. 1500 w czytelni biblioteki.

Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹
Leszek Balcer utrzymuje

sta³e,  szerokie kontakty
z mieszkañcami. Potrafi ich
wys³uchaæ, a w wielu przypad-
kach udziela pomocy lub porad
¿yciowych. Jak nikt inny potra-
fi te¿ wolê mieszkañców prze-
kazywaæ w³adzom. To cz³owiek
godny tytu³u i medalu „Zas³u-
¿ony dla Miasta i Gminy Œmi-
giel”.

20 maja 2003 w bibliotece wiejskiej w St. Bojanowie równie¿
odby³o siê takie spotkanie. Goœciem by³ so³tys wsi, Wies³aw Ka-
sperski. Przypomnia³ on dzieciom wiersze Juliana Tuwima, m.in.
„Lokomotywê”, Rzepkê”, „Pstryk” i „Stó³”. Dzieci chêtnie zapre-
zentowa³y swoje umiejêtnoœci, recytuj¹c wiersze i œpiewaj¹c pio-
senki. Na po¿egnanie otrzyma³y od goœcia cukierki.

Organizatorkami spotkañ by³y cz³onkinie Stowarzyszenia
Nauczycieli Nowatorów Oddzia³u Terenowego w Œmiglu oraz
bibliotekarki filii w Niet¹¿kowie i St. Bojanowie.

H.N.

Trudno w dzisiejszych czasach przeceniæ
wagê znajomoœci jêzyków obcych. Ich nauka
jest inwestycj¹ w siebie, przynosz¹c¹ jedynie
korzyœci. Opanowanie jêzyka obcego daje szan-
sê zobaczenia „wielkiego œwiata”, poznania
ciekawych ludzi oraz znalezienia wymarzonej
pracy w dowolnym kraju.. Odpowiedni wybór
szko³y jêzykowej sta³ siê jednym z najwa¿niej-
szych momentów, które mog¹ decydowaæ o re-
alizacji planów na przysz³oœæ.
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Œmigielska Kolej Dojazdowa jest jedn¹
z najstarszych kolei w¹skotorowych

w Polsce. Jej powstanie przypada na ko-
niec lat 90-tych XIX w., kiedy Œmigiel by³
miastem powiatowym. Na terenie ówcze-
snego powiatu przebiega³y ju¿ dwie linie
kolejowe: Poznañ – Wroc³aw oraz linia
Leszno – Wolsztyn. Istnia³a zatem niedo-
godnoœæ komunikacyjna, która utrudnia³a
ludnoœci dojazd do Œmigla. 28 lipca 1892
roku pruski parlament (powiat œmigielski
by³ pod zaborem pruskim) uchwali³ usta-
wê stwarzaj¹c¹ szansê do powstawania
nowych szlaków kolejowych. Ju¿ w 1895 r.
ruszy³y wzmo¿one prace projektowe œmi-
gielskiej kolejki. Celem jej by³o, oprócz
wy¿ej wspomnianego, u³atwienie transpor-
tu ³adunków, g³ównie produktów rolnych.
Pierwsze prace ruszy³y w 1898 r. By³y
prowadzone przez w³adze powiatu w³asny-
mi si³ami, co pozwoli³o na obni¿enie kosz-
tów budowy oraz stwarza³o nowe miejsca
pracy. Pierwotny plan budowy przewidy-
wa³ przeprowadzenie szlaku kolei w¹sko-
torowej z Krzywinia przez Stare Bojano-
wo, Œmigiel do Wielichowa. Planowano
równie¿ budowê linii z Wielichowa do Ujaz-
du, gdzie mieœci³aby siê stacja styczna
z normalnotorow¹ lini¹ Grodzisk Wlkp. –
Koœcian. W 1899 zakupiono 4 parowozy
niemieckiej firmy Krauss&Co, a w nastêp-
nym roku dokupiono wagony pasa¿erskie
i towarowe. W 1900 r. wybudowano loko-
motywowniê oraz budynki stacyjne w Œmi-
glu. Œmigielska Kolej Powiatowa (tak
brzmia³a ówczesna nazwa, póŸniej kilka-
krotnie zmieniana) sukcesywnie siê roz-
wija³a. Ju¿ w 1900 r. uruchomiono trasy
Stare Bojanowo – Krzywiñ (17,9km) oraz
Stare Bojanowo – Œmigiel – Wielichowo
(23,5km). Rok póŸniej oddano do eks-
ploatacji odcinek Wielichowo – Ujazd
(13,2km), na prze³omie 1907/1908 liniê
£ubnica – Gradowice, a w 1910 liniê Wieli-
chowo – Rakoniewice. Przez pierwsze lata
dzia³alnoœci kolejka przynosi³a zyski. Jed-
nak kolejne lata dawa³y znaczne straty, co
spowodowa³o redukcjê zatrudnienia i za-
mkniêcie linii Wielichowo – Ujazd oraz
Ujazd – Gradowice. Sytuacjê pogorszy³a
te¿ I wojna œwiatowa, w wyniku której
uszkodzony zosta³ tabor i torowiska. Po
wykonaniu niezbêdnych remontów, któ-
re wymaga³y znacznych kosztów, stan fi-
nansowy kolejki poprawi³ siê dopiero na
prze³omie 1926/1927 r. Pozwoli³o to na
kolejne inwestycyje. Zmodernizowano ta-
bor, zakupiono autobus marki Ford, który
obs³ugiwa³ miejscowoœci po³o¿one nieopo-

dal kolejki, dowo¿¹c do niej pasa¿erów.
Dobra sytuacja nie trwa³a jednak d³ugo.
W latach poprzedzaj¹cych II wojnê œwia-
tow¹ kolejka wypracowywa³a znaczny de-
ficyt. Liczne zabiegi zarz¹du kolejki (pod-
noszenie stawek za przewóz, obni¿anie
pensji pracowniczych, minimalizacja kosz-
tów w³asnych) nie przynosi³y skutku. Do-
chodzi³o do kuriozalnych sytuacji, w któ-
rych koszt przewozu partii zbo¿a przewy¿-
sza³ cenê samego zbo¿a. Doprowadzi³o to
do spadku iloœci przewo¿onych ³adunków
oraz liczby pasa¿erów, dla których ceny
biletów stawa³y siê za wysokie. Tak¿e
II wojna œwiatowa poczyni³a znaczne znisz-
czenia infrastruktury (uszkodzenie mo-
stów oraz taboru). W 1949 r. Œmigielska

Kolej W¹skotorowa wesz³a w sk³ad PKP.
W zwi¹zku z tym konieczne by³o przepro-
wadzenie szeregu unormowañ, jak choæ-
by numeracji taboru oraz szerokoœci toru.
W 1951 r. przyst¹piono do przek³ucia to-
rów do wymiarów 750 mm (wczeœniej roz-
staw szyn wynosi³ 1000mm). To poci¹ga-
³o za sob¹ koniecznoœæ dostosowania ta-
boru do nowej szerokoœci toru. Odpowied-
ni tabor sprowadzono z innych kolejek.
W latach 50-tych wprowadzono do ruchu
pierwsze wagony motorowe, które w po-
równaniu z trakcj¹ parow¹ by³y znacznie
tañsze w eksploatacji. Pod zarz¹dem PKP
do roku 1963 liczba pasa¿erów wzros³a a¿

Historia œmigielskiej w¹skotorówki
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o 400%. Niestety, od tego momentu po-
ziom przewozów zacz¹³ siê obni¿aæ. By³ to
wynik niedbalstwa i niekompetencji pra-
cowników zarz¹dzaj¹cych ŒKD. Nikogo
nie interesowa³ los w¹skotorówek, a pie-
ni¹dze na dotowanie niektórych przewo-
zów wydawane by³y na przewozy o wiêk-
szym znaczeniu. Sytuacja ta doprowadzi³a
do likwidacji kolejnych odcinków, co do-
prowadzi³o do ca³kowitego zaprzestania
prowadzenia ruchu. Likwidowanie b¹dŸ
nawet wstrzymywanie ruchu na linii, któ-
ra rocznie przewozi³a 47,6 tys. ton ³adun-
ków oraz 84,6 tys. pasa¿erów wydaje siê
byæ co najmniej nieracjonalne. Za obecny
stan œmigielskiej kolejki odpowiada PKP.
Nie zrobiono nic, aby zmniejszyæ deficyt
i pozyskaæ klientów, dla których poza
dro¿sz¹ komunikacj¹ autobusow¹ i indy-
widualn¹ motoryzacj¹, kolejka by³a jedyn¹

mo¿liwoœci¹ podró¿owania. 10 czerwca
2001 Dyrekcja Kolei Dojazdowych PKP
wstrzyma³a ruch wszystkich kolejek w¹-
skotorowych. Œmigielska Kolej Dojazdo-
wa, ze wzglêdu na to, ¿e wiêkszoœæ jej klien-
tów stanowi³a m³odzie¿ doje¿d¿aj¹ca do
szkó³, prowadzi³a przewozy pasa¿erskie do
koñca roku szkolnego. PKP pozostawi³a
samorz¹dom mo¿liwoœæ przejêcia mienia.
W przeciwnym wypadku ŒKD mia³aby byæ
zlikwidowana. Samorz¹d gminy Œmigiel
i powiatu koœciañskiego przy pomocy lo-
kalnych parlamentarzystów postanowi³
przej¹æ maj¹tek PKP i stuletni¹ kolejkê.

