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Reklama

4 sierpnia 2005 odby³a siê XXXII se-
sja Rady Miejskiej Œmigla. Uczestniczy-
³o w niej 14 radnych, nieobecny by³ Ma-
rian Drzewiecki. W sesji udzia³ wziêli
m.in.: burmistrz Œmigla Józef Cieœla, za-
stêpca burmistrza Œmigla Stefan Stacho-
wiak, sekretarz Œmigla – Wanda Jaku-
bowska, Hubert Ksi¹¿kiewicz – radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
so³tysi i przewodnicz¹cy osiedli, dyrek-
torzy i kierownicy miejscowych zak³a-
dów pracy, Pawe³ Strapagiel, prezes Sto-
warzyszenia Kolejowych Przewozów
Lokalnych z Kalisza – zarz¹dcy Œmigiel-
skiej Kolei Dojazdowej, jej pracownicy
z naczelnikiem Witem Kreuschnerem,
mieszkañcy gminy Œmigiel oraz przed-
stawiciele prasy: red. red. Jerzy Wizer-
kaniuk z „Gazety Koœciañskiej” i Anna
Szklarska z „Panoramy Leszczyñskiej”.
Na wniosek burmistrza skreœlono z po-
rz¹dku obrad uchwa³y o przejêciu przez
gminê rampy prze³adunkowej na stacji
kolejowej w Starym Bojanowie oraz o wy-
borze nowego so³tysa ¯egrówka. Po
przyjêciu protokó³u z poprzedniej sesji,
radni zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ prze-

wodnicz¹cego rady i burmistrza w okre-
sie miêdzysesyjnym oraz realizacj¹ pod-
jêtych uchwa³. W swoim sprawozdaniu
burmistrz miêdzy innymi poinformowa³
o udziale gminy w rankingu zorganizo-
wanym przez „Rzeczypospolit¹”. W Wiel-
kopolsce, z by³ego woj. leszczyñskiego,
w kategorii gmin miejskich i miejsko-
gminnych najwy¿ej oceniono Œmigiel –
37,3 punktów (89 miejsce) i Krzywiñ –
36,5 punktów (95 miejsce), natomiast
w kategorii gmin wiejskich 13. miejsce
zaj¹³ Pakos³aw z 53,5 punktami. Ponadto
w okresie sprawozdawczym burmistrz
powo³a³ gminn¹ Komisjê Urbanistyczno-
Architektoniczn¹, w sk³adzie: Izabela
Wrzeœniewska, Piotr Adamczewski i To-
masz Krajewski.
Na posiedzeniu Rada Miejska podjê³a
7 uchwa³ w sprawach:
1. Uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego te-
renu targowiska w Œmiglu u zbiegu
ulic Alei Bohaterów i dra S. Skar¿yñ-
skiego. Sprawê zreferowa³a i na pytania
odpowiada³a g³ówna projektantka planu
– mgr in¿. architekt Maria Piero¿yñska

z Leszna. By³a to najistotniejsza uchwa³a
podjêta na sesji, która zakoñczy³a kilku-
letni okres przygotowañ uporz¹dkowania
tego terenu. Dokument wyznacza ramy
³adu architektonicznego na œmigielskim
targowisku, okreœla strefy zabudowy
mieszkaniowo-us³ugowej i wyznacza ob-
szar handlu targowego oraz parkingi.
W niedalekiej przysz³oœci bêdzie to od-
wodniony i utwardzony plac, co w zna-
cz¹cy sposób wp³ynie na standard i roz-
wój gminnych us³ug w tym zakresie oraz
zwiêkszy niew¹tpliwie dochody gminy
i poprawi wizerunek miasta. Blisko 3-
hektarowy, usytuowany w centralnej czê-
œci miasta, chroniony stref¹ konserwa-
torsk¹, z elementami widokowymi, w sto-
sunku do istniej¹cego uk³adu komunika-
cyjnego teren stanowi wa¿ny punkt dla
rozwoju gospodarczego Œmigla. Zgodnie
z przyjêtym bud¿etem gminy na 2005 rok
zabezpieczono odpowiednie œrodki na
dalsz¹ realizacjê tego wa¿nego zadania,
miêdzy innymi na opracowanie niezbêd-
nej dokumentacji technicznej;

XXXII sesja Rady Miejskiej Œmigla
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2. Zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel
na rok 2005. Kolejna uchwa³a zwi¹za-
na ze zwiêkszeniem dochodów gminy,
tym razem o kwotê 18.570 z³, do ogólnej
kwoty 25.144.504 z³. W wydatkach nast¹-
pi³y zmiany w dzia³ach dotycz¹cych re-
alizacji zadañ przez opiekê spo³eczn¹
i Komisjê ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych a tak¿e remontów œwietlic
wiejskich oraz Centrum Kultury w Œmi-
glu. Wydatki gminy zmniejszono do
27.257.429 z³. (uchwa³a w  szczegó³ach  do
wgl¹du w biurze rady);
3. Zmiany regulaminu udzielania
pomocy materialnej dla uczniów. Na
wniosek burmistrza radni wiêkszoœci¹
g³osów zmienili w sposób zasadniczy do-
tychczasowy regulamin przyjêty uchwa³¹
nr XXVIII/264/05 Rady Miejskiej Œmigla
z 21 kwietnia 2005. Zamiast zró¿nicowa-
nych kilku kwot stypendiów szkolnych
ustalono jedno stypendium o wartoœci
45 z³. Stypendium ma charakter rzeczo-
wy i dotyczy zakupu pomocy szkolnych
(m.in. podrêczników, zeszytów itp.). Pra-
wo do stypendium ma uczeñ, u którego
dochód w rodzinie na jedn¹ osobê nie
przekracza 316 z³ netto. Stypendium
mo¿e byæ przyznawane do 10 miesiêcy
i zale¿eæ bêdzie od sytuacji materialnej
i innych okolicznoœci wystêpuj¹cych
w rodzinie (m.in. bezrobocie, niepe³no-
sprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a cho-
roba, zdarzenia losowe, rodzina niepe³-
na, alkoholizm itp.). Wnioski nale¿y sk³a-
daæ w Urzêdzie Miejskim w Œmiglu;
4. Nieodp³atnego u¿yczenia boisk
wraz z przynale¿n¹ infrastruktur¹

