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Reklama

Program okreœla wielkoœæ oraz stan tech-
niczny zasobu mieszkaniowego, Ÿród³a
finansowania gospodarki mieszkaniowej,
wysokoœæ wydatków na remonty i moder-
nizacjê, planowan¹ sprzeda¿ w kolejnych
latach, pozyskiwanie lokali mieszkalnych
i zasady polityki czynszowej. Trzy ostat-
nie zagadnienia interesuj¹ najbardziej
czytelników i najemców lokali mieszkal-
nych, st¹d szersza informacja na ten te-
mat poni¿ej.

Planowana sprzeda¿ lokali mieszkal-
nych.

Burmistrz Œmigla swoim Zarz¹dzeniem
Nr 3/02 z dnia 02 grudnia 2002r powo³a³
Komisjê Opiniodawcz¹ do opiniowania
wniosków o przydzia³ mieszkañ komu-

nalnych. Zadaniem komisji jest wyra¿a-
nie pisemnej opinii na temat sk³adanych
wniosków o wpisanie na listê oczekuj¹-
cych na przydzia³ mieszkañ i o przydzia-
le mieszkañ.
Komisja przygotowa³a wykaz lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
da¿y w okresie 2004 – 2008 po³o¿onych
w budynkach wykazanych poni¿ej, któ-
ry to wykaz zosta³ przyjêty przez Radê
Miejsk¹.

Wykaz lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y:

Przysieka Polska, Przemys³owa 18
- 1 lokal

Przysieka Polska, G³ówna 1
- 5 lokali

Niet¹¿kowo, Arciszewskich 21
- 3 lokale

Niet¹¿kowo, Leszczyñska 10
- 3 lokale

Sierpowo 52
- 5 lokali

Karœnice 88
- 1 lokal

Koszanowo, Wierzbowa 40
- 5 lokali

Œmigiel, Aleja Bohaterów 10
- 4 lokale

Œmigiel, Koœciuszki 46
- 3 lokale

Œmigiel, Koœciuszki 48
- 4 lokale

Œmigiel, Koœciuszki 48 a
- 1 lokal

dokoñczenie na str. 4

Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Œmigiel

w latach 2004 – 2008
przyjêty uchwa³¹ Rady Miejskiej Œmigla w dniu 25 marca 2004 r.
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Œmigiel, Kiliñskiego 22
- 4 lokale

Œmigiel, Matejki 6
- 2 lokale

Œmigiel, Matejki 12
- 4 lokale

Œmigiel, Matejki 16
- 3 lokale

Œmigiel, Podgórna 4
- 3 lokale

Œmigiel, Reymonta 9
- 4 lokale

Œmigiel, Sienkiewicza 14
- 5 lokali

Œmigiel, Sienkiewicza 15
- 4 lokale

Œmigiel, Szkolna 5
- 2 lokale

Œmigiel, Szkolna 7
- 1 lokal

Œmigiel, Œw.Wita 9, 11
- 5 lokali

Œmigiel, Œw.Wita 26
- 4 lokale

Sprzeda¿ lokali odbywaæ siê bêdzie suk-
cesywnie w miarê wp³ywu wniosków na-
jemców, uwzglêdniaj¹c uchwa³ê Rady
Miejskiej Œmigla z dnia 30 grudnia 2003 r
w sprawie zasad sprzeda¿y budynków
i mieszkañ komunalnych. Wspomniana
uchwa³a zezwala na sprzeda¿ lokali
mieszkalnych, których sprzeda¿ jest eko-
nomicznie uzasadniona.
Sprzeda¿ budynków i lokali mieszkal-
nych nastêpuje w drodze przetargu, przy
czym pierwszeñstwo w nabywaniu loka-
li mieszkalnych przyznaje siê ich najem-
com i dzier¿awcom w trybie bezprzetar-
gowym.

Przed przyst¹pieniem do aktu notarial-
nego wymagane jest minimum 10% wp³a-
ty wartoœci lokali, reszta nale¿noœci wraz
z oprocentowaniem roz³o¿ona zostaje na
10 lat, przy czym oprocentowanie wyno-
si 0,5 stopy redyskonta weksli NBP
w stosunku rocznym liczone od niesp³a-
conej nale¿noœci.
W przypadku p³atnoœci jednorazowo ca-
³ej wartoœci lokalu przys³uguje nabywcy
ulga w wysokoœci 20% wartoœci lokalu
(ulga nie dotyczy sprzeda¿y w trybie
przetargu).

Pozyskiwanie lokali mieszkalnych.

W okresie objêtym programem planuje
siê zwiêkszyæ liczbê lokali socjalnych do
18. Przeznacza siê na nie 2 lokale po³o-
¿one w budynku w Œmiglu przy Placu
Rozstrzelanych 5. Ponadto zaplanowano
adaptacjê strychu na lokal socjalny w bu-
dynku w Œmiglu przy Placu Rozstrzela-
nych 4 i adaptacjê pomieszczeñ gospo-
darczych zlokalizowanych w Koszanowie
ul. Glinkowa 6.
W przysz³oœci, w miarê potrzeb, zwalnia-
ne lokale w budynku w Œmiglu przy ul.
dr Skar¿yskiego 17 przeznaczaæ siê bê-
dzie na lokale socjalne.
Zwiêkszenie o 4 lokali mieszkalnych na-
st¹pi poprzez adaptacjê strychu w budyn-
ku w Œmiglu przy ulicy Reymonta 10.

Zasady polityki czynszowej.

Ustalono dwa rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne
b) za lokale socjalne

dokoñczenie ze str. 3

Stawkê czynszu za lokale mieszkalne
w wysokoœci 2,30 z³ od 1m2 ustali³ bur-
mistrz Œmigla swym Zarz¹dzeniem z dnia
23 czerwca 2004 r., w którym ustali³ rów-
nie¿ procentow¹ wysokoœæ czynników
obni¿aj¹cych stawkê czynszu, do któ-
rych zaliczono:

1) mieszkanie w suterenie lub na stry-
chu bez odpowiedniej izolacji ter-
micznej - 5%

2) mieszkanie na wsi - 5%
3) brak wody i kanalizacji w mieszka-

niu - 25%
i procentow¹ wysokoœæ czynników pod-
wy¿szaj¹cych stawkê czynszu, do któ-
rych zaliczono:

1) instalacje gazow¹ w mieszkaniu -
25%

2) centralne ogrzewanie wykonane
przez ZGKiM - 25%

3) ³azienkê w mieszkaniu wykonan¹
przez ZGKiM - 25%.

Czynniki obni¿aj¹ce nie maj¹ zastosowa-
nia do lokali socjalnych, za które stawka
czynszu wynosi 1,00 z³ od 1m2.
Najemca oprócz czynszu jest obowi¹za-
ny do uiszczania zwi¹zanych z eksplo-
atacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od
w³aœciciela, tj. op³at za dostarczenie do
lokali energii, gazu, wody oraz odbiór
nieczystoœci sta³ych i p³ynnych, je¿eli nie
ma zawartej umowy z dostawc¹ mediów
lub dostawc¹ us³ug.
Czynsz p³acony jest z góry do dnia 10
ka¿dego miesi¹ca.

Wanda Jakubowska
Sekretarz Œmigla

Podczas IV Edycji Programu Jako-
œciowego „Najwy¿sza Jakoœæ”, 15 lipca
w pa³acu w Szczepowicach (gmina Ka-
mieniec), zosta³o wyró¿nionych 13 firm
z powiatu koœciañskiego. Wœród nich
znalaz³y siê 4 firmy z gminy Œmigiel. Cer-
tyfikat „Najwy¿sza Jakoœæ” przyznany
przez kapitu³ê Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Badañ nad Jakoœci¹, otrzyma-
li:
– Grzegorz Wapniarski i Zbigniew

Wojciechowski – wspó³w³aœciciele
firmy TOVAGO-BIS w Œmiglu, za naj-
wy¿sz¹ jakoœæ produkowanych wyro-
bów piekarniczych opart¹ na najnow-
szych technologiach i tradycyjnej re-
cepturze,

- Walerian Kunert – w³aœciciel Autory-

zowanej Stacji Obs³ugi Ci¹gników
„URPOL” w Poladowie, za profesjo-
nalizm i kompleksowoœæ obs³ugi
klienta w zakresie serwisu ci¹gników
i maszyn rolniczych,

– Genowefa Gil i Przemys³aw Gil –
wspó³w³aœciciele Przetwórni Owoco-
wo-Warzywnej w Starym Bojanowie,
za szczególne walory estetyczne
i smakowe oferowanych przetwo-
rów,

– Pawe³ Kenkel – w³aœciciel firmy
ROSMOSIS, Systemy Uzdatniania
Wody, za najwy¿szy standard us³ug
œwiadczonych w zakresie poprawy
jakoœci wody pitnej.

Ponadto Józef Cieœla wrêczy³ œmigiel-
skim laureatom okolicznoœciowe listy

gratulacyjne. Zosta³y one podpisane
przez burmistrza oraz Jana Józefczaka,
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla.

W uroczystoœci uczestniczyli równie¿
przedstawiciele wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, powiatu i gmin: Andrzej
Jêcz, starosta koœciañski, Józef Cieœla,
burmistrz Œmigla, Dorota Lew, burmistrz
Czempinia, Jerzy Bartkowiak, burmistrz
Koœciana.

Dodatkowe wyró¿nienia - Honorowe
Certyfikaty za upowszechnianie idei ja-
koœci w zarz¹dzaniu lokalnym otrzyma-
³y Urz¹d Miejski Œmigla, Urz¹d Gminy
Czempiñ oraz Urz¹d Miejski w Koœcia-
nie.

t.j.

Uzyskali najwy¿sz¹ jakoœæ
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Bogaty program i wspólna zabawa towarzyszy³y festy-
nowi „Powitanie lata” w Jezierzycach. Miejscowoœæ ta,
urokliwie po³o¿ona nad jeziorem, cieszy siê rosn¹cym
zainteresowaniem mieszkañców gminy Œmigiel, a tak¿e
coraz liczniejszych, przybywaj¹cych tam na rowerach,
turystów. Imprezê po³¹czono z uroczystym otwarciem
œmigielskich szlaków rowerowych.