Dziœ znów œmigielska kolejka boryka
siê z problemami finansowymi. Czy tym
razem pozwoli siê na jej upadek, czy te¿
przyst¹pi do konkretnych dzia³añ? Czas
poka¿e.

Rafa³ M³ynarek

Spotkanie, które odby³o siê 17 lipca
w Urzêdzie Miejskim Œmigla, mia³o

charakter prze³omowy. W¹skotorówka ma
teraz zielone œwiat³o i nie bêdzie – przy-
najmniej w tym roku – koniecznoœci za-
wieszania ruchu pasa¿erskiego ani
zmniejszenia liczby zatrudnionych. Stro-
ny uzgodni³y, kto i ile zap³aci, aby kolejka
mog³a dalej sprawnie funkcjonowaæ.

W rozmowach udzia³ wziêli: Tomasz
Strapagiel, prezes Stowarzyszenia Kolejo-
wych Przewozów Lokalnych, Henryk
Szczefanowicz, zastêpca dyrektora Depar-
tamentu Ekologii, Infrastruktury i Mienia
Wielkopolskiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego, Micha³ Jurga, wicestarosta ko-
œciañski, Józef Cieœla, burmistrz Œmigla

Pasa¿erowie mog¹ byæ spokojni
i Adam £aniecki, burmistrz Wielichowa.
Ju¿ podczas poprzedniego spotkania
wszystkie strony deklarowa³y dobr¹ wolê
w rozwi¹zaniu trudnoœci œmigielskiej w¹-
skotorówki, podstawowy problem stano-
wi³ jednak brak œrodków. Przyznana z Urzê-
du Marsza³kowskiego dotacja w wysoko-
œci 16.800 z³ okaza³a siê bowiem niewy-
starczaj¹ca. Ostatecznie uzgodniono, ¿e
dop³ac¹ samorz¹dy wszystkich trzech
szczebli. Najwiêcej, dodatkowe 17.000 z³,
zgodzi³ siê pozytywnie zaopiniowaæ Urz¹d
Marsza³kowski (decyzjê w tej sprawie po-
dejmie Sejmik we wrzeœniu), a pozosta³e
niezbêdne fundusze w wysokoœci 16.000
z³, solidarnie maj¹ wp³aciæ (po 8.000 z³)
samorz¹d powiatowy w Koœcianie i miej-

ski w Œmiglu. Nie powinno te¿ zabrakn¹æ
œrodków na funkcjonowanie kolejki w przy-
sz³ym roku, ale, jak akcentowano, koniecz-
ne jest przekazanie donatorowi – Urzêdo-
wi Marsza³kowskiemu – dok³adnej kalku-
lacji i ekonomicznego rachunku poszcze-
gólnych przejazdów. Wed³ug Tomasza
Strapagiela, po wycofaniu kilku poci¹gów,
szacowana kwota niezbêdnej pomocy
w przysz³ym roku zamknie siê w granicach
80.000 z³.

Dokonane uzgodnienia umo¿liwi¹ co-
dzienne dojazdy do pracy i szkó³ setkom
pasa¿erów.

(mf)
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Œmigielska Kolej Dojazdo-
wa od 15 miesiêcy ponownie
œwiadczy us³ugi przewozowe.
To pierwsza w Polsce, niezale¿-
na od PKP, kolej w¹skotorowa,
realizuj¹ca regularne przewo-
zy. Na mocy obowi¹zuj¹cych
przepisów prawnych w³aœcicie-
lem mienia ŒKD jest Urz¹d
Miasta i Gminy w Œmiglu,
a przewozy wykonuje operator,
czyli Stowarzyszenie Kolejo-
wych Przewozów Lokalnych
w Kaliszu. Opinie dotycz¹ce
sensu utrzymania tego typu
kolei s¹ podzielone. Sytuacja
taka sta³a siê przyczyn¹ prze-
prowadzenia szeregu badañ,
maj¹cych wykazaæ, czy eksplo-
atowanie œmigielskiej kolejki
ma swoje ekonomiczne uza-
sadnienie.
W dzisiejszych realiach rynko-

wych g³ównym wyznacznikiem
efektywnej dzia³alnoœci przed-
siêbiorstwa sta³a siê rentow-
noœæ.

W pracy magisterskiej pt.:
„Analiza mo¿liwoœci utrzymania
linii w¹skotorowej na przyk³a-
dzie Œmigielskiej Kolei Dojaz-
dowej” podjêto próbê analizy
rentownoœci œmigielskiej kolej-
ki. Analiza ta zosta³a przepro-
wadzona w oparciu o raport fi-
nansowy, uzyskany przez ŒKD,
w okresie od lutego 2002 do
marca b.r. W sk³ad danych
wchodzi³y koszty generowane
przez ŒKD oraz przychody
z przewozów. Analiza wykaza-
³a, i¿ poziom rentownoœci œmi-
gielskiej kolejki jest silnie uza-
le¿niony od iloœci przewozów
towarowych, a w mniejszym
stopniu od wielkoœci przewo-

Œmigielska Kolej Dojazdowa

zów pasa¿erskich, z których
wp³ywy, w porównaniu z prze-
wozami towarowymi stanowi¹
zaledwie 25% ogó³u przycho-
dów kolejki. Przez d³u¿szy
okres œmigielska kolejka by³a
deficytowa (deficyt osi¹gn¹³ na-
wet wartoœæ 90%). Niemniej
jednak iloœæ przewiezionych
³adunków w okresie zimowym
pozwoli³ na osi¹gniêcie 5% zy-
sku w ca³ym badanym okresie.
Œwiadczy to o mo¿liwoœci osi¹-
gania wiêkszych zysków przez
ŒKD. Nale¿y zatem zastanowiæ
siê nad mo¿liwoœci¹ wprowa-
dzenia zmian zmierzaj¹cych do
poprawienia rentownoœci.
W przypadku Œmigielskiej Ko-
lei Dojazdowej jest ich kilka
i mo¿na wprowadzaæ je dwueta-

powo. W pierwszym etapie
mo¿na przyst¹piæ do wydzier-
¿awienia budynków stacyjnych
w Œmiglu (co ju¿ zrobiono)
i w Wielichowie (budynek wy-
maga remontu). Du¿y nacisk
nale¿y po³o¿yæ na turystykê,
utworzyæ miniskansen – kolej-
ka jest zabytkiem. Warto by³o-
by zastanowiæ siê nad stworze-
niem systemu transportowego
regionu, w którym kolej by³a-
by szkieletem, a komunikacja
samochodowa obs³ugiwa³aby
tereny od niej oddalone. Drugi
etap wchodzi³by w ¿ycie stop-
niowo, wraz z polepszeniem
sytuacji finansowej kolejki.
Mo¿na tu wymieniæ takie mo¿-
liwoœci zmian, jak remont paro-
wozu, budowa zlikwidowanej
linii do Krzywienia, a tak¿e za-
kup autobusu szynowego.
Wa¿na z punktu widzenia kolej-
ki by³aby budowa linii ze Œmi-
gla do Boszkowa, co pozwoli³o-
by utrzymaæ sta³¹ liczbê pasa-
¿erów w miesi¹cach letnich.

Jak widaæ mo¿liwoœci jest
wiele, potrzebne s¹ tylko pie-
ni¹dze i chêci lokalnych œrodo-
wisk pocz¹wszy od w³adz. Œmi-
gielska Kolej Dojazdowa jest
wizytówk¹ regionu, mo¿e staæ
siê równie¿ stymulatorem
miejscowej gospodarki. Dlate-
go war to zintensyfikowaæ
dzia³ania w celu jej utrzymania.