klubom sportowym w Czaczu, Starym
Bojanowie i Œmiglu. (3 uchwa³y). Uchwa-
³y podjêto w zwi¹zku z og³oszeniem przez
Urz¹d Marsza³kowski konkursu ofert na
realizacjê zadañ publicznych wojewódz-
twa wielkopolskiego w dziedzinie remon-
tów obiektów i urz¹dzeñ sportowych.
Konkurs umo¿liwia m.in. klubom spor-
towym funkcjonuj¹cym jako stowarzy-
szenia pozarz¹dowe posiadaj¹cym obiek-
ty sportowe na w³asnoœæ lub w u¿ycze-
niu na d³u¿szy czas, przynajmniej na 10
lat, uzyskanie dotacji ze œrodków woje-
wódzkich na remont obiektów i urz¹dzeñ
sportowych. Wymogiem jest przedsta-
wienie udokumentowanego stanu praw-
nego posiadania tych obiektów. Konse-
kwencj¹ podjêtych uchwa³ bêdzie mo¿li-
woœæ podpisania przez burmistrza sto-
sownych umów u¿yczenia z klubami
sportowymi;
5. Stanowienia o kierunkach dzia³a-
nia burmistrza Œmigla w sprawie nie-
odp³atnego przejêcia od PKP S.A.
normalnotorowej infrastruktury ko-
lejowej w Starym Bojanowie. Sytuacja
Œmigielskiej Kolei Dojazdowej zdomino-
wa³a sesjê. Z uwagi na z³o¿on¹ i wa¿n¹
dla gminy problematykê zagadnienie to
– zgodnie z zapowiedzi¹ przewodnicz¹-
cego rady – bêdzie tematem odrêbnej
debaty.
-Uwa¿am, ¿e debata ta powinna byæ po-
przedzona kompetentnym, merytorycz-
nym opracowaniem, w którym zaprezen-
towano by wszystkie g³osy przemawiaj¹-
ce zarówno za utrzymaniem kolei, jak i za
jej likwidacj¹. Jego podstaw¹ winna byæ
rzetelna analiza stanu i mo¿liwoœci roz-

woju œmigielskiej w¹skotorówki dla do-
bra naszej gminy.
W pytaniach radnych Wies³aw Kasper-
ski pyta³, czy jest ju¿ wy³oniony projek-
tant mostu w Starym Bojanowie oraz kie-
dy zostanie naprawiony przystanek au-
tobusowy w Bruszczewie. Wicebur-
mistrz Stefan Stachowiak wyjaœni³, ¿e
projektanta jeszcze nie ma, a stary przy-
stanek w Bruszczewie jest tak zniszczo-
ny, ¿e nie kalkuluje siê go naprawiaæ,
w zwi¹zku z czym w przysz³ym bud¿ecie
nale¿y zabezpieczyæ œrodki na nowy. Jan
Pietrzak zwróci³ uwagê na fakt rozje¿d¿a-
nia drogi Wilkowo – Ksiêginki – Broñ-
sko przez ciê¿arówki wo¿¹ce ¿wir do re-
montowanego mostu w Zieminie. Wice-
burmistrz poinformowa³, ¿e przeprowa-
dzi³ w tej sprawie kilka rozmów z Zarz¹-
dem Dróg w Nowym Tomyœlu i otrzyma³
ustne (niewi¹¿¹ce jednak) zapewnienie,
¿e szkody na w/w drodze zostan¹ napra-
wione.
W wolnych g³osach i wnioskach m.in.
Józef Hermanowicz oraz Roman Schiller
i Jan Józefczak (radni) zg³osili uwagi do
nowej organizacji ruchu w Œmiglu dot.
miêdzy innymi braku oznakowanych
przejœæ dla pieszych na ul. Orzeszkowej
i ul. Koœciuszki, ruchu pojazdów na ul.
Powstañców Wielkopolskich, ogranicze-
nia postoju na ul. Mieros³awskiego w go-
dzinach od 7°° – 9°°. Jan Pietrzak w ob-
szerny sposób omówi³ sytuacjê zwi¹zan¹
z zalaniem ³¹k przez wody z po³udniowe-
go kana³u Obry, koniecznoœæ pilnego
oczyszczenia kana³u i spotkania z poszko-
dowanymi rolnikami w Przemêcie.