ROWERZYŒCI W ROLI G£ÓWNEJ
Wœród goœci festynu znalaz³a siê kilkudziesiêcioosobowa

grupa cyklistów przyby³ych a¿ z Bielska Bia³ej (jeden z uczest-
ników tej grupy wygra³ turystyczny rower – g³ówn¹ nagrodê
na loterii), a tak¿e kilku trzymaj¹cych siê nowego szlaku zapa-
lonych kolarzy z Rawicza. Przybyli te¿ francuscy artyœci prze-
bywaj¹cy na plenerze malarskim w Œmiglu z Bronis³aw¹ Kus,
honorow¹ obywatelk¹ Œmigla oraz liczne grupy rowerzystów
z gminy Œmigiel. Obecni byli goœcie - radni Sejmiku Wielko-
polskiego: Krystyna Marsza³ek z Rawicza, Józef Fiksa z Po-
znania i Wojciech Ziemniak z Racotu. W³adzê powiatow¹ re-
prezentowa³ radny z Czacza Wiktor Snela, dostrzegliœmy tak-
¿e trzech radnych Rady Miejskiej Œmigla.

PAKT SO£TYSÓW

Impreza zosta³a zorganizowana przez stowarzyszenie „Œmi-
gielskie Wiatraki” wraz z Oœrodkiem Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu, so³ectwami w Jezierzycach i Wonieœciu oraz
Centrum Kultury. Najwa¿niejszym punktem programu by³o
uroczyste podpisanie przygotowanych na czerpanym papie-
rze certyfikatów o turystycznej wspó³pracy so³ectw w Jezie-
rzycach, Wonieœciu, Gniewowie, Karminie, Sp³awiu, Che³ko-
wie i Zygmuntowie. Obok so³tysów pakt sygnowa³ równie¿ bur-
mistrz Œmigla Józef Cieœla. Do nale¿ytego postawienia auto-
grafów zaoferowa³ swe szerokie plecy red. Jerzy Wizerkaniuk,
naczelny „Gazety Koœciañskiej”. W œwietlicy wiejskiej swoje
prace malarskie zaprezentowa³ Arkadiusz Cyprian, miejsco-
wy poruszaj¹cy siê na wózku artysta. Na miejscu zosta³y sprze-
dane dwa jego obrazy.

ATRAKCJE SPORTOWE I REKREACYJNE
Festyn rozpocz¹³ siê ju¿ od wczesnego rana zawodami

wêdkarskimi. Bezspornym mistrzem gminy okaza³ siê Andrzej
Waligóra ze Œmigla z po³owowym dorobkiem wa¿¹cym piêæ
i pó³ kilograma. Przybyli te¿ ¿eglarze z Koœciañskiego Klubu
¯eglarskiego z komandorem Jerzym Klinsmanem na czele.
Chêtni mogli skorzystaæ z przeja¿d¿ki po jeziorze. Du¿ym za-
interesowaniem cieszy³y siê zawody w siatkówce pla¿owej i pi³-
ce no¿nej. W tej ostatniej dyscyplinie startowa³y zespo³y m³o-
dzie¿y i seniorów. W finale, zarówno w jednej jak i drugiej gru-

Powitanie lata w Jezierzycach
pie wiekowej, spotka³y siê dru¿yny Jezierzyc i Wonieœcia.
Wœród m³odszych futbolistów triumf œwiêcili zawodnicy z Je-
zierzyc, rozstrzygn¹wszy mecz z Wonieœciem w stosunku 8:4.
Wonieœæ wzi¹³ jednak srogi rewan¿ w meczu seniorów, zwy-
ciê¿aj¹c 8:3! Usportowiony Wonieœæ, a konkretnie dru¿yna
o nazwie Renegaci, tryumfowa³a tak¿e w turnieju siatkówki
pla¿owej. Organizatorzy przygotowali ponadto wiele gier i za-
baw dla dzieci i m³odzie¿y, przeja¿d¿ki powózkami konnymi
i wiele innych atrakcji.

BULE SPORTOWYM HITEM!
Najwiêcej sportowych emocji wzbudzi³ turniej w bule, gry

przeniesionej z zaprzyjaŸnionej ze Œmiglem francuskiej gmi-
ny Neufchateau. W tej popularnej we Francji grze, bulami (czyli
metalowymi kulami o wadze ok. 600 g) rzuca siê do „orzesz-
ka” (ma³ej pi³eczki, przypominaj¹cej tê do ping-ponga). Wy-
grywa ten, którego bule znajd¹ siê najbli¿ej „orzeszka”. Aby
wygraæ mecz, nale¿y zdobyæ 13 punktów, a w ka¿dej grze je-
den z zawodników mo¿e uzyskaæ 1 lub 2 punkty. Do pierw-
szych mistrzostw œmigielskiej gminy przyst¹pi³o a¿ 18 zawod-
ników, czêœæ z nich z w³asnym sprzêtem. W finale, po wyelimi-
nowaniu rywali pozosta³o tylko trzech. Tytu³ mistrza gminy
i puchar burmistrza wywalczy³ Miros³aw Urbanek, drugi by³
Piotr Baranowski (obydwaj ze Œmigla), a trzecie miejsce zaj¹³
Alfred Splisteser, so³tys Wonieœcia, który – podobno – w tym
dniu bule trzyma³ po raz pierwszy...

COŒ NA Z¥B...
Gospodarze zadbali o ¿o³¹dki przyby³ych. Jan Lisiak, przed-

siêbiorca miêsny ze Sp³awia, serwowa³ z wojskowej garkuch-
ni pyszny ¿urek, grochówkê, kaszankê a tak¿e kie³basê z rusz-
tu. Prawdziw¹ furorê wywo³a³o jednak pieczone w chlebowym
piecu prosiê. Znakomite pieczywo i ciasta przygotowa³ na fe-
styn zak³ad piekarski pañstwa Lipowiczów z Wonieœcia. Roz-
stawiono te¿ wiele stoisk z napojami i s³odyczami.

WIANKI I SZTUCZNE OGNIE
Niepewnej aury nie wystraszy³ siê przyby³y z Leszna pilot

balonu na ogrzane powietrze. Pod koniec imprezy, o pó³nocy,
panny przyst¹pi³y do tradycyjnego sp³awiania oœwietlonych
wianków, które wraz z piêknie iluminowanymi ¿aglówkami
stworzy³y niezapomniany obraz. Nastêpnie festyn uatrakcyj-
ni³ pokaz fajerwerków, fundowany przez Piotra Balcera. Czyj
wianek by³ najpiêkniejszy, dok¹d dop³yn¹³ i która panna mo¿e
jeszcze w tym roku liczyæ na zam¹¿pójœcie? Tego nie rozs¹-
dzono. Wa¿ne, ¿e próbuj¹cy przeszkodziæ imprezie deszcz da³
w koñcu za wygran¹, pozwalaj¹c uczestnikom na œwietn¹ za-
bawê do samego koñca. foto: d.p. t.j.
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4 lipca w Przysiece Polskiej odby³
siê VI Turniej Wsi Gminy Œmigiel.
Uczestniczy³y w nim reprezentacje
wsi Olszewo, Sp³awie, Stare Bojano-
wo, Robaczyn, Wonieœæ, Stara Przy-
sieka Pierwsza, Stara Przysieka Dru-
ga, Przysieka Polska, Czacz, Morow-
nica, ¯egrówko.

Organizatorami turnieju byli: Cen-
trum Kultury w Œmiglu, Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu oraz
Rada So³ecka Przysieki Polskiej. Nad
przebiegiem poszczególnych konkuren-
cji, tj. promocja wsi w piosence, bieg na
nartach, strzelanie z wiatrówki, skoki na
pi³ce hop hop, wyœcigi na szczud³ach,

quiz wiedzy o Œmiglu i gminie, przeci¹-
ganie liny oraz pi³karskie strza³y do ma-
³ej bramki, czuwa³o jury w sk³adzie: Ire-
na Klemenska - nauczyciel z Zespo³u
Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej, Danu-
ta Strzelczyk- nauczyciel wychowania fi-
zycznego z Zespo³u Szkó³ w Œmiglu, Bo-
gus³aw Zandecki- nauczyciel wychowa-
nia fizycznego z Zespo³u Szkó³ w Starej
Przysiece Drugiej, przewodnicz¹cy jury
Zygmunt Ratajczak – kierownik Oœrod-
ka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu, Aleksander Przydro¿ny – sêdzia
strzelectwa sportowego i cz³onek Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego, Henryk
Pella- nauczyciel muzyki z Zespo³u Szkó³
w Koœcianie, instruktor Studia Piosenki
„Muzol”.

I miejsce w konkurencji pn. „Promo-
cja wsi w piosence” zdoby³a reprezenta-
cja Wonieœcia, otrzymuj¹c 11 pkt., II miej-
sce Sp³awie (10 pkt.), III Robaczyn i Przy-
sieka Polska (8,5 pkt.).

W strzelaniu z wiatrówki najlepsi oka-
zali siê reprezentanci Przysieki Polskiej
(11 pkt.) przed Olszewem (10 pkt.) i Sta-

r ym Bojanowem
(9 pkt.).

W quizie wie-
dzy o Œmiglu i gmi-
n i e  Œ m i g i e l  7 -
punktowy wynik
otrzymali miesz-
kañcy Morownicy,
Wonieœcia, Roba-
czyna, Starej Przy-
sieki Drugiej, Ol-
szewa, Starego Bo-
janowa, ̄ egrówka,
Przysieki Polskiej
i Sp³awia. Po 1,5
pkt. w tej konku-

rencji zdoby³y eki-
py z Czacza i Starej
Przysieki Pier w-
szej.

W skokach na
p i ³ c e  h o p  h o p
I miejsce uzyska³
R o b a c z y n  ( 1 1
pkt.), II Stare Boja-
nowo (10 pkt.), III
miejsce Sp³awie (9
pkt.)

W wyœcigach
na szczud³ach zwy-
ciê¿yli reprezen-
tanci Robaczyna

(11 pkt.), II miejsce Stara Przysieka
Pierwsza (10 pkt.), III Stara Przysieka
Druga (9 pkt.)

W biegu na nartach najlepszy wynik
uzyska³a dru¿yna z Morownicy (11 pkt.),
II miejsce Stare Bojanowo (10 pkt.), III
Robaczyn (9 pkt.).

W kolejnej konkurencji - przeci¹ga-
nie liny wygra³a ekipa ze Starego Boja-
nowa (11 pkt.) przed Przysiek¹ Polsk¹
(10 pkt.) i Czaczem
(9 pkt.)

W pi³karskich
strza³ach do ma³ej
bramki I miejsce
zdobyli reprezen-
tanci z Czacza (11
pkt.), II dru¿yny ze
Starej Przysieki
Pierwszej, Wonie-
œcia i ̄ egrówka, III
dru¿yna ze Stare-
go Bojanowa.