Rafa³ M³ynarek

O f e r t a  w a k a c y j n a
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Trwa walka samorz¹dowa,
spo³eczna i medialna o nasz¹
kolejkê. Co pan o niej s¹dzi?
Czy widzi Pan pozytywne
efekty tej walki?
Widzê, ¿e ca³e nag³oœnienie
wokó³ ŒKD jest potrzebne. Coœ
siê dzieje, wszystko jest na do-
brej drodze. Wskazuje na to
przede wszystkim zaintereso-
wanie ze strony Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, Urzêdu Woje-
wódzkiego, Starostwa Powiato-
wego i Urzêdu Miejskiego Œmi-
gla.
Czy w³adze wojewódzkie
wspar³y ju¿ finansowo kolej-
kê?
Urz¹d Marsza³kowski w ubie-
g³ym roku przekaza³ 11.500,- z³
za przewozy za rok 2002. W tym
roku jeszcze nic nie wp³ynê³o.
Mamy tylko obietnicê z tytu³u
refundacji przewozów osobo-
wych na kwotê 16.800,- z³ , co stanowi kro-
plê w morzu potrzeb.
3. Czy pana zdaniem op³ata, któr¹
musicie p³aciæ PKP za opuszczanie
i podnoszenie rogatek, jest du¿a i czy
mo¿na jej unikn¹æ?
Jest ona bardzo du¿a. W skali ca³ego roku
to kwota 24 000,- z³. Mo¿na by ca³kowicie
tego unikn¹æ. Tak du¿a firma, jak¹ jest PKP
powinna takiego przewoŸnika jak my, trak-
towaæ ca³kowicie po przyjacielsku. My im
dowozimy klientów i odbieramy od nich
przesy³ki. To nasz wspólny interes, dlate-
go PKP powinny zaniechaæ egzekwowa-

Wywiad z naczelnikiem Œmigielskiej Kolei
W¹skotorowej Witem Kreuschnerem

nia jakiegokolwiek op³acania.
Obecnie grunty kolejowe nale¿¹ do
skarbu pañstwa, tory i przejazdy do
PKP, tabor do samorz¹du. To skom-
plikowana sytuacja.
Kiedyœ ŒKD by³a w³asnoœci¹ powiatu
œmigielskiego. Burmistrz Józef Cieœla ra-
zem ze swoim zastêpc¹ Stefanem Stacho-
wiakiem próbuj¹ tê sytuacjê unormowaæ,
staraj¹ siê, ¿eby kolejka wróci³a do w³aœci-
ciela, czyli gminy Œmigiel.
Co uda³o siê panu zrobiæ dla popula-
ryzacji kolejki?
Przede wszystkim „szum w mediach”,
nag³aœnianie jakiejkolwiek sytuacji kolej-

ki, dobrej czy z³ej.
W zesz³ym roku
jeŸdzi³em osobi-
œcie do leszczyñ-
skich biur tury-
stycznych, szkó³,
przedstawiaj¹c
propozycje korzy-
stania z naszych
przejazdów. Dzwo-
ni³em do zak³adów
pracy z terenu
gminy Œmigiel,
oferuj¹c wyciecz-
ki dla pracowni-
ków. Powoli dziêki
temu wzrasta zain-

teresowanie ŒKD. W porównaniu
z 2002 rokiem, w tym – jak do tej
pory - wykonaliœmy ju¿ o 100%
wiêcej przewozów turystycz-
nych (2002 r. – 18, 2003 r. – 40).
Czy wie pan, ¿e napisano ju¿
dwie prace dyplomowe na te-
mat kolejki?
W jakiœ poœredni sposób w tym
uczestniczy³em – udostêpnia³em
materia³y, pomaga³em. Jak do tej
pory napisane s¹ cztery prace
magisterskie i dwie dyplomowe
w szkole œredniej.
Co wed³ug trzeba zrobiæ, aby
poprawiæ rentownoœæ kolejki?
Przede wszystkim musi siê zmie-
niæ sytuacja w pañstwie, wtedy po-
prawi siê kondycja ka¿dego zak³a-
du. Mo¿na jeszcze bardziej nag³o-
œniæ, ¿e kolejka funkcjonuje. Na-
le¿y po³o¿yæ du¿y nacisk na tury-
stykê w po³¹czeniu z kolejk¹.
Mo¿na by tak¿e stworzyæ mini-

skansen, wyremontowaæ parowóz, zbudo-
waæ liniê do Jezierzyc, co by³oby niew¹t-
pliw¹ atrakcj¹.
Czy mia³ pan ju¿ urlop i gdzie pan go
spêdzi³ lub bêdzie spêdza³?
By³em tydzieñ u siostry w Niemczech.
By³ to zaleg³y urlop, tegorocznego jesz-
cze nie wykorzysta³em. Kosztem czasu
wolnego, rodziny ratujê kolejkê – ale od
ponad pó³tora roku jeŸdzimy. Polska po-
dziwia, odwiedza, ogl¹da ŒKD. Œmigielska
Kolej Dojazdowa jest pierwsz¹ w Polsce,
która prowadzi wszystkie przewozy – pa-
sa¿erskie (regularne, planowe, rozk³ado-
we), turystyczne i towarowe. Reaktywo-
wanie ŒKD nast¹pi³o w lutym 2002 roku.
ŒKD posiada dwie koncesje - na prowa-
dzenie przewozów towarowych i osobo-
wych. W maju 2002 r. SKPL przejê³o kolej
kalisk¹: Opatówek – Zbiersk – Turek (jest
to wy³¹cznie linia towarowa). Latem 2002
r. reaktywowano liniê turystyczn¹ w Prze-
worsku, a w grudniu 2002 r. w Kroœniewi-
cach.
Jakie jest pana hobby?
Muzyka lat 60 – tych i 70 – tych oraz psz-
czo³y. Mam w³asn¹ pasiekê – 8 rodzin.

Dziêkujemy za rozmowê

Ilona Stró¿ak
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Przed I wojn¹ œwiatow¹ wychodzi³
w Poznaniu miesiêcznik niemiecki „Aus
dem Posener Lande”, w którym ukazy-
wa³o siê wiele interesuj¹cych materia³ów
dotycz¹cych historii regionu. W jednym
z numerów tego pisma z 1908 roku, za-
mieszczony zosta³ artyku³ autorstwa E. Ba-
rxa, dotycz¹cy Œmigla. Na wspomnianego
autora powo³uje siê tak¿e Ludwik Gomo-
lec w swojej pracy „Dzieje miasta Œmigla”.
Poniewa¿ artyku³ jest bardzo ciekawy,
warto go przeczytaæ. A oto jego swobodne
t³umaczenie:
 Czêœæ I
„Œmigiel miasto z 99 wiatrakami – setny
nie móg³ byæ nigdy wybudowany; jak tyl-
ko to uczyniono, inny wiatrak ulega³ spale-
niu – jest miastem powiatowym z 4000
mieszkañcami i le¿y przy szosie Poznañ –
Leszno. Ka¿demu przybyszowi, który zbli-
¿a siê kolej¹ powiatow¹ od stacji Stare Bo-
janowo na odcinku Poznañ - Wroc³aw, rzu-
ca siê w oczy wiele wiatraków – dzisiaj jest
ich tylko 35. Stoj¹ one na p³aszczyŸnie, na
ma³ych sztucznie usypanych pagórkach
i mimo to maj¹ sta³y, korzystny wiatr. Wia-
trak przytoczony jest ju¿ w 1415 roku
w dokumencie, który znaleziono w ksiê-
gach grodzkich miasta Wschowa. Doku-
ment ten mówi tylko o mieœcie Koschnau
(Kuchen). Wed³ug niego wojewoda po-
znañski Wincenty Kempa, udziela
niemieckiemu imigrantowi Heinrichowi
Remschal z Opola prawa za³o¿enia miasta,
a mianowicie „maj¹c na wzglêdzie dobr¹
wodê Ÿródlan¹ i wytwarzane przy jej po-
mocy piwo”. Dobre piwo mo¿emy pochwa-
liæ tak¿e dzisiaj, wodê ze znajduj¹cego siê
w œrodku miasta Ÿród³a u¿ywano dawniej

nawet jako œrodka leczniczego. Martin
Adelt opowiada w wydanej w roku 1741
ksi¹¿ce „Historia de Arianismo olim Œmi-
glan infestante”, ¿e pewna chora kobieta
rzeczywiœcie od tej wody wyzdrowia³a,
dodaje jednak zaraz „tyle mo¿e zdzia³aæ

Z dziejów Œmigla
czêsto wyobraŸnia ”. W dokumencie z 1435
roku pojawia siê po raz pierwszy nazwa
„miasto Œmigiel”. Wed³ug opinii nauczyciela
szko³y œredniej dr Hugo Maritza, miesz-
kaj¹cego obecnie w Poznaniu, a wyra¿o-
nej w Historycznych Zeszytach Miesiêcz-
nych dla Prowincji Poznañskiej (1901) nr 1,
nazwa Œmigiel pochodzi od istniej¹cych ju¿
wówczas wiatraków – œmig³a (skrzyd³a wia-
traków), nie od rodziny Œmigielskich.
Najstarszym koœcio³em miasta jest zbudo-
wany z pruskiego muru (konstrukcji
kratownicowej) koœció³ katolicki p.w. œw.
Wita. Znajduje siê on po prawej stronie
p³yn¹cego obecnie od Ÿród³a rowu miej-
skiego, który dawniej by³ o wiele bardziej
bogaty w wodê tak, ¿e by³y przy nim zbu-
dowane m³yny: wodny i drzewny oraz kil-
ka farbiarni. „Staw farbiany”, który przy-
pomina o niegdyœ kwitn¹cym tutaj prze-
myœle, zamieniono niestety przed dwoma
laty na ulicê RzeŸnick¹. Wokó³ koœcio³a  œw.
Wita mieœci³o siê najstarsze polskie osad-
nictwo. Po lewej stronie rowu miejskiego,
zupe³nie niezale¿nie od osiedla polskiego,
podobnie jak w Poznaniu, GnieŸnie i in-
nych miejscowoœciach, za³o¿ono miasto
niemieckie na prawie magdeburskim. Bi-
skup Andrzej z Bnina przytaczany jest jako
budowniczy koœcio³a farnego (1439). Ko-
œció³ ten otrzyma³ w tym samym roku
piêkn¹ wie¿ê; do tego czasu sta³ bez wie-
¿y. Za³o¿one na prawie niemieckim mia-
sto przyci¹ga³o licznych œl¹skich rzemieœl-
ników. Rzemios³o przyczynia³o siê do roz-
kwitu Œmigla. W 1458 roku miasto wysta-
wi³o na wojnê z Turkami 7 ludzi, Poznañ
60, Wschowa 20, ale Krotoszyn tylko 2.
Œmigiel nale¿a³ wiêc wówczas do miast