Witold OMIECZYÑSKI

Co mo¿e ³¹czyæ bibliotekarzy ze œw.
Wawrzyñcem? Otó¿ jest on ich patronem,
w zwi¹zku z czym postanowili po raz dru-
gi zorganizowaæ patronalne spotkanie
pracowników bibliotek. Poniewa¿ w Wo-
nieœciu znajduje siê koœció³ pod wezwa-
niem œw. Wawrzyñca, Zarz¹d Oddzia³u
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Lesznie postanowi³ w³aœnie tam zapro-
siæ bibliotekarzy z ca³ej Wielkopolski.
Zjecha³o ich oko³o 100 z mniejszych
i wiêkszych bibliotek, a przewodzi³a im
przewodnicz¹ca Zarz¹du Okrêgu Ma³go-
rzata Halec, dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Lesznie. Obecni byli rów-
nie¿ przedstawiciele w³adz SBP: Maria
Bochan – wiceprzewodnicz¹ca Zarz¹du
G³ównego i Janusz Ambro¿y – przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Okrêgowego w Pozna-
niu, Jerzy Cwaliñski z Urzêdu Marsza³-

kowskiego w Poznaniu, Edward Strzy-
miñski – przewodnicz¹cy Rady Powiatu
i Bronis³aw Fr¹ckowiak – przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej w Koœcianie, Sabina
Bresiñska – wiceburmistrz Koœciana
a tak¿e gospodarz gminy Œmigiel, bur-
mistrz Józef Cieœla.
Spotkanie rozpoczê³a uroczysta msza
œw., któr¹ celebrowa³ ks. Jan Chrzanow-
ski, proboszcz wonieskiej parafii. W ka-
zaniu nawi¹za³ do patrona i powiedzia³,
¿e tak jak œw. Wawrzyniec strzeg³ skar-
bów koœcio³a, tak teraz bibliotekarze s¹
stra¿nikami skarbu ludzkiego wytworu
– ksi¹¿ek. Po mszy goœcie zebrali siê
w œwietlicy wiejskiej, gdzie w swobodnej
atmosferze, przy kawie i wspania³ych cia-
stach rozmawiano o sprawach bibliotek,
w tym gromadzeniu wydawnictw regio-
nalnych. Dla przyby³ych uruchomiono

Œ w.  W a w r z y n i e c  i . . .  b i b l i o t e k a r z e
stoisko z wydawnictwami promuj¹cymi
miasto i gminê Œmigiel. Spotkanie otwo-
rzy³ burmistrz Œmigla, ¿ycz¹c wszystkim
pomyœlnych obrad i mi³ego pobytu na
Ziemi Œmigielskiej.
Grzegorz Nowak z Parska, regionalista,
lekarz weterynarii, wyg³osi³ bogato ilu-
strowany wyk³ad o regionie, dziejach
okolicznych miejscowoœci, wywodz¹-
cych siê z nich rodów i ich powi¹zaniach.
O wykopaliskach w Bruszczewie opowie-
dzia³ prof. Janusz Czebreszuk z Instytu-
tu Prehistorii poznañskiego UAM. W dal-
szej czêœci spotkania bibliotekarze zwie-
dzili park i pa³ac w Wonieœciu, sanktu-
arium w Górce Duchownej, ruiny koœcio-
³a œw. Marcina w Gry¿ynie oraz stajnie,
powozowniê i pa³ac w Racocie.

D.H.
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Na uroczystej gali, która
26 lipca odby³a siê w Warsza-
wie, w redakcji „Rzeczpospo-
litej”, burmistrz Józef Cieœla
odebra³ dyplom laureata pre-
sti¿owego, ogólnokrajowego
rankingu samorz¹dów. W gru-
pie gmin miejsko-wiejskich
Œmigiel uplasowa³ siê w „z³o-
tej setce” i okaza³ siê najlep-
szy w czterech powiatach by-
³ego województwa leszczyñ-
skiego. Tu¿ za nim sklasyfiko-
wany zosta³ Krzywiñ. W zesta-
wieniu gmin najwy¿ej w ran-
kingu sklasyfikowano Pako-
s³aw. Obok prezydentów, bur-
mistrzów i wójtów w uroczy-
stoœci wziê³o udzia³ wielu zna-
nych polityków, przedstawi-
cieli rz¹du i ogólnopolskich
mediów. Jerzy Buzek, by³y
premier i obecny eurodeputo-
wany, pe³ni¹cy funkcjê prze-
wodnicz¹cego kapitu³y, wyja-
œni³ zasady punktowania sa-
morz¹dów uczestnicz¹cych w
rankingu. Konkurs przebiega³
w dwóch etapach. W pierw-
szym wy³oniono samorz¹dy
najlepiej – w latach 2001-2004
– radz¹ce sobie z finansami.
Brano pod uwagê tempo
wzrostu wydatków maj¹tko-
wych, pozyskane œrodki unij-
ne na jednego mieszkañca,
zad³u¿enie, tempo wzrostu

dochodów w³asnych, wydatki
na transport i ochronê œrodo-
wiska. W drugim etapie, do
którego przesz³y ju¿ tylko naj-
lepsze gminy, badano za po-
moc¹ specjalnie dobranych
wskaŸników jakoœæ ¿ycia
mieszkañców. Punktowano
m.in. liczbê podmiotów go-
spodarczych, kontakty z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi
i ich liczbê w gminie, wyniki
testu szóstoklasistów.
– Gminy, które po podliczeniu
wszystkich wskaŸników zosta-
³y zwyciêzcami i laureatami
rankingu „Rzeczpospolitej”, to
najlepsze z najlepszych. Tam
w³aœciwie zrozumiano ideê sa-
morz¹dnoœci. Gratulujê wam
z ca³ego serca – mówi³ na uro-
czystoœci prof. Jerzy Buzek. –