Jur y podczas
VI Turnieju Wsi
w Przysiece Pol-

V I  T u r n i e j  W s i

skiej stwierdzi³o nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ
w klasyfikacji ogólnej: I miejsce Stare Bo-
janowo, które otrzyma³o nagrodê w wy-
sokoœci 700 z³., II miejsce Sp³awie (650
z³.), III Robaczyn (600 z³.), IV miejsce
Morownica (550 z³.), V Wonieœæ (500 z³.),
VI Przysieka Polska (450 z³.), VII Stara
Przysieka Druga (400 z³.), VIII Stara
Przysieka Pierwsza (350 z³.),IX ¯egrów-
ko (300 z³.), X Olszewo (250 z³.), XI Czacz
(200 z³.)

Podczas imprezy sprzedawane by³y
losy loterii fantowej, a w przerwach miê-
dzy konkurencjami wystêpowa³a kapela
Wiarusy.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom za wsparcie i ufundowane
nagrody: panu Karolowi Jankowskiemu
- restauracja „Marta” i „Husarska”, pañ-
stwu Beacie i Piotrowi Kaczmarkom ze
Œmigla, panu Zbigniewowi Chudakowi -
Przedsiêbiorstwo Handlowe w Œmiglu,
panu Dariuszowi Jakubiakowi - sklep
„Darex” w Œmiglu, panu Andrzejowi Jan-
kowskiemu - sklep ogrodniczy w Œmiglu,
firmie „Meblomax” ze Œmigla.

Agnieszka Ratajczak
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Z dniem 1 lipca 2004 r.
ksi¹dz Marian Szymañski
zosta³ powo³any probosz-
czem parafii p.w. œw. St.
Kostki w Œmiglu oraz dzie-
kanem dekanatu œmigiel-
skiego.

Ks. Marian jest jednym
z 12 finalistów ogólnopolskie-
go konkursu „Proboszcz roku
2004”. Jego kandydaturê -
wówczas proboszcza parafii
p.w. œw. Urszuli w Ruchoci-
cach - zg³osili parafianie. Za co
ten zaszczytny tytu³? Miêdzy
innymi za wspó³pracê z Rad¹
So³eck¹ i z rad¹ dekanaln¹
Caritas, za przygotowywanie
paczek – prezentów dla dzie-
ci na Bo¿e Narodzenie i Wiel-
kanoc, za organizowanie pó³-

Powitanie ksiêdza proboszcza

kolonii dla dzieci, tak¿e za
dzia³alnoœæ kulturalno – spo-
³eczn¹. Ksi¹dz proboszcz Ma-
rian Szymañski jest równie¿
mistrzem uk³adania kompozy-
cji z suszonych kwiatów – ike-
ban. Kocha kwiaty, o czym
mogliœmy siê przekonaæ ju¿
po kilku dniach jego pobytu
w Œmiglu, kiedy to mnóstwo
piêknych, ró¿norodnych
kwiatów pojawi³o siê nie tylko
wokó³ koœcio³a, w œwi¹tyni, ale
tak¿e na probostwie. Z pewno-
œci¹ bardzo trudno by³o ks.
proboszczowi rozstaæ siê ze
swoj¹ by³¹ parafi¹ w Ruchoci-
cach. Pozostawi³ tam bowiem
po sobie wiele dobra, które
uczyni³ i licznych przyjació³.

W uroczystej powitalnej

mszy œwiêtej w koœciele p.w.
œw. St. Kostki uczestniczyli
licznie zebrani parafianie ju¿
z poszerzonej granicy naszej
parafii oraz zaproszeni goœcie
z by³ej parafii. Wierni wys³u-
chali dekretu ks. arcybiskupa
G¹deckiego, który odczyta³
ks. Henryk Grzeœkowiak, wi-
cedziekan dekanatu œmigiel-
skiego. Nowego proboszcza
powita³y liczne delegacje
i grupy parafialne. Ksi¹dz Ma-
rian natomiast podziêkowa³
parafianom i goœciom za cie-
p³e s³owa kierowane pod jego
adresem, przedstawi³ pokrót-
ce historiê swojego ¿ycia oraz
prosi³ wiernych o wspó³pracê.
Mogliœmy osobiœcie przeko-

naæ siê, jak uczuciowym, bar-
dzo rodzinnym cz³owiekiem
jest ksi¹dz Marian, który pra-
gnie – jak oœwiadczy³ – ewan-
gelizowaæ sercem. Mamy na-
dziejê, i¿ dobrze uk³adaæ siê
bêdzie wspó³praca ksiêdza
Mariana z panem burmi-
strzem, czego z ca³ego serca
¿yczymy.

Ks. proboszczowi – dzieka-
nowi Marianowi Szymañskie-
mu w pracy w nowej parafii
¿yczymy „Szczêœæ Bo¿e”, a ja-
ko nowemu mieszkañcowi
Œmigla du¿o ludzkiej ¿yczliwo-
œci, szacunku, zrozumienia
i wspania³ej wspó³pracy ze
spo³eczeñstwem.

Bo¿ena Flamer Budzyñska

Do koñca sierpnia w sali
kameralnej Centrum Kultury
w Œmiglu mo¿na obejrzeæ wy-
stawê prac namalowanych na
trzech plenerach plastycz-
nych.

Pierwszy odby³ siê w 2002
roku w Œmiglu, a uczestniczy-
li w nim malarze z Francji,
Ukrainy i Polski.

W roku 2003, na prywatne
zaproszenie malarzy z Francji,

18 lipca zosta³ rozegrany
XVII pó³maraton (21,1 km) na
trasie Okonek – Pniewo –
Okonek (woj. pilskie). Starto-
wa³o w nim 150 zawodników.
Z naszego regionu startowa³
Ireneusz Koller w kat. pow. 40
lat, zajmuj¹c 9. miejsce oraz

Druhowie ze Œmigla i ¯e-
grówka zorganizowali pieszy
rajd, a harcerze ze Starego
Bojanowa – tzw. rowerówkê
na stanowisko archeologiczne
w Bruszczewie. By uatrakcyj-
niæ wyprawê, zaproszono ar-
cheologa – Marcina Szyd³ow-
skiego, autora ostatnio wyda-
nej broszury pt. „Bruszczewo
- staro¿ytne centrum cywiliza-

Harcerze w Bruszczewie

Bieg w upale
Micha³ Szkudlarek, któr y
w kat. pow. 70 lat zaj¹³ miejsce
drugie. Warunki na trasie by³y
bardzo trudne ze wzglêdu na
pofa³dowanie terenu i wysok¹
temp. (32oC).

M.D.

cyjne w okolicach Œmigla”.
Naukowiec przybli¿y³ wyniki
badañ i odpowiedzia³ na sze-
reg pytañ. Po prelekcji Mag-
da Drótkowska, komendant-
ka œmigielskiego hufca, zapro-
si³a wszystkich na wspólny
obiad –harcersk¹ pomido-
row¹ z makaronem.

t.j.

Trzy plenery
wyjecha³o do Neufchateau
trzech ar tystów ze Œmigla.
Malowali pejza¿e w Sauvigny,
Harmonville, Circour t sur
Mouzon, Neufchateau.

Trzeci plener odby³ siê
w tym roku w Œmiglu. Wziêli
w nim udzia³ malarze z Fran-
cji, Rosji i Polski. Plenery
w 2002, 2004 roku zorganizo-
wa³o Centrum Kultury w Œmi-
glu.

Serdecznie zapraszamy!
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Koniec lipca 1944 r. to ewakuacja nie-
mieckich urzêdów z Warszawy, uciecz-
ka s³ugusów okupanta i wycofywanie siê
przez most Poniatowskiego i Aleje Jero-
zolimskie rozbitych jednostek niemiec-
kich. Nie mogliœmy siê nacieszyæ, pa-
trz¹c w jakim stanie cofa siê piechot¹ lub
na ma³ych konnych, wschodnich wóz-
kach zmotoryzowany dotychczas Wehr-
macht. Po paru dniach zatrzyma³a siê fala
panicznej ucieczki. Ca³y warszawski gar-
nizon Armii Krajowej obawia³ siê, ¿e oku-
pant ucieknie i nie zd¹¿ymy siê z nim
zmierzyæ za piêæ lat okupacyjnych znie-
wag. Nastroje by³y takie, ¿e brak³o tylko
iskry, by spowodowaæ
wybuch. Kropl¹, która
przepe³ni³a kielich,
by³y plakaty z zarz¹-
dzeniem, by 100 tysiê-
cy mê¿czyzn – miesz-
kañców Warszawy –
zg³osi³o siê do kopa-
nia okopów.

1 sierpnia od rana
³¹cznicy i ³¹czniczki
kr¹¿yli po stolicy, po-
daj¹c, ¿e 1700 to godzi-
na „W”. Na dworcu
g³ównym, który mie-
œci³ siê wtedy na rogu
M a r s z a ³ k o w s k i e j
i Alei Jerozolimskich
sta³y 3 dzia³ka prze-
ciwlotnicze kalibru 20
mm. Nasz harcerski
oddzia³ æwiczy³ przez
parê miesiêcy wed³ug
instrukcji, na drewnia-
nej makiecie obs³ugê
i rozk³adanie tych
dzia³ek. Mieliœmy iœæ
w drugim rzucie za
oddzia³em szturmowym, który mia³ zdo-
byæ dworzec – opanowaæ dzia³ka i zosta-
wiwszy jedno na dachu jako przeciwlot-
nicze, dwa ustawiæ w Alejach Jerozolim-
skich jako przeciwpancerne. Oddzia³
nasz zbiera³ siê na ul. Chmielnej w sied-
miopiêtrowym gmachu drukarni Wierz-
bickiego, 150 m od dworca. Dziœ jest to
plac wokó³ Pa³acu Kultury i Nauki.

Broni, która mia³a na nas czekaæ, nie
by³o, wobec czego kilkudziesiêciu ludzi
pozosta³o prawie bezbronnych. Rozdano
powstañcze opaski. Patrzyliœmy z roz-

pacz¹, jak za³amuje siê atak na mocno
broniony dworzec. Pierwszej nocy nasz
patrol rozkrêci³ tory kolejowe wiod¹ce
z dworca. PóŸniej wykolei³ siê tam poci¹g
ewakuacyjny. Nocami wyprawia³y siê do
niego nasze patrole, staczaj¹c czêsto
utarczki z patrolami wroga. W gara¿u na
Chmielnej zdobyliœmy niemieckie ciê¿a-
rówki wojskowe z wyposa¿eniem. Tam
te¿ zdoby³em karabinek kawaleryjski
z oznaczeniem produkcji polskiej, jesz-
cze z polskim or³em. Co to by³a za radoœæ!