œrednich. W 1576 roku ówczeœni
w³aœciciele wyrazili mieszkañcom
zgodê na budowê wodoci¹gu.
Wodê pobierano z doœæ g³êbokie-
go Ÿród³a, za pomoc¹ swego ro-
dzaju œlimaka do wie¿y, a st¹d
drewnianymi rurami do miejskich
ujêæ wody i domów. Wskutek ciê¿-
kiej, fizycznej obs³ugi zaprzesta-
no korzystania z wodoci¹gu. Przy
uk³adaniu rur gazowych w 1902
roko natkniêto siê w kilku punk-
tach miasta na stare drewniane
rury. Kazania protestanckie, na
które œci¹gali ludzie nawet z Po-

znania, by³y g³oszone tu relatywnie wcze-
œniej, ale dopiero w 1605 roku w³aœciciel
ziemski Rozdra¿ewski zezwoli³ na budo-
wê koœcio³a a ewangelikom na praktyki re-
ligijne. Wkrótce sekta socinianów lub
antytrynitarian, lub nowoarian znalaz³a tu

wielu zwolenników. Mieli oni nawet swój
w³asny koœció³ na Rynku i w³asnych du-
chownych. Jednak¿e sta³ on tylko 50 lat,
gdy¿ wspólnota ta wywo³ywa³a wiele spo-

rów wœród mieszkañców. W 1618 roku
zmar³ ostatni duchowny socianista Volkel
i w tym samym roku koœció³ sp³on¹³.
W 1658 roku odmówiono im dalszego
prawnego istnienia. Podczas wojny 30 -
letniej przywêdrowa³o do Œmigla wielu
Œl¹zaków, szczególnie sukienników.
Wspólnota ewangelicka musia³a zatrudniæ
drugiego duchownego. W 1700 roku Œmi-
giel liczy³ prawie tylu mieszkañców co dziœ.
Ale wtedy wybuch³a wojna szwedzko –
polska a wraz z ni¹ w 1709 roku wielka
epidemia d¿umy, która do1711 roku spo-
wodowa³a œmieræ 2000 mieszkañców.
Musia³o to byæ straszne. Pocz¹tkowo cho-
rzy na d¿umê musieli natychmiast opuœciæ
miasto i pozostawaæ na polach. Ci pierwsi
pochowani s¹ nad jeziorem Egelsee(?)
oko³o 20 min od miasta. Nastêpnie cho-
wano zmar³ych po lewej stronie szosy
leszczyñskiej za obecnym urzêdem po-
wiatowym. Stoi tam krzy¿, a przed nim
obelisk kamienny z napisem: „Anno 1709”
Do nadzoru zatrudniono dwóch urzêdni-
ków, zajmuj¹cych siê epidemi¹ d¿umy. Je-
¿eli ktoœ zmar³ w domu, jego mieszkañcy
musieli pozostaæ w nim zamkniêci przez
6 tygodni. Nikogo nie wpuszczano do mia-
sta ze wsi. Na rynku powsta³a taka ³¹ka, ¿e
mo¿na by³o wypasaæ stado owiec 7 graba-
rzy zmar³o, wykonuj¹c swój zawód ”.

Koœció³ Œw. Wita

Koœció³ Farny

Jan Pawicki
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Historia OSP w Bronikowie (cz. 2)

W trosce o zabez-
pieczenie mienia przed
po¿arami i podtrzyma-
nie tradycji 14 paŸdzier-
nika 1945 r. na zebraniu
zwo³anym przez ów-
c z e s n e g o  s o ³ t y s a
S. Sroczyñskiego reak-
tywowano Ochotnicz¹
Stra¿ Po¿arn¹ w Broni-
kowie. W sk³ad nowego
zarz¹du weszli: S. Sosiñ-
ski – prezes, S. Sro-
czyñski – naczelnik,
F. Marcinkowski – za-
stêpca naczelnika,
J. Drobnik – sekretarz,
J. Leœny – zastêpca se-
kretarza, S. Ha³usek –
skarbnik.

Stra¿acy rozpoczêli
dzia³alnoœæ od uzupe³niania sprzêtu, æwi-
czeñ oraz organizacji zabaw i imprez
okolicznoœciowych, by zdobyæ œrodki fi-
nansowe na statutow¹ dzia³alnoœæ.
W 1947 r. dokonano poœwiêcenia nowego
sztandaru w miejsce poprzedniego znisz-
czonego przez Niemców. Przez kolejne
lata stra¿ czynnie uczestniczy³a w ¿yciu
spo³ecznym wsi i regionu.W 1959 r. w Bro-
nikowie zorganizowano rejonowe zawody
sportowo – po¿arnicze, podczas których
wrêczono wyró¿niaj¹cym siê druhom od-
znaczenia za ca³okszta³t pracy.

W 1970r. bronikowska OSP otrzyma³a
od Powiatowego Zwi¹zku OSP w Koœcia-
nie, za czêœciow¹ op³at¹, 12 kompletnych
mundurów œwi¹tecznych i czapek.

29 marca 1973 r. powo³ano Komitet
Budowy Remizy. W pracach uczestniczyli
wszyscy mieszkañcy wsi i so³ectwa.
W 1973 r. stra¿ otrzyma³a samochód
bojowy Star 25.

18 lipca 1976 r. odby³y siê obchody 50
– lecia istnienia OSP w Bronikowie, a 5 lu-
tego 1977 r. otwarcie remizy, w którym
udzia³ wziê³y w³adze miasta i gminy oraz
delegacje s¹siednich jednostek OSP. By³a
to okazja do zaprezentowania umiejêtno-
œci stra¿aków i wyró¿nienia medalami d³u-
goletnich cz³onków OSP w Bronikowie.
W 1978 r. stra¿acy otrzymali samochód
marki ̄ uk.

Cz³onkowie OSP brali udzia³ w zawo-
dach sportowo – po¿arniczych.

W 1981 r. w zawodach w Bronikowie
dru¿yna bojowa zajê³a I miejsce, a m³o-
dzie¿owa II. W 1982 r. dru¿yna bojowa
w zawodach gminnych w Morownicy by³a
druga, m³odzie¿owa pierwsza, a harcer-

ska trzecia.
By³ to te¿ pracowity rok z powodu czê-
stych wyjazdów do po¿arów, m.in. Spó³-
dzielni Produkcyjnej w Bronikowie, psze-
nicy w Szczepankowie, lasu w Bronikowie,
Machcinie, Olejnicy i Przysiece.

10 stycznia 1983 r. na zebraniu wiej-
skim powo³ano Spo³eczny Komitet Budo-
wy Œwietlicy, w sk³ad którego weszli cz³on-
kowie stra¿y. Budowê sali zakoñczono
12 sierpnia 1993 r.

W 1994 r. stra¿ by³a gospodarzem
gminnych zawodów sportowo – po¿arni-
czych. W tym okresie jednostka prowa-
dzi³a dwie dru¿yny m³odzie¿owe ch³opców
i jedn¹ ¿eñsk¹ oraz dwie sekcje bojowe.
W latach 1999 – 2003 OSP by³a zaanga-
¿owana w organizacjê wielu uroczystoœci.
Do najwa¿niejszych nale¿a³y Gminne
Do¿ynki w Bronikowie, Powiatowe Œwiê-
to Polskiego Stronnictwa Ludowego, za-
koñczenie Rodzinnego Rajdu Rowerowe-
go po Ziemi Œmigielskiej.
Stra¿ bronikowska za szczególne zas³ugi
w niesieniu pomocy bliŸnim podczas po-
¿arów i innych klêsk ¿ywio³owych
uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP
RP w Warszawie odznaczona zosta³a Z³o-
tym Medalem „Za Zas³ugi Dla Po¿arnic-
twa”. Uroczystoœæ wrêczenia medalu od-
by³a siê 8 maja 1999 r. podczas Powiato-
wego Œwiêta Stra¿aka w Œmiglu.
W tym samym roku druh I. Nowak repre-
zentowa³ jednostkê na Miêdzynarodowym
ZjeŸdzie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w Austrii.