To po prostu s¹ gminy znako-
mite – wtórowa³ by³emu pre-
mierowi Grzegorz Gauden –
redaktor naczelny „Rzeczpo-
spolitej”.
W rankingu dziennika „Rzecz-
pospolita” w grupie gmin
miejskich i miejsko-wiejskich
zwyciê¿y³a Choroszcz (woj.
podlaskie) – 62,5 p. W Wiel-
kopolsce, z by³ego woj. lesz-
czyñskiego, najwy¿ej ocenio-
no Œmigiel – 37,3 p. (89 miej-
sce) i Krzywiñ – 36,5 p. (95
miejsce). Wœród gmin wiej-
skich z dawnego leszczyñskie-
go najlepiej spisa³ siê Pako-
s³aw uzyskuj¹c 13. miejsce
i 53,5 p. W tej kategorii zwy-
ciê¿y³o Kroœcienko Wy¿ne
(podkarpackie) – 68,9 p.
Nie wszystkie wskaŸniki oka-

za³y siê dla Œmigla korzystne.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e gmina
nie mia³a szczególnie du¿ych
mo¿liwoœci inwestycyjnych,
gdy¿ jej bud¿et by³ znacz¹co
ograniczony koniecznoœci¹
sp³at obligacji zaci¹gniêtych
na budowê oczyszczalni œcie-
ków. Z drugiej strony, na za-
stosowan¹ punktacjê korzyst-
nie prze³o¿y³a siê troska w³adz
gminy o ochronê œrodowiska
naturalnego. – Przyznajê, ¿e
nie spodziewa³em siê a¿ tak
dobrego wyniku. Daje on nam
nie tylko wielk¹ satysfakcjê,
ale i potwierdzenie, ¿e nasze
starania zosta³y docenione i ¿e
zmierzamy w dobrym kierun-
ku. Myœlê, ¿e uzyskany tytu³
zawdziêczamy nie tylko na-
szym bie¿¹cym wysi³kom, ale
tak¿e kontynuacji polityki za-
pocz¹tkowanej przez mojego
poprzednika, Jerzego Cieœlê –
przyznaje burmistrz Józef Cie-
œla.
Przypomnijmy, ¿e niedawno
Œmigiel zosta³ wymieniony
przez dwutygodnik samorz¹-
dowy „Wspólnota” wœród lide-
rów „najtañszych” gmin, naj-
lepiej sobie radz¹cych z wy-
datkami na administracjê sa-
morz¹dow¹.

Tadeusz J¹der

L a u r y  „ R z e c z p o s p o l i t e j ”  d l a  Œ m i g l a

15 lipca w cichowskim Sopli-
cowie po raz piêtnasty odby³a
siê uroczystoœæ wrêczenia na-
gród przyznawanych corocz-
nie przez „Wiadomoœci Ko-
œciañskie” wyró¿niaj¹cym siê
dzia³aczom regionu koœciañ-
skiego.
Nagrody otrzymali: honorowa
obywatelka Œmigla, mieszkan-
ka francuskiego Neufchateau,
Bronis³awa Kus - za regiona-
lizm, nauczyciel historii i jêzy-
ka angielskiego z niemieckie-
go Alzay Joachim Zänker - za
³amanie barier, w³aœciciele za-
k³adu rzeŸnickiego„S³omin-
scy” z Kaszczoru - Zdzis³awa
S³ominska-Fabiœ i Andrzej
Fabiœ – za przedsiêbiorczoœæ.
Wyró¿nieniem „Dobry Go-
spodarz” uhonorowano Stefa-

Bronis³awa Kus nagrodzona za regionalizm
na Miko³ajczaka, marsza³ka
województwa wielkopolskie-
go. Bronis³awê Kus, która nie
mog³a przybyæ na uroczy-
stoœæ, gdy¿ w tym czasie, w ra-
mach Komitetu Partnerstwa,
organizowa³a udzia³ grupy
m³odzie¿y ze Œmigla w spotka-
niu szeœciu narodów w Neu-
chateau, reprezentowa³ syn
Piotr Kochanowicz z ¿on¹
Miros³aw¹, która w imieniu
laureatki odczyta³a pos³anie
skierowane do kapitu³y. Bro-
nis³awa Kus zapewni³a w nim,
¿e gotowa jest dalej intensyw-
nie pracowaæ dla dobra wspó³-
pracy regionu koœciañskiego
z Francj¹, a podczas najbli¿-
szego pobytu w Polsce odwie-
dzi koœciañsk¹ redakcjê.
W uroczystoœci, której towa-

rzyszy³a wystawa fotograficz-
na obrazuj¹ca jeden dzieñ
z ¿ycia Ziemi Koœciañskiej,
wziê³o udzia³ liczne grono po-
przednich laureatów, m.in.
Stefan Stachowiak, wicebur-
mistrz Œmigla. Obecni te¿ byli
starostowie Leszna i Koœcia-

na – Zbigniew Haupt i Micha³
Jurga, a tak¿e burmistrzowie
i wójtowie, z Koœciana – Jerzy
Bartkowiak i Henryk Barto-
szewski, Wielichowa – Adam
£aniecki i Rakoniewic – Jerzy
Sieradzan.

 t.j.

foto Tadeusz J¹der
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Ju¿ po raz ósmy m³odzie¿
z piêciu europejskich krajów
pojecha³a do Neufchateau,
miasta partnerskiego Œmigla,
na kolejne spotkanie m³odych
Europejczyków z cyklu „Eu-
rop’Jeunes”.