Przez Al. Jerozolimskie przechodzi³a
niemiecka jednostka pancerna, a miêdzy
czo³gami szli grenadierzy. Gdy zaczêli-

œmy ich ostrzeliwaæ, odpowiedzieli
ogniem z dzia³ czo³gowych, wskutek cze-
go wybuch³y po¿ary. Gaszeniem kiero-
wa³ mój dowódca plutonu podchor¹¿y
podhacmistrz Stanis³aw Gromulski,
wspania³y wychowawca i muzyk. Akcjê
tê przyp³aci³ ¿yciem. Do ofiar, krwawych
ofiar wœród bliskich, zaczêliœmy siê do-
piero przyzwyczajaæ. Barykadowaliœmy
wszystkie okna zwa³ami papieru drukar-
skiego i stosami papieru do druku. Za-
k³ad drukowa³ wtedy cztery ksiêgi „Ko-
zio³ka Mato³ka”, które nie by³y jeszcze

ani pociête, ani przygotowane do zszy-
cia. Zdarza³o siê, ¿e posterunki alarmo-
we telefonicznie meldowa³y, ¿e poszu-
kuj¹ np. stron 10-14 z ksiêgi trzeciej – co

by³o bardzo wa¿ne dla
poszukuj¹cych.

Przez ca³e 63 dni
walk utrzymaliœmy
nasze  pozyc je  na
Chmielnej, mimo ¿e
dzia³ka przeciwlotni-
cze z dworca bardzo
n a m  d o k u c z y ³ y.
Wreszcie po wielu
próbach uda³o nam
siê z rusznicy przeciw-
pancernej zmusiæ do
milczenia jedno z tych
dzia³ek. Nasze wy-
twórnie granatów pro-
dukowa³y ró¿ne ich
typy. Do tzw. „sidoló-
wek” (obudowa z opa-
kowañ do proszku „Si-
dol”) nasi technicy
zbudowali doskona³¹
sprê¿ynow¹ wyrzut-
niê, która miota³a je
tam, gdzie wróg czu³
siê bezpiecznie. Obo-
wi¹zywa³a nas maksy-
malna oszczêdnoœæ

amunicji. Seria z karabinu maszynowe-
go rozbi³a mój karabinek i jako strzelec
wyborowy dosta³em wtedy zdobyty au-
tomatyczny karabinek z doskona³¹ lu-
net¹ Zeissa. U¿ywaliœmy go na zmianê
z koleg¹. Ca³y czas przemieszcza³em siê
pomiêdzy strzelnicami na poszczegól-
nych piêtrach, szukaj¹c okazji do strza-
³u. A okazje siê trafia³y, bo z naszych wy-
sokich piêter by³ daleki wgl¹d w pozycje
niemieckie.

Coraz wiêkszy problem stwarza³o

Powstanie Warszawskie
– moje wspomnienia

autor artyku³u

ci¹g dalszy na str. 9

Pierwszy pluton z ³¹czniczkami
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wy¿ywienie. Dawno nie by³o ju¿ miêsa.
Skoñczy³a siê konina, nie widaæ by³o
psów ani kotów. Z magazynów browaru
Haberbusch i Schiele noszono tylko zbo-

¿e, przewa¿nie jêczmieñ, z którego robi-
³o siê s³awetn¹ kaszkê „pluj”– bo by³o
w niej pe³no ³usek i plew – nie odwiro-
wanych na naszych prymitywnych m³yn-
kach. Do kaszki dodawano sztuczny
miód lub marmoladê z brukwi. Od œwiê-
ta jad³o siê pra¿on¹ pszenicê. Olbrzymie
trudnoœci by³y równie¿ z wod¹, bo wo-
doci¹gi nie dzia³a³y, a studni by³o ma³o.
Sytuacjê pogarsza³ sta³y ostrza³. Strzela-
³o najwiêksze kolejowe dzia³o u¿ywane
poprzednio przy oblê¿eniu Sewastopola,
od którego pocisków paropiêtrowe ka-
mienice sk³ada³y siê jak domki z kart.
Szeœciolufowe moŸdzierze, tzw. „szafy”
lub „krowy” dzia³a³y przez niesamowite
ciœnienie powietrza, od którego m.in.
pêka³y p³uca. Podmuch powodowa³, ¿e
trupy le¿a³y rozebrane – ca³kiem nagie.
Czasem u¿ywano p³ynnego fosforu, któ-
ry rozpryskuj¹c siê, powodowa³ nie go-

j¹ce siê rany. Do tego sta³e bombardo-
wanie – bo samoloty niemieckie po zrzu-
ceniu bomb wraca³y zaraz na Okêcie po
nastêpne. Zrzucano bomby zapalaj¹ce

i burz¹ce. No i jeszcze „normalne” nawa-
³y artyleryjskie, które ju¿ prawie nie ro-
bi³y wra¿enia.

Broni by³o stale ma³o. Zrzuty lotnicze
prowadzone przez lotnictwo polskie

i alianckie z W³och
nie wystarcza³y,
a straty samolotów
by³y olbrzymie. So-
wieci nie zgadzali
siê, by samoloty te
l¹dowa³y na zajê-
tych przez nich te-
renach za War -
szaw¹, wiêc musia-
³y one wracaæ do
W³och – ca³y czas
atakowane.  We
wrzeœniu zaczê³y
zrzucaæ zaopatrze-
nie sowieckie ku-
kuruŸniki - z ni-

skiego pu³apu, ale bez spadochronów.
Udawa³o siê czasem z paru sztuk zrzu-
conej tak broni z³o-
¿yæ jedn¹. Amuni-
cja w workach od-
kszta³ca³a siê.

Z  n a s z e g o
siódmego piêtra
widz ie l i œmy za
Wis³¹ Pragê zajêt¹
przez Sowietów
i oddzia³y Berlin-
ga. Radiem przez
Londyn, ³¹cznika-
mi przep³ywaj¹cy-
mi wp³aw Wis³ê po-
dawano Sowietom,
jak mog¹ siê z na-
mi komunikowaæ,
by uzgodniæ wspólne dzia³ania. Wystar-
czy³o pod³¹czyæ siê na Pradze do stu-

dzienki telefonicznej
w alei Waszyngtona,
która mia³a bezpo-
œrednie po³¹czenie
z pomocnicz¹ cen-
tral¹ telefoniczn¹ na
Piêknej, gdzie by³o
dowództwo AK. Jed-
nak póŸniejszy „niby”
Polak Rokossowski
nie chcia³ porozumie-
nia. Stalin wola³, by
Niemcy wykoñczyli
Warszawê, która opie-
ra³aby siê w³adzy ko-
muny przyniesionej

na sowieckich bagnetach.
Wyczerpywa³y siê mo¿liwoœci dalszej

obrony. Sytuacja rannych i ludnoœci cy-
wilnej by³a straszna. Koñczy³o siê ju¿

nawet zbo¿e. Po 63 dniach walk (a mieli-
œmy walczyæ 5 dni) trzeba by³o kapitulo-
waæ. Niemcy, którzy rozstrzeliwali po-
wstañców wziêtych do niewoli i mordo-
wali rannych w szpitalach, przyznali nam
w koñcu prawa jeñców wojennych.

Po wypêdzeniu ludnoœci i wymarszu
oddzia³ów powstañczych na rozkaz Hi-
tlera wkroczy³y oddzia³y z miotaczami
p³omieni i podpala³y wszystko, co jesz-
cze nie uleg³o zag³adzie. W ten sposób
zniszczona zosta³a Warszawa ze swoimi
wspania³ymi zabytkami. Zginê³o przesz³o
200 tysiêcy ludzi. Nale¿y ich do³¹czyæ do
tych milionów, które obci¹¿y³y sumienie
nie chc¹cego pomóc Stalina.

Mimo tragicznego bilansu okres ten
pozostaje w pamiêci jako bardzo piêkny.
To zach³yœniêcie siê wolnoœci¹, to niespo-
tykane wspó³dzia³anie ca³ego spo³eczeñ-
stwa, ta ¿yczliwoœæ wszystkich powoduj¹,
¿e- pomimo ciê¿kich ofiar - ta karta po-
wstañcza zapamiêtana jest jako niezapo-
mniany, wspólny i radosny zryw.

Mija 60 lat od powstania. Z tego cza-
su 42 lata spêdziliœmy z ¯on¹ – te¿ ¿o³-
nierzem AK – w Œmiglu, w domu budo-
wanym przez Jej dziadka Witolda £ukom-
skiego, powstañca wielkopolskiego –
prowadz¹c gospodarstwo ogrodnicze.
W tym okresie 37 lat by³em prezesem
Ko³a £owieckiego w Œmiglu oraz cz³on-
kiem ³owieckich w³adz okrêgowych i wo-
jewódzkich. 21 lat dzia³a³em w radach
spó³dzielczoœci ogrodniczej na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim. 7 lat by³em
wiceprzewodnicz¹cym rady Wojewódz-
kiej, a 8 lat przewodnicz¹cym rady Rejo-
nowej Spó³dzielni Ogrodniczej w Koœcia-
nie. Dwa razy przewodniczy³em Krajo-
wym Zjazdom Spó³dzielni Ogrodniczych
w Warszawie.
Bo ¿o³nierzem Armii Krajowej jest siê
ca³e ¿ycie, a ¿o³nierz ten zawsze stara siê
byæ u¿ytecznym.

Wojciech Psarski

ci¹g dalszy ze str. 8

Barykada

Zbiórka plutonu

Na kwaterze
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W miêdzynarodowym ple-
nerze malarskim w Œmiglu
wziê³o udzia³ siedmioro zagra-
nicznych artystów, piêcioro
Francuzów z Neufchateau
i para Rosjan z Sankt Peters-
burga, która ze œmigielskimi
plastykami zetknê³a siê dziê-

ki Antoniemu Szulcowi w zna-
nej z artystycznych aspiracji
Czajkówce, agroturystycz-
nym gospodarstwie w Trzebi-
dzy. Towarzyszy³o im troje
miejscowych artystów: poza
Tolkiem Szulcem – Justyna
Ziegler ze Œmigla oraz Domi-

Na francuski wzór: wystawa i wieczór
nik Samol ze Starego Bojano-
wa. Z francusk¹ ekip¹ przyby-
³a Bronis³awa Kus, honorowa
obywatelka Œmigla, zas³u¿ona
dla œmigielsko – francuskiej
wspó³pracy i przyjaŸni.