W 2001 r. druh Cz. Sroczyñski – d³u-
goletni sekretarz OSP, przewodnicz¹cy
budowy remizy, wieloletni so³tys wsi Bro-

nikowo i by³y radny
w Œmiglu zosta³ uho-
norowany odznacze-
niem „Zas³u¿ony dla
miasta i gminy Œmi-
giel”.
W tym czasie miej-
scowa jednostka stra-
¿y po¿arnej pozyska-
³a sikawkê konn¹
z 1895 r. Dziêki pra-
cy druha L. Koniecz-
nego, G. Konieczne-
go i miejscowych
rzemieœlników uda³o
siê j¹ wyremonto-
waæ. Serdeczne po-
dziêkowania sk³ada-
my druhowi ks. kano-
nikowi Z. Fenglero-
wi, który podarowa³

do niej dzwon. Cenny nabytek zosta³ od-
nowiony z myœl¹ o Ogólnopolskich Zawo-
dach Konnych Sikawek w Cichowie.

W 2002 r. decyzj¹ Prezydenta RP Alek-
sandra Kwaœniewskiego „Srebrnym Krzy-
¿em Zas³ugi” odznaczony zosta³ druh
L. Konieczny - za ca³okszta³t pacy i pia-
stowanie nieprzerwanie przez 30 lat funk-
cji naczelnika OSP oraz d³ugoletni sekre-
tarz OSP druh J. Œliwiñski. Piastuj¹cy od
20 lat funkcjê prezesa OSP R. Jerzyk otrzy-
ma³ „Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi”.

W 2002 r. jednostka za bardzo dobr¹
pracê na terenie gminy i powiatu otrzyma-
³a te¿ dotacjê Zarz¹du Powiatowego Zwi¹z-
ku OSP RP w Koœcianie przy wsparciu
Zarz¹du Miejsko – Gminnego w Œmiglu
na remont i dokoñczenie czêœci socjalnej
remizy.

Na pocz¹tku 2003 r wyposa¿enie stra-
¿y zwiêkszy³o siê o nowy lekki samochód
po¿arniczy „Lublin”, zakupiony ze œrod-
ków Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP
w Warszawie i Zarz¹du Wojewódzkiego
w Poznaniu, przy du¿ym wsparciu Zarz¹-
du Powiatowego w Koœcianie i Zarz¹du
Miejsko – Gminnego w Œmiglu. Wdziêcz-
ni za ten dar bronikowscy stra¿acy trak-
tuj¹ go równie¿ jako podziêkowanie po-
szczególnych zarz¹dów za bezintere-
sown¹ s³u¿bê.
W wyposa¿eniu jednostki obecnie znajdu-
je siê nastêpuj¹cy sprzêt: lekki samochód
po¿arniczy Lublin, 2 motopompy, pi³a spa-
linowa, radiostacja, odpowiednia iloœæ
wê¿y, drabin oraz szereg innych elemen-
tów armatury i uzbrojenia osobistego stra-
¿aka. ̂

Druchowie OSP Bronikowo na placu æwiczebnym w Bronikowie w parku obok
pa³acu podczas zawodów stra¿ackich (~1946 r.)
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Czeœæ!
W³aœnie wróci³em z wakacji. Zaraz wam opowiem, co tam robi³em. Ka¿dy w czasie wakacji jest troszkê rozleniwiony, wiêc pozwólcie
¿e i ja nie bêdê siê rozpisywa³, tylko wyrêczê siê rysunkami. Mam nadziejê, ¿e poradzicie sobie i rozszyfrujecie moje opowiadanie
o tym, jak spêdzi³em wakacje.

By³em nad                                                  . Gdy œwieci³o                                                                                             i                                                           .

Czêsto

Pewnego dnia wia³ silny wiatr, wiêc zrobi³em                                       .

Ale piêknie lata³, pod same                                       !  Innego dnia wybra³em siê do

i zbiera³em                                     . Pozna³em kole¿anki i kolegów z innych miast. Czêsto

wieczorem siadaliœmy przy                               , piekliœmy kie³baski i œpiewaliœmy, a jeden kolega

piêknie gra³ na                                   .

Dni mija³y bardzo szybko, jak to na wakacjach, jednak powiem wam szczerze, ¿e chêtnie wróci³em do Œmigla, bo wszêdzie dobrze,
ale w domu najlepiej!

Wspomnia³em, ¿e pozna³em dzieci z innych miast, nie powiem wam jednak, z jakich. To zadanie konkursowe. Popatrzcie na obrazki
i pomyœlcie, z jakimi miastami siê wam kojarz¹. Napiszcie nazwy tych miast i przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu.

To jeszcze nie wszystko. Og³aszam te¿ konkurs na opowiadanie o tym, jak wy spêdziliœcie wakacje. Opowiedzieæ jednak musicie za
pomoc¹ s³ów i rysunków, w taki sposób jak ja to zrobi³em. Autor najciekawszego i najstaranniej wykonanego opowiadania otrzyma
nagrodê specjaln¹!
Czekam z niecierpliwoœci¹ na wasze rysunkowe opowieœci.
Nagrodê za rozwi¹zanie konkursu z numeru 5/03 otrzymuje Damian Stefaniak z Czacza

Pozdrawiam - Œmiglaczek



sierpieñ/200314

Elektroinstalacje, silniki
tel. 0 609 270 126

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

Karcher, tel. 5 180 423

Og³oszenia drobne

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

Sprzedam dzia³kê 900m2

z rozpoczêt¹ budow¹ w Œmiglu.
tel. 5 180 177

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wykaz wyjazdów OSP Œmigiel
od 20.05 do 24.07.2003

23.05 – wypadek drogowy w Œmiglu przy ul.Kiliñskiego – zde-
rzenie samochodu marki Fiat 126p z motocyklem marki
Yamaha.W akcji udzia³ wziê³o14 stra¿aków.

26.05 – Machcin – po¿ar obornika.
29.05 – Przysieka Polska – po¿ar œmieci w firmie Polkopak
01.06 – dy¿ur podczas Dnia Dziecka w Œmiglu.
04.06 – usuwanie roju os w Œmiglu.
05.06 – Stare Bojanowo – po¿ar budynku mieszkalnego.
05.06 – Morownica – usuniêcie szerszeni.
07.06 – pokaz ratownictwa drogowego – Niet¹¿kowo.
12.06 – po¿ar traw– Przysieka Polska.
22.06 – zabezpieczenie na festynie ,,Noc œwiêtojañska”.
08.07 – wypompowywanie wody – Machcin.
10.07 – po¿ar nasypu kolejowego w Starym Bojanowie.
18.07 – wypadek drogowy w Radomicku.
18.07 – po¿ar zbo¿a – Kobylniki.
21.07 – Widziszewo – po¿ar budynku mieszkalnego.
22.07 – wypadek drogowy - obwodnica w Œmiglu.
22.07 – wypadek drogowy – Wydorowo.
24.07 – Czaczyk – po¿ar zbo¿a.

24.07 – wypadek drogowy – obwodnica w Œmiglu.

27 czerwca
O godz. 1200 z terenu jednej ze
œmigielskich firm z niezabez-
pieczonego plecaka skradziono
telefon komórkowy Nokia
6510 o wartoœci 500 z³ . Plecak
by³ w³asnoœci¹ mieszkañca
Leszna.

30 czerwca
Ustalono sprawców w³amañ do
gara¿y m.in. w Czaczu. Okazali
siê nimi 17, 19 i 25 - letni miesz-
kañcy gm. Wolsztyn. Czêœæ
mienia odzyskano.

5-6 lipca
W Œmiglu, pod nieobecnoœæ
w³aœcicieli, w³amano siê do
domu jednorodzinnego. Dom
zosta³ spl¹drowany, skradziono
z³ot¹ bi¿uteriê i pieni¹dze – 30
euro. £¹czn¹ wartoœæ skradzio-
nych przedmiotów oceniono
na wartoœæ 5.000 z³.

9 lipca
W Koszanowie o godz. 2200 za-
trzymano 24 – letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel, który kie-
rowa³ samochodem wbrew za-
kazowi orzeczonemu przez S¹d
Rejonowy w Koœcianie.

12 lipca
Nad ranem policjanci wraz z pa-
trolem Pañstwowej Stra¿y Ry-
backiej zatrzymali na jeziorze
Jezierzyce 40 – letniego miesz-
kañca Leszna i 38 – letniego
mieszkañca gm. Œmigiel, któ-
rzy k³usowali stawiaj¹c z w³a-
snej ³odzi sieæ ryback¹ typu
Wonton.