Ile pracy musz¹ w³o¿yæ
m³odzi ludzie, aby nasz kraj
zosta³ godnie przedstawiony
europejskiej m³odzie¿y? Od-
powiedŸ jest prosta— bardzo
du¿o. Przygotowania do wy-

Kolejny najazd europejskiej m³odzie¿y na „zielon¹ wyspê”
prawy „Na podbój Francji”
rozpoczê³y siê ju¿ na samym
pocz¹tku wakacji. Zadañ do
wykonania by³o du¿o, a czasu
bardzo niewiele, bowiem wy-
jazd zaplanowano na ranek
13 lipca, tote¿ szybko zabrali-
œmy siê do dzie³a. W przygo-
towaniach pomogli nam Euge-
niusz Kurasiñski, dyrektor
œmigielskiego Centrum Kul-
tury oraz Janusz Dodot, re¿y-
ser koœciañskiego „Teatru

112”. Po kilku d³ugich i mê-
cz¹cych próbach ca³a grupa
potrafi³a niczym profesjonali-
œci zatañczyæ krakowiaka,
a dziêki zespo³owi ¯eñcy
Wielkopolscy z Niet¹¿kowa
oprócz tañca mogliœmy zapre-
zentowaæ piêkne stroje ludo-
we. Oprócz krakowiaka zapre-
zentowaliœmy bardziej nowo-
czesnego modern-rocka, któ-
ry to na wieczorze polskim
por wa³  do tañca prawie
wszystkich uczestników zgru-
powania. Jednak¿e wed³ug
mnie najciekawszym elemen-
tem przedstawionym przez
grupê z Polski by³ spektakl
pod tytu³em „Rasizm” przygo-
towany specjalnie na tê oka-
zjê, poniewa¿ tematem prze-
wodnim tegorocznego zjazdu
by³ problem, jaki stwarza w³a-
œnie segregacja rasowa.
Mimo, ¿e sztuka by³a ambit-
na, a przez to trudna w odbio-
rze, na wszystkich wywar³a ol-
brzymie wra¿enie. Œrodki na
stworzenie przedstawienia
zawdziêczany panu burmi-
strzowi Œmigla.

Do Francji wyruszyliœmy
zgodnie z planem. Przed nami

by³y 2 dni drogi monotonny-
mi autostradami. Jednak pod-
ró¿ bynajmniej nie by³a nud-
na czy uci¹¿liwa, o co zadba³
kierowca Janusz Graczyk,
w³¹czaj¹c klimatyzacjê i dobr¹
muzykê. Wczesnym wieczo-
rem dotarliœmy do Alzey,
gdzie spêdziliœmy noc wspa-
niale ugoszczeni przez wspól-
notê chrzeœcijañsk¹ kiero-
wan¹ przez Manfreda Webe-
ra. Po kolacji jeszcze d³ugo
œpiewaliœmy polskie piosenki
razem z pozosta³ymi goœæmi,
którzy wówczas byli w schro-
nisku. Przed wyruszeniem w
dalsz¹ drogê skontaktowali-
œmy siê z Lidi¹ Binzel, Polk¹
mieszkaj¹c¹ od lat w Niem-
czech, odpowiadaj¹c¹ za kon-
takty miêdzy Alzey a Koœcia-
nem (miasta partnerskie). Po
wrêczeniu jej pami¹tkowego
zdjêcia wyruszyliœmy w dalsz¹
drogê. Po drodze do Neufcha-
teau mieliœmy okazjê zwiedziæ
przepiêkne miasto Metz. Wi-
dzieliœmy tam miedzy innymi
neogotycki dworzec kolejowy
oraz gotyck¹ katedrê z XIII
wieku.

W Neufchateau byliœmy

ju¿ przed osiemnast¹. Po go-
r¹cym powitaniu rozlokowano
nas w pokojach. Dziewczyny
podzieli³y siê na 3 pary, ja na-
tomiast zamieszka³em w po-
koju wraz z Beniaminem
z Wêgier oraz Samuelem
i Sergiem z Portugalii. Na ofi-
cjalnym powitaniu nie zabra-
k³o Bronis³awy Kuœ, honoro-
wej obywatelki Œmigla, która
od wielu lat mieszka we Fran-
cji. Pierwszy wieczór up³yn¹³
pod znakiem zapoznawania siê.
Uczestnicy zjazdu integrowali
siê podczas weso³ych zabaw
przed oœrodkiem, w którym
spêdziliœmy ca³e dwa tygodnie.

W pierwszym dniu odby-
³o siê uroczyste otwarcie spo-
tkania „Europ’Jeunes” Przed-
stawiono na nim, jakie s¹ cele
wymiany i jakie mamy obo-
wi¹zki, zapoznano nas rów-
nie¿ z bardzo szczegó³owym
planem na ca³e dwa tygodnie
pobytu .  Poznal iœmy te¿
wszystkie osoby, które mia³y

czuwaæ nad nami i nad na-
szym bezpieczeñstwem pod-
czas zjazdu. Mieliœmy równie¿
obowi¹zki. Codziennie przy-
najmniej jedna osoba z ka¿de-
go pañstwa musia³a pomagaæ
w kuchni oraz dbaæ o czystoœæ
w toaletach. Poza tym przypo-
mniane zosta³y trzy ¿elazne
regu³y –  ¿adnego alkoholu,
¿adnych narkotyków, a trze-
ciej wszyscy chyba mog¹ siê
domyœlaæ...