By³ to drugi miêdzynaro-
dowy plener w Œmiglu. Po-
przednia tego rodzaju impre-
za odby³a siê 2 lata temu.
W czasie dziesiêciodniowego
pobytu uczestnicy dzielili czas
pomiêdzy poznawanie Œmigla
i okolic oraz dalsze wyjazdy
(w tym do Krakowa) i pracê
przy sztalugach. Pozostawio-
ny dorobek artystyczny jest
imponuj¹cy. Mo¿na go by³o
podziwiaæ na poplenerowym
wernisa¿u, który odby³ siê
w niedzielê 11 lipca. Wœród
goœci obecny by³ Andrzej
Jêcz, koœciañski starosta, Jó-
zef Cieœla, burmistrz Œmigla,

Peter de Corte, holenderski
spo³ecznik i rysownik oraz Ar-
kadiusz Cyprian, niepe³no-
sprawny artysta z Jezierzyc,
poruszaj¹cy siê na inwalidz-
kim wózku. Wernisa¿ zakoñ-
czy³ francuski wieczór, oczy-
wiœcie, z nieodzown¹ lampk¹
francuskiego wina. Honory
mistrza ceremonii pe³ni³
szczególnie lubiany Serge
Rousse, uczestnik obydwu
plenerów w Œmiglu, spo³ecz-
nik, re¿yser i aktor, a tak¿e
œwietny plastyk.

Ci, którzy nie mieli szczê-
œcia zobaczyæ wystawy, bêd¹
mogli niektóre prace obejrzeæ
póŸniej. Zasad¹ pleneru jest
bowiem pozostawienie przy-
najmniej jednej pracy na rzecz
miejscowego Centrum Kultu-
ry.

t.j.

„By³o super…” – mówi³a
III i IV grupa Zespo³u Pieœni
i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”
po przyjeŸdzie z Przesieki
ko³o Karpacza. Tam w³aœnie
najm³odsi tancerze spêdzili
cztery piêkne dni tegorocz-
nych wakacji.

Pierwszego dnia po obie-
dzie wyruszyliœmy w kierun-
ku Sobieszowa, by tam zwie-
dziæ zamek Chojnik i poznaæ
jego legendê. Po wielu tru-
dach wdrapaliœmy siê na
wzgórze. Wys³uchaliœmy dzie-
jów zamku. Po d³ugich i krê-
tych schodach weszliœmy na
wie¿ê, aby st¹d podziwiaæ pa-

„¯eñcy Wielkopolscy” w Przesiece

noramê Karkonoszy. W dro-
dze powrotnej dopad³ nas
deszcz, ale mimo to nikt nie
straci³ humoru.

Nastêpnego dnia postano-
wiliœmy zdobyæ Œnie¿kê, naj-
wy¿szy szczyt Karkonoszy.
Wyci¹giem krzese³kowym
wjechaliœmy na Kopê. Prze-
jazd dostarczy³ nam wielu
atrakcji i wra¿eñ. Dochodz¹c
do schroniska pod Œnie¿k¹,
mogliœmy zaobserwowaæ jak
szybko zmienia siê pogoda
w górach. Gêsta mg³a, jaka
„otuli³a” szczyt, uniemo¿liwia-
j¹c nam jego zdobycie. Droga
powrotna wiod³a nas przez

schroniska Strzechê Akade-
mick¹ i Samotniê do œwi¹tyni
Wang, gdzie czeka³ za nami
pan Wies³aw – kierowca auto-
karu.

Po obiadokolacji rozegra-
liœmy mecz pi³ki no¿nej po-
miêdzy dwoma grupami. Naj-
m³odsz¹ zasili³ kierownik ze-
spo³u pan Rosolski. Wieczór
spêdziliœmy przy ognisku, pie-
k¹c kie³baski.
Trzeciego dnia kamienistym
szlakiem doszliœmy do wodo-
spadu Kamieñczyk w Karko-
noskim Parku Narodowym.
Tam po za³o¿eniu kasków ze-
szliœmy w dó³, aby podziwiaæ
ten wspania³y wytwór przyro-
dy. Nastêpnie wyruszyliœmy
w k i e r u n k u  w o d o s p a d u
Szklarka. Zmêczeni, ale zado-
woleni potarliœmy do „Chybo-
ta”- schroniska, w którym no-
cowaliœmy. O godz. 21.00 roz-
poczê³a siê dyskoteka, na któ-
rej œwietnie siê bawiliœmy.

Ostatniego dnia naszego
pobytu w Przesiece, po zjedze-
niu œniadania i spakowaniu
siê, pojechaliœmy do Karpacza
na mszê œw., poniewa¿ by³a to
niedziela. Nastêpnie znaleŸli-
œmy siê w Western City, gdzie

obejrzeliœmy strzelaninê kow-
bojsk¹ i pokaz tañca indiañ-
skiego, a póŸniej sami spróbo-
waliœmy swoich si³ w wybra-
nych konkurencjach. Po rzu-
caniu no¿em, je¿d¿eniu na
byku,  s trzelaniu  z  ³uku
i je¿d¿eniu konno pojechali-
œmy do Polkowic. Basen i licz-
ne zje¿d¿alnie nie zmêczy³y
nas, wprost przeciwnie, po-
prawi³y nam humory. Oko³o
godz. 21.00 wróciliœmy do
Œmigla.

Uczestnicy wycieczki dziê-
kuj¹ za wspaniale chwile, za
szansê z¿ycia siê obydwu grup
oraz mi³o spêdzony czas w Prze-
siece. Podziêkowania kieruje-
my tak¿e do kierowcy autobu-
su-pana Wies³awa - za humor
i uœmiech ka¿dego dnia oraz za
czystoœæ naszego pojazdu. Ser-
deczne podziêkowania sk³ada-
my tak¿e kierownikowi zespo-
³u panu Rafa³owi Rosolskie-
mu za przygotowanie wyjazdu
i panu Rafa³owi Klemowi za
pomoc w organizacji wycieczki
oraz wszystkim tym, którzy przy-
czynili siê do jej realizacji.

Ma³gorzata Klem  - grupa III

Fot. Peter de Corte
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W wyniku rozbiorów
dokonanych przez Prusy,
Rosjê i Austriê, Wielkopol-
ska, a co za tym idzie Œmi-
giel, znalaz³a siê w zaborze
pruskim. W³adze zaborcze
z prusk¹ systematyczno-
œci¹ przyst¹pi³y do szczegó-
³owej inwentaryzacji zdo-
b y c z y.  W  a r c h i w u m
w Berseburgu znajduj¹ siê
szczegó³owe opisy pol-
skich miast z 1793 roku,
które zosta³y sporz¹dzone
wed³ug ustalonego wzoru,
zawieraj¹cego 82 pytania.
Uk³ad i treœæ pytañ skiero-
wanych do w³adz miejskich
uwzglêdnia³ m.in. stosunki
ludnoœciowe, po³o¿enie
i zabudowê miasta, stosun-
ki demograficzne, wyzna-
niowe, duchowieñstwo i ko-
œció³, inwentarz ¿ywy, orga-
nizacje w³adz miejskich, fi-
nanse miasta, szkolnictwo,
opiekê zdrowotn¹, itd.
Dane te by³y potrzebne do
ustalenia wysokoœci podatków, podzia³u
administracyjnego, siedziby w³adz, dys-
lokacji wojska. Kwestionariusze zawiera-
j¹ce wspomniane pytania by³y rozes³ane
w maju 1793 roku do 251 miast. Otrzy-
ma³ je tak¿e Œmigiel. Odpowiedzi udzie-
la³y magistraty poszczególnych miast
pod nadzorem inspektora podatkowego.
Dzisiaj pozwalaj¹ nam one oceniæ
wszechstronnie stan miasta. Po³o¿enie
Œmigla okreœlano w odleg³oœci 1 mili od
Koœciana, 2 mil od Przemêtu, Leszna
i Wielichowa. Miasto nale¿a³o wówczas
do ksiêcia Ch³apowskiego, który miesz-
ka³ w pobli¿u. W mieœcie znajdowa³y siê
2 bramy, ale nie by³o murów, wa³ów ani
palisad. Ulice by³y brukowane. W Œmi-
glu znajdowa³o siê 348 budynków, w tym
347 nie murowanych, z których 245 kry-
tych by³o gontem, a 102 s³om¹. W 1793
roku w mieœcie prowadzona by³a tylko
jedna budowla. Do mieszkañców nale¿a-
³y 54 stodo³y, z których 52 znajdowa³y siê
poza miastem. By³y tu 2 koœcio³y farne -
katolicki i luterañski, koœció³ przyszpital-
ny i filialny. Prowadzi³o je 3 proboszczów
i kaznodziejów katolickich i 2 luterañ-
skich. W Œmiglu by³y 2 szko³y - katolic-
ka z 1 nauczycielem i luterañska z 3 na-
uczycielami. Do budowli publicznych
zaliczono ratusz, 2 bramy i 1 dom aku-

szerki. Mieszkañcy miasta mieli do dys-
pozycji 10 publicznych ujêæ wody i 32
prywatne. Do ochrony przeciwpo¿arowej
s³u¿y³y 2 sikawki metalowe, 14 wiader,
4 haki, 4 beczki i 5 drabin. Stan zwierz¹t
wynosi³: 78 koni, 4 wo³y, 173 krowy, 240
owiec i 142 œwinie. Œmigiel zamieszkiwa-
³o 2 155 osób, w tym m.in. 433 mê¿czyzn,
37 wdowców, 443 kobiety, 83 wdowy, 181
osób p³ci mêskiej powy¿ej 10 lat i 256
poni¿ej 10 lat, 201 osób p³ci ¿eñskiej po-
wy¿ej 10 lat i 261 poni¿ej 10 lat. W Œmi-
glu mieszka³o tak¿e 86 czeladników, 26
uczniów, 33 s³u¿¹cych mê¿czyzn, 102 s³u-
¿¹ce kobiety i 4 obcych murarzy. Jeœli
chodzi o strukturê ludnoœci w/g wyzna-
nia, by³o tu 1477 luteranów, 437 katoli-
ków, 239 ¿ydów i 2 protestantów refor-
mowanych. W mieœcie funkcjonowa³y 63
zak³ady sukiennicze i 84 w³ókiennicze.
Poszczególne zawody by³y reprezento-
wane (w nawiasach osoby narodowoœci
¿ydowskiej) przez 12 piekarzy, 7 bedna-
rzy, 1 rusznikarza, 2 farbiarzy, 12 rzeŸni-
ków, 1 szklarza (1), 1 z³otnika (1), 2 wy-
twórców rêkawic, 5 kowali i rusznikarzy,
1 kapelusznika, 6 kupców, 2 guzikarzy
(2), 2 wytwórców koszy, 1 kowala mie-
dziowego, 13 kuœnierzy, 1 prasowacza
lnu, 48 tkaczy, 1 rozdrabniacza kory,
1 malarza, 1 murarza, 53 m³ynarzy, 1 wy-