16 lipca
O godz. 1040 na targowisku
w Œmiglu policjanci zatrzymali
42 – letniego mieszkañca Lesz-
na, który handlowa³ odzie¿¹
z podrobionymi znakami towa-
rowymi, za co grozi kara grzyw-
ny i przepadku rzeczy( ustawa
z dnia 30 czerwca 2000 r. – pra-
wo w³asnoœci przemys³owej).
Zatrzymany proponowa³ poli-
cjantom przyjêcie korzyœci
maj¹tkowych za odst¹pienie od
czynnoœci s³u¿bowych, czym
narazi³ siê dodatkowo na karê
1 – 10 lat pozbawienia wolno-
œci (art. 229 par. 3 kodeksu kar-
nego).

15 lipca br. w Urzêdzie Miejskim odby³o siê spotkanie
burmistrza Józefa Cieœli z pracownicami Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej i opiekunkami domowymi osób niepe³no-
sprawnych. Problemy w gminnej opiece spo³ecznej przed-
stawi³a Barbara Kuderska, kierownik OPS

W œmigielskim OPS jest zatrudnionych 17 osób: pracownicy
socjalni (7), opiekunki domowe (8), pracownik administracyjny
oraz kierownik. Wszyscy posiadaj¹ kwalifikacje wymagane dla
zajmowanych przez nich stanowisk. W I pó³roczu 2003 z pomo-
cy spo³ecznej skorzysta³o 1190 osób z 736 rodzin, zatem opiek¹
objêto ok. 16% rodzin. Liczba osób wymagaj¹cych pomocy stale
siê zwiêksza, natomiast œrodki przeznaczone na ten cel nie s¹
podwy¿szane.

Wiele osób rezygnuje z leczenia, odpowiedniego od¿ywia-
nia, kszta³cenia dzieci, poszukiwania pracy poza miejscem za-
mieszkania. Wszystko to prowadzi do coraz wiêkszej izolacji ro-
dzin ubogich, co mo¿e byæ z kolei Ÿród³em patologii spo³ecz-
nych, takich jak przestêpczoœæ, alkoholizm, przemoc w rodzi-
nie. Jednoczeœnie – w rezultacie procesów starzenia siê spo³e-
czeñstwa – coraz wiêcej jest osób starych, samotnych i bezsil-
nych.

Obecnie na realizacjê zasi³ku celowego dla najubo¿szych
oczekuje 115 wniosków na ogóln¹ kwotê 17.200 z³. Czas oczeki-
wania wynosi oko³o 3 miesiêcy. Tylko rodziny z dzieæmi, bez
¿adnych Ÿróde³ dochodu oraz znajduj¹ce siê w wyj¹tkowo trud-
nej sytuacji s¹ objête pomoc¹ poza kolejnoœci¹. Zasi³ki przyzna-
wane s¹ w wysokoœci 100-300 z³, najczêœciej jest to kwota 150 z³.

Poza niewystarczaj¹c¹ dla realizacji celów opieki spo³ecznej
iloœci¹ œrodków, problemem s¹ równie¿ warunki lokalowe OPS.
Brak tu odpowiedniego miejsca do rozmowy, niekiedy o dra¿li-
wych problemach, bez obecnoœci osób trzecich. Oœrodek nie
dysponuje te¿ mo¿liwoœciami do przewozu swoich podopiecz-
nych, np. na badania lekarskie. W najbli¿szej przysz³oœci koniecz-
ne ponadto bêdzie powstanie oœrodka dziennego pobytu dla osób
niepe³nosprawnych.

Burmistrz podziêkowa³ pracownikom oœrodka i opiekunkom
spo³ecznym za serdeczne podejœcie do swych obowi¹zków i po-
moc okazywan¹ potrzebuj¹cym. Jednoczeœnie obieca³ rozpatrze-
nie przedstawionych postulatów. Uzna³, ¿e powinny stanowiæ one
istotny element powstaj¹cych planów perspektywicznych. Bur-
mistrz zasygnalizowa³ przy tym mo¿liwoœæ tymczasowego wpro-
wadzenia doraŸnych rozwi¹zañ.

Problemy opieki
spo³ecznej
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Wbrew obiegowej opinii, ¿e na wsi nic siê nie dzieje,
niektóre rady so³eckie w okresie letnim organizuj¹
dla mieszkañców i przy ich wspó³udziale festyny ro-

dzinne. Wcale nie trzeba du¿ych pieniêdzy, ¿eby je zorganizo-
waæ. Wystarczy trochê zaanga¿owania, pomys³ów i impreza go-
towa. Powszechnie wiadomo, ¿e wioski borykaj¹ siê z problema-
mi finansowymi. Na imprezy nie ma pieniêdzy, ale dziêki stara-
niom so³tysów udaje siê znaleŸæ sponsorów, chocia¿by na drob-
ne nagrody dla dzieci. W organizacjê zaanga¿owane s¹ tak¿e
panie z kó³ gospodyñ wiejskich, które specjalnie na tê okazjê
przygotowuj¹ domowe wypieki. Pomoc tak¿e oferuj¹ pracowni-
cy Centrum Kultury, którzy przygotowuj¹ i prowadz¹ konkursy
i zabawy dla dzieci i doros³ych.

Pierwszy taki festyn odby³ siê 7 czerwca w Starej Przy-
siece Pierwszej. Tutaj przede wszystkim uczestnikami by³y
dzieci. Atrakcjê stanowi³ pokaz sprzêtu policyjnego. Wieczorem
starsi mieszkañcy bawili siê na zabawie tanecznej.

21 czerwca w Morownicy, pomimo pochmurnej pogody
i raz po raz si¹pi¹cego deszczu, przed stra¿nic¹ wstawi³y siê pra-
wie wszystkie dzieci z wioski. W przerwach pomiêdzy zabawa-
mi objada³y siê smacznym ciastem upieczonym przez panie z ra-
dy so³eckiej i piek³y kie³baski przy ognisku.

28 czerwca mieszkañcy Robaczyna bawili siê na festynie
z okazji 60 - lecia OSP, 30 - lecia KGW i 10 - lecia œwietlicy wiej-
skiej. Impreza rozpoczê³a siê konkursami dla dzieci. One te¿
przygotowa³y program artystyczny. Doroœli zaœ, podziwiaj¹c
swoje, latoroœle, próbowali domowych wypieków. Nieco póŸniej
rywalizowali w konkurencjach, takich jak: rzuty ringo na krzy-
¿ak, rzuty do puszek, przeci¹ganie liny, rzut beretem, picie piwa
przez s³omkê. Atrakcj¹ festynu by³ wystêp kapeli podwórkowej
„Wiarusy” oraz loteria fantowa, na któr¹ nagrody przygotowali
mieszkañcy. PóŸniej by³y tañce do póŸnych godzin nocnych.

Weekendy na wsiach 29 czerwca bawi³y siê Karœnice. Najpierw w konkursach
i zabawach, póŸniej na wieczorku tanecznym. Tradycyjnie by³o
ciasto domowe oferowane przez panie z KGW, kawa i pieczenie
kie³basek.

W pierwsz¹ sobotê lipca odby³ siê festyn w Poladowie.
Pogoda nieco pokrzy¿owa³a plany, dlatego te¿ imprezê przenie-
siono do œwietlicy wiejskiej. Mimo to dzieciom humor dopisywa³
i chêtnie uczestniczy³y w zabawach i konkursach. Ca³oœci dope³-
ni³a kie³basa na gor¹co przygotowana przez nieocenione panie
z KGW.

13 lipca rodzinnie bawili siê mieszkañcy Bruszcze-
wa. Tradycyjnie festyn rozpocz¹³ siê meczem pi³karskim „sta-
rzy kontra m³odzi”. Nieco póŸniej doroœli, jedz¹c ciasto i pij¹c
kawê podziwiali swoje pociechy, które bra³y udzia³ w zabawach
i konkursach. By³o te¿ pieczenie kie³basek przy ognisku i wspól-
ne tañce do pó³nocy.

20 lipca w Przysiece Polskiej na boisku sportowym klu-
bu sportowego „Gryf” t³umnie zgromadzili siê mieszkañcy, by
uczestniczyæ w festynie sportowo – rekreacyjnym. Imprezê roz-
poczê³y zmagania sportowe w biegach. Najwiêcej emocji wzbu-
dzi³ jednak Bieg Weteranów, w którym bra³y równie¿ udzia³ pa-
nie. Po emocjach sportowych mieszkañcy, s³uchaj¹c kapeli po-
dwórkowej „Wiarusy”, delektowali siê ciastem, kaw¹ i pieczony-
mi kie³baskami. Powodzeniem zarówno wœród dzieci jak i doro-
s³ych, cieszy³y siê zabawy i  gry przygotowane przez Centrum
Kultury. Najbardziej emocjonuj¹cy by³ rzut kapeluszem i prze-
ci¹ganie liny. Impreza zakoñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹.
Fakty te pokazuj¹, ¿e razem mo¿na wiele.