We Francji zaskoczy³o
mnie wiele rzeczy, na przy-
k³ad to, ¿e m³odzie¿y pozwala
siê na palenie papierosów lub,
¿e dzieciaki s¹ tam bardzo sa-
modzielne. Interesuj¹ce by³o
tak¿e menu, zró¿nicowane
i ciekawie podane potrawy.
Nigdy wczeœniej nie mia³em
okazji zasmakowaæ takich
specja³ów, jak pasztet z miêsa
króliczego, konina itp. Najbar-
dziej zaskoczy³o mnie, ¿e we
Francji pija siê wodê z kranu,
co ciekawe, jest ona smaczna.

Podstaw¹ ka¿dego dnia
by³a oczywiœcie praca nad
przygotowaniem programu
artystycznego. W tym roku
ca³a ponad 50 – osobowa gru-
pa m³odzie¿y zosta³a podzie-
lona na perkusistów i tance-
rzy. Specjaliœci z tych dziedzin
pracowali z nami przez kilka
dni, aby spektakl, który mie-
liœmy za zadanie przygotowaæ,
wypad³ jak najlepiej. Praca
by³a bardzo mêcz¹ca, tym bar-
dziej, ¿e temperatura czêsto
osi¹ga³a 35 stopni w cieniu.
Pocz¹tkowo efekty wydawa³y
siê mizerne, ale szybko robi-
liœmy postêpy. Wielogodzinne

próby nie posz³y na marne.
Ca³a grupa spisa³a siê na me-
dal, tancerze i œpiewacy zapre-
zentowali cztery tañce, w tym
jedn¹ improwizacjê, symboli-
zuj¹ce ka¿d¹ z czterech ras
ludzkich. Podczas g³oœnych
parad, jakie organizowane
by³y w pobliskich miastach,
przechodziliœmy ulicami ubra-
ni w kolorowe stroje i wyko-
nywaliœmy kolejno wszystkie
choreografie. Niestety nie
oby³o siê bez niespodzianek.
Podczas pierwszego wystêpu,
w Gerardmer, zacz¹³ padaæ

Polska grupa w Strasburgu

Uczestnicy tegorocznych Spotkañ M³odych Europejczyków
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W dniach 14 - 28 lipca
œmigielscy plastycy Anna
Hr yniewicz-Szulc i Antoni
Szulc przebywali we Francji.
Pojechali tam na zaproszenie
biura podró¿y Office de Touri-
sme de Neufchâteau. Para ta
z sukcesem tworzy i eksponu-
je swoje dzie³a w Wogezach
i Mozie (Vosges, Meuse).

Wszystko zaczê³o siê trzy
lata temu… Wówczas to ma-
larze z zaprzyjaŸnionego
Neufchâteau przebywali
w Œmiglu. Rok póŸniej Anna
Hr yniewicz-Szulc wziêla
udzia ³  w organizowanej
w Neufchâteau wystawie „24
godziny twórców”. Latem
2004 roku Emilie Demonge-
on, kierownik biura podró¿y
Of f i ce  de  Tour i sme  de
Neufchâteau, uczestniczy³a
w naradzie roboczej zorgani-
zowanej przez Eugeniusza
Kurasiñskiego, dyrektora
Centrum Kultury w Œmiglu.
Po powrocie z delegacji Emi-

Ambasadorzy kultury polskiej w Neufchâteau
lie Demongeon zaproponowa-
³a zorganizowanie wystawy
prac polskich plastyków,
a zw³aszcza prac Anny Hry-
niewicz-Szulc.

Anna Hr yniewicz-Szulc
i Antoni Szulc na „Zielon¹ Wy-
spê” w Neufchâteau dotarli
14 lipca – w dniu narodowego
œwiêta francuskiego (obalenia
Bastylii). Œmigielan przywita-
³o grono przyjació³, m.in. Ma-
rie-Thé Bodenreider, Serge
Roussé z ¿on¹, Chantal, Nico-
le Mougenot i jej m¹¿ Jacqu-
es, Marie-Paule Chauchard
i m¹¿ Dominique, no i oczywi-
œcie Bronia (wszystkie te oso-
by by³y goszczone latem 2004
roku w Œmiglu, w czasie ple-
neru artystycznego).

Anna i Tolek przywieŸli ze
sob¹ oko³o 40 p³ócien, tworzo-
nych w ró¿nych technikach
malarskich. Anna upodoba³a
sobie bujn¹ roœlinnoœæ swoje-
go ogrodu, kwiaty, owoce, wa-
rzywa, ga³êzie kwitn¹cych ja-

b³oni… Tolek raz jeszcze za-
demonstrowa³ przywi¹zanie
do Ziemi Œmigielskiej. Jak
wynika z prezentowanych ob-
razów, zna ka¿dy zak¹tek swo-
jej „ma³ej ojczyzny”.

Wszystkie dzie³a przywie-
zione z Polski, oryginalne,
unikatowe,  c ieszy ³y  s iê
ogromnym i zas³u¿onym po-
wodzeniem podczas wernisa-
¿u w Neufchâteau w dniu
16 lipca. Pan Jean Nutz, pre-
zes biura podró¿y Office de
Tourisme, niezmiernie ciep³o
wita³ Annê i Tolka a tak¿e ich
przyjació³ – równie¿ plasty-
ków – Dorotê i Eugeniusza
Szel¹gowskich z P³ocka.

Dorobek dwutygodniowej
twórczoœci atrystów zosta³
wyeksponowany 27 lipca w
Sauvigny. Wystawa ta cieszy-
³a siê du¿ym powodzeniem
i zainteresowaniem wœród
ludnoœci Sauvigny.