Œ m i g i e l  w  1 7 9 3  r o k u

twórcê igie³, 1 perukarza, 1 piekarza pier-
ników, 1 wypiekacza pota¿u, 4 rymarzy,
1 siodlarza, 3 przewoŸników, 12 krawców
(3), 1 kominiarza, 33 szewców, 1 bruka-
rza i budowniczego tam, 5 stelmachów
i ko³odziejów, 16 garncarzy, 65 sukienni-
ków, 1 krojczego sukiennego, 1 m³yna-
rza pilœniowego, 1 wypalacza cegie³ i 2
cieœli. Do cechów obowi¹zkowych nale-
¿eli piekarze, rzeŸnicy i szewcy. Bez przy-
nale¿noœci do cechu pracowa³ w Œmiglu
m.in. – 1 aptekarz, 1 cyrulik – fryzjer,
3 balwierzy i chirurgów, 11 wytwórców
wódki, 1 piwowar, 11 destylatorów, 3 han-
dlarzy materia³ami ¿elaznymi, 4 handla-
rzy futrami, 1 przewoŸnik, 3 ober¿ystów,
1 ogrodnik, 2 handlarzy szk³em, 3 aku-
szerki, 2 drwali, 2 kupców z manufaktur¹
i fabryk¹ towarów (2), 1 handlarz odzie¿¹
(1), 1 handlarz zbo¿em (1), 3 koœciel-
nych, 5 handlarzy p³ótnem (5), 4 muzy-
ków, 3 wytwórców czapek, 2 stró¿ów
nocnych, 2 m³ynarzy oleju, 1 kat i opraw-
ca, 2 wytwórców kapeluszy s³omianych,
2 grabarzy, 3 handlarzy winem, 3 winia-
rzy. Zdaniem ówczesnych w³adz w mie-
œcie móg³by jeszcze urzêdowaæ m.in. 1 le-
karz, 1 zegarmistrz, 1 kowal wyrabiaj¹-
cy gwoŸdzie, 1 wytwórca grzebieni, 1 wy-
twórca pasów, 1 stelmach i 1 œlusarz.

c.d.n.
Jan Pawicki
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Pomimo zawieszenia na
okres wakacji pasa¿erskich
kursów œmigielskiej kolej-
ki w¹skotorowej, kolejarze
nie maj¹ wolnego. 9-osobo-
wa za³oga nie pró¿nuje.
W dalszym ci¹gu prowa-

dzone s¹ przewozy towaro-
we a tak¿e turystyczne,
uruchamiane na zamówie-
nie grup i osób indywidu-
alnych. Zainteresowanie
tego rodzaju us³ugami jest
nadal spore.

78 - letni Wojciech Lorenc
z Poladowa 9 lipca odebra³
w gabinecie Józefa Cieœli, bur-
mistrza Œmigla, nominacjê ofi-
cersk¹ z r¹k majora Czes³awa
Boguckiego z Wojskowej Ko-
mendy Uzupe³nieñ w Lesznie.
Akt przyznania stopnia podpo-
rucznika rezerwy zosta³ pod-
pisany przez prezydenta Alek-
sandra Kwaœniewskiego. Bur-
mistrz wraz z Wojciechem
Olejnikiem, inspektorem
Urzêdu Miejskiego ds. obron-
noœci, wrêczyli nowo upieczo-
nemu oficerowi gratulacje
i kwiaty.

Wojc iech Lor enc by³
w swej rodzinie siódmym sy-

Podporucznik z Poladowa
nem i, zgodnie z przedwojen-
nym zwyczajem, jego ojcem
chrzestnym zosta³ osobiœcie
Ignacy Moœcicki, prezydent
Rzeczypospolitej. Bezpoœred-
nio po wojnie zosta³ wcielony
do wojska i skierowany do
trudnej wojskowej s³u¿by
w Korpusie Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego. Bra³ bezpo-
œredni udzia³ w krwawych
walkach z nacjonalistycznymi
g r u p a m i  z b r o j n y m i  n a
wschodnim pograniczu Pol-
ski. W wojsku s³u¿y³ do 1948
roku. – W tym czasie tylko je-
den raz uda³o siê mi skorzystaæ
z dwutygodniowego urlopu,
przez ca³y czas tylko trudy co-

Remonty na kolejce

foto: d.p.

Pracownicy kolejki maj¹
jednak trochê wiêcej czasu.
Jest on pracowicie wykorzy-
stywany na bie¿¹ce remonty.
– Prac poprawiaj¹cych bezpie-
czeñstwo i kulturê jazdy wyma-
ga kilka odcinków torowiska.
Znaczna ich czêœæ jest zniszczo-
na, trzeba tam wymieniæ pod-
k³ady i szyny. Najgorzej jest miê-
dzy Robaczynem a Niet¹¿ko-
wem, œmigielskim GS a Now¹
Wsi¹, Bielawami i Wilkowem
Polskim a tak¿e na odcinku
¯egrowo – ¯egrówko. Bardzo
zale¿y nam na tym, by we wrze-
œniu, kiedy ponownie ruszymy
z przewozami pasa¿erskimi,
dowieŸæ uczniów do szkó³ bez-
piecznie i na czas – t³umaczy
Wit Kreuschner, naczelnik
œmigielskiej w¹skotorówki.

Jeœli deszczowa pogoda
nie sprzyja robotom na toro-
wiskach, za³oga pracuje we-
wn¹trz kolejowych obiektów.
W warsztatach przygotowuje

siê tabor do sezonu jesienno-
zimowego. Troskliwym prze-
gl¹dom poddawane s¹ pasa-
¿erskie wagony motorowe.
Kolejarze likwiduj¹ wszelkie
dostrze¿one miejsca korozji,
wymieniaj¹ te¿ zniszczone
czêœci metalowych p³atów
bocznych. PóŸniej pokrywane
s¹ one szpachlowym podk³a-
dem, szlifowane i nastêpnie
malowane. Bezpoœrednio
w tych pracach bierze udzia³
równie¿ szef kolejki.
– Wszystkie te pracoch³onne
zabiegi s³u¿¹ temu, by wbrew
wszystkim malkontentom i ich
niesprawiedliwym opiniom,
kolejka mog³a nadal sprawnie
funkcjonowaæ, s³u¿¹c miesz-
kañcom obydwu gmin, przez
które przebiega nasz kolejowy
szlak, a przy tym utrzymaæ za-
trudnienie przynajmniej na do-
tychczasowym poziomie – pod-
kreœla naczelnik Kreuschner.

d.p.

dziennej s³u¿by i wykonywania
rozkazów prze³o¿onych – wspo-
mina³ ppor. Lorenc.

Po zwolnieniu z wojska
W. Lorenc pracowa³ w Zak³a-
dach im. H. Cegielskiego

Oœrodek Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie
ul. Rzemieœlnicza 2, 64 - 000 Koœcian
tel/fax. 512-77-83, e-mail: biuro.owp@koscian.net

foto t.j.

w Poznaniu, a nastêpnie w go-
spodarstwie rolnym w Polado-
wie. Obecnie cieszy siê zas³u-
¿on¹ emerytur¹.

t.j.

Oœrodek Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie zaprasza osoby zainteresowane roz-
poczêciem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej i przedsiêbiorców z terenu powiatu koœciañskie-
go do korzystania z konsultacji prowadzonych przez ksiêgow¹ w zakresie podstawowych in-
formacji dotycz¹cych:

Ksiêgowoœci
Podatków

Ubezpieczeñ spo³ecznych
Spraw pracowniczych

W ka¿d¹ œrodê w godzinach 800 – 1000

Zainteresowanych prosimy o wczeœniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty w celu dokonania zapisów.
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Czeœæ!

Moi Kochani! Dziœ zaproponujê Wam
zadania, których bohaterami bêd¹ zwie-
rzêta.

Oto psy poszukuj¹ce swoich panów,
którzy pozostawili œlady prowadz¹ce do
domków. Zamalujcie odpowiednie œlady
ró¿nymi kolorami. Pomog¹ Wam w tym
wyniki dzia³añ. Powodzenia.

Oto nastêpne zadanie. Zwierzêta ba-
wi³y siê w berka. W zamieszaniu nie
mog³y znaleŸæ swojego domu. Jedne
mieszka³y w Polce, w wiejskiej zagrodzie,
a inne na kontynencie afrykañskim. Po-
mó¿cie im odnaleŸæ drogê do domu, za-
znaczaj¹c j¹ strza³kami.

Teraz czas na zadanie konkursowe.
Narysujcie zwierzê, które chcielibyœcie
mieæ. Ja, jak ju¿ wiecie, mam psa, ale
bardzo chcia³bym mieæ ma³¹ ma³pkê –
A WY?

Rysunki zwierzaków przeœlijcie na
adres Centrum Kultury w Œmiglu – na-
grody czekaj¹.

Nagrodê za rozwi¹zanie poprzedniej
zagadki otrzymuje Daria Józefczak z Ro-
baczyna.
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2 lipca
W miejscowoœci P. o godz. 1540

zatrzymano 43 – letniego mê¿-
czyznê kieruj¹cego w stanie
n i e t r z e Ÿ w y m  r o w e r e m
(0,89‰)

2 lipca
W miejscowoœci Cz. zatrzyma-
no o godz. 1555 mê¿czyznê kie-
ruj¹cego w stanie nietrzeŸ-
wym ci¹gnikiem (0,89‰)

3 lipca
O godz. 1545 zatrzymano
w Œmiglu nietrzeŸwego mê¿-
czyznê kieruj¹cego rowerem
(1,4‰)

5 lipca
W miejscowoœci N. zatrzyma-
no w godzinach popo³udnio-
wych 24 – letniego nietrzeŸ-
wego mê¿czyznê jad¹cego ro-
werem 0,69‰

6 lipca
W miejscowoœci Cz. zatrzyma-
no 55 – letniego rowerzystê
w stanie nietrzeŸwoœci 1,46‰

9 lipca – Czacz
Kieruj¹cy ci¹gnikiem siod³o-
wym 28 – letni mieszkaniec
Kobylina wpad³ w poœlizg. Kie-
rowca nie zapanowa³ nad po-
jazdem, przyczepa ci¹gnika
przewróci³a siê a ci¹gnik zde-
rzy³ siê z samochodem Re-
nault Megane, w wyniku cze-
go pasa¿er samochodu zmar³,
a kierowca i drugi pasa¿er
oraz kierowca ci¹gnika dozna-
li obra¿eñ. Wszyscy uczestni-
cy zderzenia byli trzeŸwi.