B. Mencel
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Ka¿dy klient posiada w³asn¹
historiê w bazie danych, w któ-
rej umieszczane s¹ informacje
dotycz¹ce jego odwiedzin
i us³ug, z jakich korzysta³. Do
8 lipca dziêki us³ugom p³atnym
oferowanym przez GCI, np.
kserowaniu, faksowaniu, tele-
fonowaniu, laminowaniu, wy-
drukom z komputera, uda³o siê
uzyskaæ kwotê 672,38 z³. 7 lip-
ca b.r. wizytê w GCI z³o¿y³ kie-
rownik Powiatowego Urzêdu
Pracy w Gostyniu, inicjuj¹c sta³¹
wspó³pracê. 17 czerwca nato-
miast Infocentrum odwiedzi³
Maciej Gubañski – kierownik
Referatu Gospodarki Komunal-
nej i Przestrzennej w Krzywi-
niu, który zajmuje siê przygo-
towaniem projektu o grant do

Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej na powstanie GCI
w tym mieœcie. Dziêki dzia³al-
noœci Gminnego Centrum In-
formacji w Œmiglu, jak do tej
pory uda³o siê znaleŸæ pracê
4 osobom. Nie ma pewnoœci
czy jest to dok³adana liczba,
gdy¿ nie wszyscy informuj¹ ob-
s³ugê Infocentrum o podjêciu
pracy.
W najbli¿szym czasie planuje
siê powtórne zorganizowanie
kursu komputerowego (po-
przedni nie odby³ siê z powodu
ma³ej liczby chêtnych) i szko-
lenia tematyczne dla bezrobot-
nych oraz osób pragn¹cych za-
³o¿yæ w³asne firmy.

Zachêcamy wszystkich po-
szukuj¹cych pracy, aby odwie-

Raport z dzia³alnoœci
Gminnego Centrum Informacji

stan na koniec czerwca 2003

 

powiat 
ogólem

miasto 
Kościan

gmina 
Kościan

miasto 
i gmina 
Krzywiñ

miasto 
i gmina 
Śmigiel

miasto 
i gmina 

Czempiñ
ogółem bezrobotni 4623 1463 948 566 959 687
ogółem kobiety 2340 723 541 290 461 325
zamieszkali na wsi 2465 0 948 477 680 360
niepełnosprawni 195 78 47 6 42 22

Od dnia otwarcia, tj. 27 marca b.r. do 8 lip-
ca Gminne Centrum Informacji w Œmiglu od-
wiedzi³o ok. 1 000 osób, w tym miêdzy inny-
mi 59 bezrobotnych, 15 absolwentów, 22 stu-
dentów, 46 uczniów szkó³ œrednich, 7 osób
pragn¹cych podwy¿szyæ swoje kwalifikacje
i jedna osoba, która zamierza za³o¿yæ firmê.

29 lipca na stawie „Egelsee” przy ul. Winnickiej w Œmi-
glu zosta³y rozegrane towarzyskie „Zawody Wêdkarskie
o Puchar Burmistrza Œmigla”. Uczestniczy³o w nich 28
zawodników, w tym 27 seniorów oraz 1 kadet.

Zawody rozpoczê³y siê o godz. 700 i trwa³y do godz. 1100.
Pierwsze miejsce zaj¹³ Krzysztof Kanikowski, zdobywaj¹c 3318

pkt., drugie Maciej
Urbanek z iloœci¹
3152 pkt, trzecie Ste-
fan Michalewicz –
2 4 3 6  p k t .  N a j -
wiêksz¹ rybê z³owi³
Czes³aw Przyby³ek.
B y ³  t o  p ó ³ t o -
r a k i l o g r a m o w y
leszcz o d³ugoœci 35
cm.

Z w y c i ê z c o m
oraz pozosta³ym za-
wodnikom puchar
oraz pami¹tkowe
medale i dyplomy
wrêczy³ wicebur-
m i s t r z  S t e f a n
Stachowiak.

S.M.

Taaaka ryba...

20 lipca przy stawie „Egel-
see”, rodziny wêdkarzy spotka-
³y siê na „Rodzinnym Festynie
Sportowo – Wêdkarskim”. Na
program festynu z³o¿y³y siê
ró¿ne konkurencje. By³y oczy-
wiœcie zawody wêdkarskie, któ-
re wygra³ Wojciech Karolczak,
a tak¿e rzuty lotkami do tarczy
– tu pokona³ wszystkich Roman
Schiler. W strzelaniu z wiatrów-
ki najlepszy okaza³ siê W³a-
dys³aw Czech, w rzutach pi³-
kami do celu – Hanna £upicka,
a w rzutach lotkami do balonów
Donata Kmieciak i Dorota Ka-
rolczak. Mo¿na siê by³o spraw-
dziæ tak¿e w rzutach do tarczy,
w których zwyciê¿y³ £ukasz
Karolczak. Najwiêcej emocji
wzbudzi³y zawody w p³ywaniu
pontonem (Norbert Œwita³a)
i jazda rowerem na czas. Ka¿-
de podparcie siê powodowa³o
punkty karne, co sprawia³o, ¿e

Wêdkarski festyn
niektórzy zawodnicy koñczyli
te zawody z czasem minuso-
wym. Najlepszym rowerzyst¹
okaza³ siê Konrad Czech. Zo-
sta³y te¿ rozegrane dwie kon-
kurencje  dru¿ynowe. Rodzin-
ny bieg na nartach wygra³a ro-
dzina pañstwa Œwita³ów, a rzu-
canie jajkami – rodzina pañstwa
Karolczaków.

W festynie uczestniczy³o 11
rodzinnych dru¿yn (3 lub wiê-
cej osobowych). Impreza trwa-
³a od godziny 800 do 1600. Po
zsumowaniu wyników po-
szczególnych konkurencji
w kwalifikacji dru¿ynowej – ro-
dzinnej I miejsce zajê³a rodzi-
na pañstwa Karolczaków, II –
rodzina pañstwa Schilerów, a III
rodzina pañstwa Czech.
Przedstawiciel zwyciêskiej ro-
dziny zosta³ wrzucony do wody
zgodnie z tradycj¹ festynu.

S.M.

dzili œmigielskie Infocentrum
i skorzystali z bezp³atnego do-
stêpu do Internetu. Internet
u³atwia dostêp do ofert pracy
zamieszczonych w serwisach
tematycznych. Pozwala do-
trzeæ do potencjalnego praco-
dawcy przez przegl¹danie jego
firmowej witryny oraz, co chy-
ba najistotniejsze, daje mo¿li-
woœæ zamieszczenia w³asnej
oferty w sieci. Obecnie niemal
wszystkie firmy doradcze i ser-
wisy internetowe poœwiêcone
pracy udostêpniaj¹ kandyda-
tom wype³nienie odpowiedniej
aplikacji, jednoczeœnie reje-
struj¹c ich w bazie osób poszu-
kuj¹cych pracy. Pozwala to na

automatyczne otrzymywanie
przez kandydatów ofert, wyse-
lekcjonowanych wed³ug poda-
nych przez nich wytycznych.
Internet nie jest wiêc ju¿ tylko
form¹ komunikacji, rozrywki
i Ÿród³em informacji, ale prze-
kszta³ci³ siê w ogromny rynek
pracy. Aplikacje przesy³ane
przez kandydatów za pomoc¹
Internetu, trafiaj¹ bezpoœred-
nio do pracodawców lub dorad-
ców personalnych i tam s¹ oce-
niane.

Stopa bezrobocia na terenie
powiatu koœciañskiego na
koniec maja 2003 r. wynio-
s³a 15,7 %

(Ÿród³o PUP – Koœcian)

Dodatkowe informacje o miejscach pracy mo¿na uzyskaæ na stro-
nie internetowej GCI:

www. g c i . sm i g i e l . p l
lub pisz¹c na adres e-mail: gci@list.pl .