Pobyt polskich ar ty-
stów zosta³ wysoko i ciep³o

oceniony zarówno przez kole-
gów artystów, jak i ludzi, któ-
rych mieli okazjê spotkaæ.
Mer Sauvigny zaprosi³ œmi-
gielskich plastyków do po-
nownego przyjazdu do Fran-
cji.

Annê i Tolka mo¿na uwa-
¿aæ za doskona³ych ambasa-
dorów Ziemi Œmigielskiej.
Niezale¿nie od kunsztu malar-
skiego posiadaj¹ i inne wa¿ne
walory osobiste, dziêki któ-
rym ³atwo znaleŸli przyjació³
wœród Francuzów.

Mo¿na tylko ¿ywiæ nadzie-
jê, ¿e s³owa: „Cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie
wiecie, co posiadacie” nie od-
nosz¹ siê do Ani i Tolka…

„A ja z nimi by³am…
i ten lipcowy plener dzieli-
³am…
ze wzr uszeniem i podzi -
wem…”

Bronis³awa Kus

rzêsisty deszcz i paradê trze-
ba by³o przerwaæ.

Francuzi nie pozwalali
nam siê nudziæ. W programie
zwiedzania by³ m.in. Parla-
ment Europejski w Strasbur-
gu, zwiedzanie miasta Nancy
czy te¿ samego Neufchateau.
Mnie najbardziej zaintereso-
wa³a wycieczka do huty szk³a,
gdzie mia³em okazjê, razem
z kole¿ank¹ ze œmigielskiego
liceum, wydmuchaæ szklan¹
kulê. W planie przewidziano
te¿ dla nas czas wolny. Mogli-
œmy pójœæ na lody czy zakupy
w wielkim centrum handlo-
wym. Jednak astronomiczne
ceny skutecznie nas od tego
odstrasza³y. Dla amatorów sil-
nych wra¿eñ równie¿ coœ siê
znalaz³o. W miejscowoœci Yit-
tel mogli oni do woli korzystaæ
ze zjazdów, lin wspinaczko-
wych itd. Momentem szcze-
gólnie wzruszaj¹cym by³a wi-
zyta w oœrodku pani Charlot-
te Golberg, która prze¿y³a je-
den z niemieckich obozów
zag³ady na terenie Polski. Jej
wspomnienia poruszy³y do ³ez
prawie wszystkich.

Pod koniec naszego poby-
tu we Francji zostaliœmy przy-
jêci przez mera Neufchateau.
Na tym spotkaniu nasz opie-
kun, Wojciech Ciesielski, wrê-
czy³ merowi pami¹tkowy ze-
gar z herbem Œmig³a. Polska
grupa odwiedzi³a równie¿
dom spokojnej staroœci dla
emer ytowanych duchow-
nych, gdzie pracuj¹ dwie sio-
stry z Polski ze zgromadzenia
sióstr kanoniczek Ducha
Œwiêtego. Wspólnie uczestni-
czyliœmy we mszy œwiêtej.

Ka¿de z piêciu pañstw
otrzyma³o do dyspozycji jeden
wieczór, aby przedstawiæ swój
kraj. I tak Francuzi zafundo-
wali nam noc w jednym z pa-
r yskich kabaretów, W³osi
przedstawili zabytki swojego
pañstwa, poza tym by³o wiele
kultury ludowej, tañce, œpie-
wy jednym s³owem dobra za-
bawa. Szczególnie ciekawe
by³y potrawy narodowe, nie-
jednokrotnie bardzo smaczne

Oprócz adresów i telefo-
nów naszym przyjacio³om
z Portugalii, Francji, W³och,
Rumunii, Wêgier i Niemiec
wrêczyliœmy pami¹tki, albu-

my oraz ceramikê wykonan¹
przez œmigielskiego artystê
Antoniego Szulca.

Pragniemy podziêkowaæ
wszystkim ofiarodawcom
upominków – w³adzom samo-
rz¹dowym Œmigla i powiatu
koœciañskiego, zarz¹dowi Re-
gionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarnoœæ”, dziêki któremu
mogliœmy wszystkim uczest-
nikom spotkania wrêczyæ oko-
licznoœciowe znaczki z okazji
25 rocznicy powstania Solidar-
noœci. Dziêkujemy równie¿
mamie Ani z Koœciana, która
ju¿ drugi raz ufundowa³a piêk-
ny album o Polsce oraz dy-

rygentowi orkiestr y dêtej
w Œmiglu, p. Janowi Nowickie-
mu, za wypo¿yczenie instru-
mentów, z których korzysta-
liœmy w czasie koncertu.
Jestem bardzo zadowolony
z wyjazdu do Francji. Mia³em
okazjê poznaæ wielu nowych
ludzi, doskonaliæ znajomoœæ
jêzyka. Takie spotkania udo-
wadniaj¹, ¿e niewa¿ne, w ja-
kim jêzyku siê mówi, jaki siê
ma kolor skóry, niewa¿ne, czy
jest siê z bogatego kraju, czy
z biednego.