14 lipca
O godz. 635 policja zosta³a po-
wiadomiona przez w³aœciciel-
kê sklepu w miejscowoœci K.
o kradzie¿y. W³amywacze

ukradli ar t. przemys³owe,
w tym papierosy, proszki do
prania, artyku³y spo¿ywcze
oraz pieni¹dze w bilonie (ok.
400 z³). £¹czna wartoœæ skra-
dzionych przedmiotów zosta-
³a oceniona na ok. 2.680 z³

17 lipca
O godz. 1115 policja zosta³a po-
wiadomiona przez ksiêdza
proboszcza parafii w Bia³czu
Starym o w³amaniu do koœcio-
³a parafialnego. Ustalono, ¿e
w okresie od 12 do 17 lipca
nieznani sprawcy po uprzed-
nim rozgiêciu krat zabezpie-
czaj¹cych okno zakrystii we-
szli do wnêtrza koœcio³a, krad-
n¹c wiele cennych przedmio-
tów liturgicznych. Skradziono
m.in. puszkê barokow¹ z II
po³. XVII wieku za z³oconego
srebra,  kie l ich mszalny
z 1700 r. srebrny, z³ocony,

puszki do komunikantów po-
z³acane z przykrywk¹ zwieñ-
czon¹ krzy¿em. Sprawcy zdjê-
li równie¿ srebrn¹ sukienkê
z obrazu Matki  Boskie j
z Dzieci¹tkiem z I po³ XVIII
wieku oraz koronê z obrazu
Matki Boskiej Bolesnej z II
po³. XVIII w. Ponadto skra-
dziono wota dziêkczynne
z XVII i XVIII w, srebrne lub
posrebrzane w iloœci ok. 110
szt. £upem z³odziei sta³ siê
równie¿ wzmacniacz i mikro-
fon bezprzewodowy oraz ob-
rus i 2 mosiê¿ne wazoniki.
Policja prosi o wszelkie infor-
macje mog¹ce u³atwiæ wykry-
cie sprawców.

11 lipca w amfiteatrze
Gminnego Oœrodka Kultu-
ry w Krzykosach odby³ siê
I Wielkopolski Przegl¹d
Kapel Podwórkowych pn.
„Podwórkowe muzykowa-
nie”.

W imprezie udzia³ wziê³y
kapele: Wielkopolanie Kró-
lewscy, Wiarusy, Mysomtacy,
Plewiszczoki, Szczuny z Sulê-
cinka a tak¿e kabaret Emillia,
grupa taneczna ARTEMIS,
zespó³ RYTMIX. Patronatem
przegl¹du by³o starostwo po-
wiatu œredzkiego i radio Mer-
kury - Poznañ.

30 - minutowy program
ar tystyczny wykonywany
przez ka¿d¹ kapelê ocenia³a
publicznoœæ. I miejsce zdoby³
zespó³ Plewiszczoki, otrzymu-
j¹c 153 g³osy. II miejsce zajê³a
kapela Wiarusy, uzyskuj¹c
100 g³osów.

By³ to pier wszy wystêp
Wiarusów w Przegl¹dzie Ka-
pel Podwórkowych. Starosta

Zgodnie z wynikiem prze-
targu i uchwa³¹ podjêt¹ na
ostatniej sesji Rady Miejskiej,
obs³ugê bankow¹ bud¿etu
gminy i jednostek organiza-
cyjnych gminy bêdzie prowa-
dzi³ Bank Spó³dzielczy w Œmi-
glu. Oferta tej placówki zosta-
³a oceniona jako najkorzyst-
niejsza. 7 lipca w gabinecie
burmistrza Œmigla zosta³a

Podwórkowe muzykowanie BS do obs³ugi bud¿etu

podpisana stosowna umowa,
która ma obowi¹zywaæ przez
najbli¿szych 5 lat. Dokumen-
ty podpisali: burmistrz Józef
Cieœla i skarbnik Danuta Mar-
ciniak oraz prezes Banku
Spó³dzielczego Alojzy Adam-
czewski i Lucyna Perekietka,
wiceprezes.

t.j.
zdj. t.j.

powiatu œredzkiego pan Pawe³
£ukaszewski wrêczy³ kapeli
pami¹tkowy dyplom oraz sta-
tuetkê. Zespó³ zosta³ te¿ wpi-
sany do folderu kapel wielko-
polskich oraz otrzyma³ zapro-
szenie na przysz³oroczny
przegl¹d a tak¿e na wystêp
podczas do¿ynek w Krzyko-
sach.

Po wystêpach organizator
zaprosi³ wszystkie kapele na
poczêstunek, podczas które-
go w bardzo mi³ej atmosferze
dyskutowaliœmy o zaletach
i problemach kapel podwór-
kowych. Koñcowym etapem
tak mi³ego spotkania by³o
wspólne wykonanie utworów
muzycznych.

Korzystaj¹c z okazji, pra-
gnê w imieniu zespo³u Wiaru-
sy podziêkowaæ za pomoc i za-
anga¿owanie dyrektorowi
Centrum Kultury w Œmiglu
panu Eugeniuszowi Kurasiñ-
skiemu oraz Miros³awowi Ta-
larkowi.

H. Daszkiewicz
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 8
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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O g ³ o s z e n i a  d r o b n e
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Zgubiono legitymacjê na nazwisko Chudak. Znalazcê
proszê o kontakt - tel. 5 180 656

Poszukujê do wynajêcia ma³ego samodzielnego miesz-
kania w Œmiglu - tel. 0 609 321 625

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

Mieszkanie do wynajêcia w Niet¹¿kowie
tel. 508 200 860

Poziomo
1. wielkie objawienie œw.

Jana
7. turystyczny
8. wystaje ze œciany

10. mo¿e byæ nieposzlakowa-
na

11. ojczyzna Zorby
13. kojarzy pary
14. lejkowata torebka
15. ropucha w powijakach
18. dŸwiêk
19. Kuba Borynów
23. ozdoba indora
24. bokobrody
25. imiê Redforda
26. ³owickie ubrania ludowe
28. efekt pracy górnika
29. setka
30. komfortowe pokoje w ho-

telu
Pionowo

1. forma podró¿owania
2. ... Lubiczów
3. dziura
4. ptak z Antarktydy
5. unika uciech ¿yciowych
6. do opalania
8. tkanina torlenowa
9. gruby sznur

12. eden
13. nogi szaraka
16. miasto w pó³nocnej Nor-

wegii
17. s¹dowy sta¿ysta
18. surowiec na pude³ko
20. tojad
21. zniewaga
22. mleczny lub kawowy
23. smaczny skorupiak mor-

ski
26. przystañ statków
27. izba parlamentu

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 7/04 WŒ brzmia³o: „Wakacyj-
na podró¿”. Nagrodê otrzymuje Anna Kasiñska z Karœnic.
Nagroda do odbioru u fundatora – Zak³ad Fotograficzny
„FOTO – ELF”, ul. Koœciuszki 6.

Nagrodê sponsoruje:
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Pod tak¹ nazw¹ w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Œmiglu odbywa³y siê
w dniach

12 - 19 lipca warsztaty let-
nie dla dzieci z rodzin dys-
funkcyjnych. Pomys³odaw-
czyniami i koordynatorami
imprezy by³y Danuta Hampel
i Barbara Mencel. Bibliotekar-
ki ju¿ w kwietniu swój pomys³
przela³y na papier i wys³a³y
wniosek o dofinansowanie.
Uda³o siê. Starostwo Powiato-
we przyzna³o kwotê 900 z³.
Nieoczekiwanie 400 z³ przy-
zna³ równie¿ Urz¹d Woje-
wódzki.

Program zak³ada³ zorgani-
zowanie wypoczynku dla dzie-
ci po³¹czonego z edukacj¹ re-
gionaln¹. W warsztatach bra-

„W³óczykije spod wiatraków”
³o udzia³ 19 dzieci z Czacza,
Starego Bojanowa i Œmigla.
Pierwszy dzieñ up³yn¹³ na
zajêciach organizacyjnych.
Dzieci nie zna³y siê, trzeba
wiêc by³o zacz¹æ od zrobienia
identyfikatorów z imionami,
a nastêpnie przedstawienia
przebiegu warsztatów. Co-
dziennie dzieci wybiera³y spo-
œród siebie osoby, które robi-
³y zakupy i przygotowywa³y
posi³ki regeneracyjne. Przez
ca³y tydzieñ natomiast „w³ó-
czy³y” siê po gminie i regio-
nie, zwiedza³y i fotografowa³y
zabytki i ciekawe miejsca.

W tajniki fotografowania
wprowadzi³ je pan Christian
Marciniak - œmigielski foto-
grafik.
On te¿ udostêpni³ dzieciom

5 aparatów fotograficznych.
W programie by³o tak¿e

malowanie w plenerze. Nie-
stety pogoda nie pozwoli³a na
to, dlatego prace powstawa³y
na miejscu, w czytelni, niejed-
nokrotnie odwzorowane ze
zrobionych fotografii. We wto-
rek, po przygotowaniu infor-
macji historycznych o zabyt-
kach, „W³óczykije” wyruszy³y
zwiedzaæ Œmigiel. W harmo-
nogramie znalaz³y siê wiatra-
ki, cmentarz poewangelicki,
koœció³ œw. Wita, œw. Stanis³a-
wa Kostki i N.M.P. Wniebo-
wziêtej, gazownia, browar, ko-
lejka w¹skotorowa, wodoci¹-

gi. Nastêpnego dnia autoka-
rem grupa wyjecha³a do Jezie-
rzyc, zwiedzaj¹c po drodze
pa³ac, koœció³ i zabudowania
folwarczne w Czaczu. W Sta-
rej Przysiece Drugiej zwiedzi-
li pa³ac Potworowskich i kapli-
cê grobow¹, a w pobliskim
Wonieœciu koœció³ œw. Waw-
rzyñca i pa³ac, w którym obec-
nie mieœci siê sanatorium.

W Jezierzycach czeka³ ju¿
pan so³tys Tomasz Witowski
z grup¹ najm³odszych miesz-
kañców. Kapr yœna pogoda
wcale nie przeszkodzi³a w kil-
ku wspólnych zabawach i gril-
lowaniu.