Puchar dla zwyciêzcy Krzysztofa
Kanikowskiego
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Turniej rozgrywany by³
w dwóch kategoriach wieko-
wych – do 25 lat oraz powy¿ej
25 lat.
Rywalizowa³o w nim 6 zespo-
³ów kategorii do 25 lat oraz
9 kategorii powy¿ej 25 lat.
£¹cznie uczestniczy³o blisko
150 zawodników.
Turniej rozgrywany by³ dwufa-
zowo. Dru¿yny najpierw rywa-
lizowa³y w grupach eliminacyj-
nych rozgrywj¹c mecze w sys-
temie ka¿dy z ka¿dym. Nastêp-
nie odby³y siê fina³y o miejsca
I – III w poszczególnych gru-
pach wiekowych. £¹cznie ro-
zegrano 27 meczy, z których
ka¿dy trwa³ 30 minut.
W poszczególnych grupach
dru¿yny zajê³y nastêpuj¹ce
miejsca:
 GRUPA DO 25 LAT:
 I miejsce „Parszywa Dwu-

nastka” – Nowa Wieœ
 II miejsce Piekarnia Piotra

i Beaty Karczmarek – Œmi-
giel

III miejsce „Giganci” – ̄ egro-
wo

IV miejsce „Wilki” – Stare Bo-
janowo

 V miejsce Stare Bojanowo II
VI miejsce „M³ode Wilki” –

Œmigiel 
GRUPA POWY¯EJ 25 LAT:
I miejsce Wieœ Jezierzyce

II Pi³karski Turniej So³ectw Osiedli I Zak³adów Pracy

II miejsce „Or³y” Wonieœæ
III miejsce Rosmosis Œmigiel
IV miejsce Cukiernia Tycner
V miejsce Osiedle Nr 3 – Œmi-

giel
VI miejsce „Iskra” Wonieœæ
VII miejsce Zak³ad Gospodar-

ki Komunalnej i Mieszka-
niowej Œmigiel

VIII miejsce „Legia Cudzo-
ziemska” Œmigiel

IX miejsce Gastrometal Œmi-
giel

 Dru¿yny, które zajê³y w swo-
ich kategoriach wiekowych
pierwsze trzy miejsca otrzyma-
³y z r¹k burmistrza Œmigla Jó-
zefa Cieœli puchary i dyplomy.
Pozosta³ym dru¿ynom wrêczo-
no dyplomy.
Komisja sêdziowska i organiza-
torzy wyró¿nili tak¿e dyploma-
mi i pami¹tkowymi statuetka-
mi nastêpuj¹cych zawodników
i dru¿ynê:
– za ogóln¹ postawê „Fair –

Play” dru¿ynê „Legii Cu-
dzoziemskiej” ze Œmigla

– dla najlepszego zawodnika
turnieju – Adama Maæko-
wiaka („Parszywa Dwu-
nastka” Nowa Wieœ)

– dla króla strzelców – Micha-
³a Paw³owskiego („Iskra”
Wonieœæ)

– dla najlepszego bramkarza
– Piotra Nyczki (Rosmosis

Œmigiel)
– dla najlepszego obroñcy –

Tomasza Mykaja („Wilki”
Stare Bojanowo)

– dla najlepszego rozgrywa-
j¹cego – Krzysztofa Radziñ-
skiego („Or³y” Wonieœæ)

– dla najlepszego napastnika
– Tomasza Witomskiego
(Wieœ Jezierzyce)

– dla najm³odszego zawodni-
ka – Mateusza Krauze ze
Starego Bojanowa

– dla najstarszego zawodnika
– Kazimierza  Piecucha

I I  Rodz inny  Ra jd  Zmotoryzowanych  po  Z iemi  Œmig ie lsk ie j
sobota  9  s ie rpn ia  2003

UWAGA ! ! !

W s³oneczny ranek 3 sierpnia stadion sportowy w Œmiglu by³ aren¹ zmagañ pi³karzy no¿nych amatorów w II Pi³kar-
skim Turnieju So³ectw, Osiedli i Zak³adów Pracy Gminy Œmigiel.

(„Iskra” Wonieœæ)
– dla wyró¿niaj¹cego siê opie-

kuna zespo³u
– Zdzis³awa Wieczorka

(Z.G.K.iM. – Œmigiel)
Sponsor turnieju Piotr Balcer
Sklep „GIN” w Œmiglu ufundo-
wa³ dodatkowo nagrody rze-
czowe dla najlepszego zawod-
nika i najlepszego bramkarza
turnieju.
Organizatorami zawodów byli:
Stowarzyszenie „Wiatraki”,
OKFiR, KS „Pogoñ”.

Zygmunt Ratajczak

I X  O t w a r t y  M i n i t r i a t l o n  Œ M I G I E L  2 0 0 3
p i¹ tek  15  s ie rpn ia  2003  roku
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1 lipca br rozpoczêto prace w ramach programu „Turystyka
bezrobociu”. Piêciu bezrobotnych zosta³o zatrudnionych przy
budowie tras wycieczkowo – rowerowych.

Wykonane zostan¹ cztery trasy (jedna miejska oraz trzy na
terenie gminy). Na ka¿dej znajduj¹ siê zabytkowe budowle, cie-
kawe okazy przyrodnicze oraz atrakcyjne punkty widokowe. Po-
szczególne trasy zostan¹ oznakowane kolorowymi strza³kami
i tablicami informacyjnymi.

Na szlakach bêd¹ tzw. ogródki odpoczynkowe wyposa¿one
w sto³y i ³awy z drewna oraz kosze na œmieci. Niektóre bêd¹
ogrodzone niskimi p³ocikami i dodatkowo zaopatrzone w muro-
wane grille.

S p or t
Pi³karze Pogoni 1929 Œmigiel do tegorocznych rozgry-
wek przygotowuj¹ siê od pocz¹tku lipca. Rozegrali te¿ kil-
ka sparingów i staraj¹ siê o nowych graczy.

Mas-Rol Sp³awie do najbli¿szych rozgrywek przyst¹pi
z dwoma dru¿ynami seniorów. Dzia³acze klubu zdecydo-
wali, ¿e oprócz zespo³u z okrêgówki wystawi¹ tak¿e dru-
¿ynê do rozgrywek B-klasy. Sk³adaæ siê ona bêdzie w wiêk-
szoœci z m³odych pi³karzy, którzy w tym roku ukoñczyli
szesnaœcie lat.

„Turystyka
bezrobociu”

Uwzglêdniono tak¿e dostêp do WC (przy istniej¹cych obiek-
tach). Punkty odpoczynku usytuowane s¹ w ciekawych widoko-
wo miejscach. Ka¿da trasa ma punkt docelowy stanowi¹cy oko³o
po³owy d³ugoœci pêtli.
Trasa nr – 1 (miejska), oznakowana kolorem czarnym, posiada
taki punkt na terenie rekreacyjno – wêdkarskim „Egelsee”.
Trasa nr – 2, kolor zielony, Jezierzyce nad jeziorem.
Trasa nr – 3, kolor niebieski, Broniowo (przy gospodarstwie agro-
turystycznym pañstwa Habernik).
Trasa nr– 4, kolor czerwony, Bia³cz Stary (w pobli¿u sklepu wiej-
skiego).

Na terenie wiatraków zlokalizowana zostanie g³ówna tablica
informacyjna o trasach wycieczkowo – rowerowych. Przewidu-
je siê w niedalekiej przysz³oœci tworzenie w tym miejscu sezono-
wego punktu informacji turystycznej. Utworzenie i oznakowa-
nie tras wycieczkowo – rowerowych oraz opracowanie i wyda-
nie informatorów spowoduje wiêksze zainteresowanie zwiedza-
j¹cych a tym samym przyczyni siê do promocji Gminy Œmigiel.

W realizacji programu uczestnicz¹: Urz¹d Miejski Œmigla, Sta-
rostwo Powiatowe w Koœcianie, Powiatowy Urz¹d Pracy w Ko-
œcianie, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu, Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, Zak³ad Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Œmiglu, Stowarzyszenie „Œmigielskie Wia-
traki”, Nadleœnictwo Koœcian.

Przed kolejnym sezonem

Œmigielanie trenuj¹ od 3 lip-
ca. Na zajêciach spotykaj¹ siê
dwa razy w tygodniu. Rozegra-
li ju¿ trzy sparingi. W pierw-
szym przegrali 4:5 z zespo³em
z Czacza,  w dr ugim 0:1
z czwartoligowcem KS Mosi-
na, a w trzecim zwyciê¿yli 1:0

Mas-Rol Sp³awie.
W³aœnie do Sp³awia przesz³o

dwóch zawodników ze Œmigla.
Jeden trafi³ do Czacza. Dzia³a-
cze Pogoni zamierzaj¹ nato-
miast œci¹gn¹æ do zespo³u
dwóch pi³karzy z Bucza.
DAS

W nowym sezonie w dwóch
ligach

Drug¹ dru¿ynê seniorów
tworzyæ bêd¹ przede wszyst-
kim zawodnicy, którzy do tej
pory grali w zespole juniorów.
Szesnaœcie lat ukoñczy³o oko-
³o dziewiêædziesi¹t procent gra-
czy tego zespo³u. A to w³aœnie
warunek, by mogli oni graæ
z seniorami. Dodatkowo zasili
ich kilku graczy z okrêgówki.

Pierwszy zespó³ do rozgry-
wek przyst¹pi wzmocniony
dwoma zawodnikami, którzy
przeszli z Pogoni Œmigiel. Dru-

¿yna rozegra³a ju¿ dwa sparin-
gi z s¹siadami ze Œmigla i Cza-
cza.

Intensywnie trenuj¹ ju¿ jed-
nak obie dru¿yny. Zajêcia od-
bywaj¹ siê dwa razy w tygodniu.
Æwiczy te¿ kilku najm³odszych
graczy, tych, którzy jeszcze nie
przekroczyli szesnastego roku
¿ycia. Poniewa¿ jednak jest ich
zbyt ma³o, by stworzyæ dru¿y-
nê juniorów, na razie graæ nie
bêd¹. DAS

Budowa grilla

Jedna z tablic informacyjnych
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Wêdkarski festyn