W czwartek bryczk¹ dzie-
ci pojecha³y do Starego Boja-
nowa, zwiedzaj¹c przy okazji
cmentarz poewangelicki
w Robaczynie. W pi¹tek trasa
wycieczki by³a trochê d³u¿sza.
Zaczê³a siê od Muzeum Regio-
nalnego w Koœcianie, póŸniej
by³a to Stadnina Koni w Raco-
cie, nastêpnie po do³¹czeniu
grupy dzieci w Krzywiniu au-
tokar wyruszy³ do Cichowa.
Tam ogromne wra¿enie na
wszystkich zrobi³o Soplicowo.
Na miejscu w karczmie dzie-
ci zjad³y kie³baski z grilla. Po
posi³ku wybra³y siê nad Jezio-
ro Cichowskie. Niestety pogo-
da nie pozwoli³a na k¹piel.
W ostatnim dniu zajêæ od rana
wszystkie dzieci pilnie praco-
wa³y, przygotowuj¹c wystawê

i album – pok³osie warsztatów,
które chcia³y zaprezentowaæ
na wspólnym pikniku
z rodzicami, zaplanowanym
na godz. 1300. Dziêki uprzej-
moœci Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego piknik zorgani-
zowano na terenie odkrytej
strzelnicy, gdzie dzieci mog³y
tak¿e pod okiem panów An-
drzeja Dobrasia i Micha³a
Gr uszeckiego postrzelaæ
z wiatrówki. Goœciem „W³ó-
czykijów” by³ tak¿e burmistrz
Œmigla Józef Cieœla, który wy-
razi³ pe³ne uznanie dla prac fo-
tograficznych i plastycznych
powsta³ych w czasie warszta-
tów, a na dowód tego obdaro-
wa³ dzieci cukierkami. Swoje
zadowolenie wyrazili tak¿e ro-
dzice.

Barbara Mencel

Spotkanie z fotografem p. Ch. Marciniakiem

Œniad przygotowane w³asnorêcznie wszystkim smakowa³o

W³óczykije w Soplicowie
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REGULAMIN

X JUBILEUSZOWEGO
OTWARTEGO MINITRIATHLONU

ŒMIGIEL 2004
Termin:

15 sierpnia 2004 roku godzina 1400

Miejsce zawodów:
Basen k¹pielowy w Œmiglu, stadion, park, tereny przy wiatrakach.

Zg³oszenia do zawodów:
Zg³oszenia do zawodów pisemnie lub telefonicznie do dnia 11 sierpnia 2004
na adres Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji, 64-030 Œmigiel ul. Koœciuszki 20
tel. 0*65 – 518 93 34
Sekretariat zawodów czynny przy basenie od godz. 1200 do 1330

Zawodników obowi¹zuje posiadanie karty p³ywackiej, dowodu to¿samoœci lub legitymacji szkolnej, nieletnich zezwo-
lenie od rodziców na udzia³ w zawodach.
Zawodnicy powinni posiadaæ odpowiedni strój sportowy oraz rower przystosowany do wyœcigów prze³ajowych.

Kategorie wiekowe:
I Kategoria - od 11 do 13 lat (roczniki 1991 - 1993)

Ch³opcy - P³ywanie na czas – 25 m, jazda rowerem – 2,5 km, bieg – 800m,
Dziewczêta - P³ywanie na czas – 25 m, jazda rowerem – 2,5 km, bieg – 400m,

II Kategoria - od 14 do 16 lat (roczniki 1990 - 1988)
Ch³opcy - P³ywanie na czas – 50 m, jazda rowerem – 5 km, bieg – 1,5 km,
Dziewczêta - P³ywanie na czas – 25 m, jazda rowerem – 2,5 km, bieg – 400m,

III Kategoria - od 17 lat (rocznik 1987 i starsi)
Mê¿czyŸni - P³ywanie na czas – 100 m, jazda rowerem – 12,5 km, bieg – 5 km,
Kobiety - P³ywanie na czas – 50 m, jazda rowerem – 5 km, bieg – 1,5 km,
W kategorii od 17 lat zawodniczki i zawodnicy klasyfikowani s¹
w OPEN (pierwsze szeœæ osób), pozostali w nastêpuj¹cych grupach wiekowych:

17 – 30 lat
31 – 45 lat
46 – 60 lat
61 i wiêcej lat

Uwaga! O zakwalifikowaniu do poszczególnej kategorii decyduje rok urodzenia
Przebieg zawodów:

P³ywanie na czas, przerwa techniczna, start do wyœcigu rowerowego indywidualnie wg wyników z p³ywania, bezpo-
œrednio po ukoñczeniu jazdy rowerem (rower nale¿y ustawiæ w stojaku) bieg terenowy.
Zwyciêzc¹ Minitriathlonu zostaje ta osoba, która jako pierwsza przekroczy liniê mety po biegu.

UWAGA!
1. Zawodnicy do drugiej konkurencji, jazdy rowerem przystêpuj¹ ze stratami do najlepszego zawodnika po p³ywaniu

pomno¿onymi (x 3).
2. Zawodnicy w grupie wiekowej 61 i wiêcej lat, mog¹ p³yn¹æ dystans 50 m, ale bêdzie on podwojony na mecie i nastêpnie

pomno¿ony (x3) jw.
Organizatorzy:

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji,
Centrum Kultury,
Stowarzyszenie „Wiatraki”

Organizatorzy zapewniaj¹:
posi³ek, napoje ch³odz¹ce oraz puchary, nagrody i upominki.

Wpisowe:
Wpisowe wynosi 10 z³. od osoby, (uczniowie do szko³y ponadgimnazjalnej w³¹cznie, nie p³ac¹ wpisowego).

Uwagi koñcowe:
Zawody odbêd¹ siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Oœrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu ul. Koœciuszki 20. tel. 0*65 518 93 34,
przyjmujemy zg³oszenia tak¿e telefonicznie.

Zapraszamy odwa¿nych do udzia³u w X Jubileuszowym Minitriathlonie
a zainteresowanych do kibicowania.

Komitet Organizacyjny
Zygmunt Ratajczak
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MIÊDZYNARODOWE SPORTOWE SPOTKANIE
ZAPRZYJA•NIONYCH MIAST UNII EUROPEJSKIEJ

75 - lecie Klubu Sportowego „Pogoñ 1929”

28.08.2004 – sobota

godz. 10.00 – mecze pi³karskie dru¿yn m³odzików (turniej pi³karski) – stadion sportowy
godz. 14.00 – mecz jubileuszowy „Old - Boys” Pogoñ Œmigiel – „Old – Boys” zaproszona dru¿yna polska (przed meczem

wystrza³ z armaty - Bractwo kurkowe)
godz. 15.30 – oficjalne uroczystoœci – œrednia sala sportowa Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu

miedzy innymi:
• rozstrzygniêcie plebiscytu na najpopularniejszego sportowca 75 – lecia KS „Pogoñ”
• zwiedzanie wystawy pami¹tek w holu szko³y

godz. 20.00 – zabawa/dyskoteka – teren przy wiatrakach

29.08.2004 – niedziela
godz. 10.00 – I Œmigielskie Wyœcigi Chartów (tereny „PRZY WIATRAKACH”)
godz. 10.00 – miêdzynarodowy mecz tenisa sto³owego Œmigiel - Neufchateau sala Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y

Podstawowej w Œmiglu
godz. 10.00 – miêdzynarodowy turniej szachowy Œmigiel – Neufchateau sala Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podsta-

wowej w Œmiglu
godz. 14.00 – mecz: juniorzy (15 – 16 lat):

juniorzy KS „Pogoñ” – juniorzy Neufchateau – stadion
godz. 15.00 – miêdzynarodowy turniej strzelecki - Œmigiel – Neufchateau
godz. 16.00 – miêdzynarodowy mecz siatkówki - Œmigiel – Neufchateau
godz. 16.00 – mecz I dru¿yny KS „Pogoñ” – Reckinzen Niemcy (seniorzy)
godz. 20.00 – dyskoteka – (teren przy wiatrakach)

22 sierpnia odbêd¹ siê w Œmiglu W³o-
œciañskie Zawody w Powo¿eniu Zaprzê-
gami Jedno i Parokonnymi. Organizacj¹
zawodów zajmuje siê komitet powo³any
i dzia³aj¹cy pod patronatem burmistrza
Miasta Œmigla. Celem imprezy jest upo-
wszechnianie spor tu zaprzêgowego
wœród doros³ych i m³odzie¿y jako jednej

Zawody w powo¿eniu
z najlepszych form rekreacji i wypoczyn-
ku na œwie¿ym powietrzu. Rozgrywane
bêd¹ 4 konkursy zrêcznoœci powo¿enia
(koni du¿ych i kucy), maj¹ce na celu
wykazanie stopnia uje¿d¿enia koni
i umiejêtnoœci powo¿¹cych. Oceny za-
wodników w konkursach dokonywaæ
bêdzie komisja sêdziowska, sk³adaj¹ca
siê z profesjonalnych sêdziów Polskiego
Zwi¹zku JeŸdzieckiego. Sêdziowanie we
wszystkich konkursach oraz ogólne oce-
ny zaprzêgów bêd¹ przeprowadzane
wed³ug przepisów PZJ. Koñmi mog¹ po-
woziæ osoby, które w bie¿¹cym roku
ukoñcz¹ 18 lub 16 lat, ale wówczas pe³-
noletni musi byæ luzak. Kucami mog¹
powoziæ osoby, które w bie¿¹cym roku
ukoñcz¹ 16 lub 14 lat, gdy towarzyszy im
pe³noletni luzak. Do zawodów dopuszcza
siê pojazdy w dowolnym stylu i o dowol-

nym rozstawie kó³, a w zaprzêgach poje-
dynczych dopuszcza siê pojazdy dwuko-
³owe.

Powo¿enie zaprzêgami, a szczególnie
konkursy zrêcznoœciowe, s¹ niezwykle
widowiskow¹ i emocjonuj¹c¹ dyscyplin¹
sportow¹, tak dla uczestników jak i wi-
dzów. Wpisuj¹ siê te¿ jak najbardziej
w bogat¹ historiê i tradycjê hodowli koni
oraz sportu hipicznego w naszym regio-
nie.

Zawody rozpoczn¹ siê o godzinie 12
paradnym przejazdem pojazdów i uczest-
ników przez miasto. Oficjalne otwarcie
zawodów nast¹pi o godzinie 13 na nowym
hipodromie Œmigla, zlokalizowanym
przy wiatrakach.

Wszystkich serdecznie zapraszamy
do obejrzenia tej widowiskowej imprezy.
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