Mariusz  Szymczak

Nasza m³odzie¿ tañczy krakowiaka
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- Ostatnio mówi³o siê w prasie, ¿e
mo¿e Pan straciæ stanowisko burmi-
strza, bo, w zwi¹zku z obsad¹ funk-
cji dyrektora w Starej Przysiece Dru-
giej, wojewoda mo¿e Pana odwo³aæ...
- Jak Pan widzi, nadal pozostajê na stano-
wisku. Za³o¿ê siê nawet, ¿e d³u¿ej bêdê
burmistrzem w Œmiglu, ani¿eli na swym
fotelu utrzyma siê wojewoda... Ale powa¿-
nie, uwa¿am, ¿e w tej sprawie sta³em siê
obiektem niecnego procederu. Wykona-
³em polecenie wojewody nie dlatego, ¿e
upubliczniono groŸbê zdjêcia mnie ze sta-
nowiska, a tylko ze wzglêdu na dobro
placówki oœwiatowej.
- To znaczy?
- Pod adresem nauczycielki wzorowo
pe³ni¹cej wzorowo obowi¹zki kierowni-
ka szko³y kierowano groŸby, a do roz-
grywki w³¹czono uczniów... Gro¿ono
m.in. ¿e œwiadectwa szkolne bez podpi-
su dyrektora wskazanego przez kurato-
ra nie bêd¹ wa¿ne. Jest mi przykro, ale
nie znaczy to wcale, ¿e zmieni³em w tej
sprawie zdanie. Sposób, w jaki j¹ rozgry-
wano jest pora¿aj¹cy. Proszê sobie np.
wyobraziæ, ¿e do dziœ nie otrzyma³em roz-
strzygniêcia rzecznika dyscypliny finan-
sowej Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu, o któr¹ zwróci³em siê na po-
cz¹tku roku szkolnego. Orzeczenie, jak
siê póŸniej okaza³o, otrzyma³o natomiast
Kuratorium Oœwiaty, a nawet dziennikar-
ka jednego z regionalnych tygodników...
PóŸniej i ja mia³em okazjê zapoznania siê
z t¹ opini¹. Potwierdza³a ona stawiane
dyrektorowi zarzuty, ale odst¹piono od
wymierzenia kary. Czyli – jak kiedyœ siê
ju¿ wypowiada³em, „jajeczko by³o czê-
œciowo nieœwie¿e...” Mnie, staraj¹cemu
siê stosowaæ prawo, zarzucono bezpra-
wie, zaœ osobie je ³ami¹cej – przypisano
praworz¹dnoœæ! Bior¹c wszystkie te fak-
ty pod uwagê, a zw³aszcza ujawnione
w tej sprawie i zademonstrowane przez
urzêdników pañstwowych standardy
etyczne i merytoryczne, trudno siê dzi-
wiæ pora¿aj¹cym ocenom spo³ecznym
w odniesieniu do organów administracji
pañstwowej. Razi mnie ten fa³sz, ob³uda,
hipokryzja i zak³amanie.
- Jak w tej sytuacji bêdzie pracowaæ
szko³a w Przysiece i jak bêd¹ siê
uk³ada³y stosunki z dyrektorem, któ-
rego nie chcia³ pan zatwierdziæ?
- Mam nadziejê, ¿e przynajmniej popraw-
nie. Pan Pawe³ Szymkowiak deklaruje
oficjalnie dobr¹ wolê, a osoba pe³ni¹ca
dot¹d obowi¹zki kierownicze, bêdzie –

na jego wniosek – mianowana wicedy-
rektorem placówki.
- Tymczasem szczególnie krytyczne
oceny zebra³ pañski specjalista od
promocji gminy. Tadeusza J¹dera
krytykowano za wszystko...
- Nies³usznie. Ze swej strony dzia³alnoœæ
promocyjn¹ oceniam wysoko. Zreszt¹
uzyskane rezultaty wydaj¹ siê same bro-
niæ. Przecie¿ tego jeszcze w Œmiglu nie
by³o. W czasie dwuipó³rocznym wydano
3 ksi¹¿ki, sporo ró¿nych pocztówek i ulo-
tek, kalendarze, ró¿ne gad¿ety, rozrusza-
na zosta³a strona internetowa, obecnie
ciesz¹ca siê ogromn¹ i stale rosn¹c¹ po-
pularnoœci¹, ukazuje siê znacznie wiêcej
ni¿ do tej pory informacji o naszej gmi-
nie w œrodkach masowego przekazu. Do
tego jeszcze trzeba dodaæ setki, jeœli nie
tysi¹ce, listów gratulacyjnych, dyplo-
mów, podziêkowañ; tak¿e stoj¹ce w mie-
œcie tablice informacyjne z mapami. O po-
stawienie tablic przy wjeŸdzie z obwod-
nicy, stoczyliœmy wspólnie z promocj¹
prawdziwy bój, a sprawa opar³a siê o mi-
nisterstwo i Warszawê. Do tego trzeba
by dodaæ organizacjê wielu ró¿nych im-
prez o masowym charakterze i jeszcze
wiele innych przedsiêwziêæ. Ktoœ kto te
dokonania podwa¿a – nie ma oczu, lub
po prostu nie chce dostrzec rzeczy oczy-
wistych.
- Ostatnio na sesji Rady Miejskiej
postawiono tezê, ¿e „promocja szko-
dzi gminie”...
- Trudno zrozumieæ intencje osób, które
formu³uj¹ podobne niedorzecznoœci. Po
krytycznych sygna³ach ze strony komi-
sji rewizyjnej, konsultowa³em sposób
prowadzenia promocji w naszej gminie
z kilkoma niezale¿nymi fachowcami
w tym zakresie i ich ocena by³a zgodna,
ale ca³kiem odmienna... Myœlê te¿, ¿e pu-
blicznie zaatakowany specjalista ds.
spraw promocji, ma prawo broniæ swe-
go stanowiska. Zw³aszcza wtedy, kiedy
dziennikarze pytaj¹ go o zdanie. Próbo-
wa³em odnaleŸæ publikowane w interne-
cie materia³y rzekomo tendencyjne i bê-
d¹ce wyrazem „prywatnej wojny”, „obra-
¿aj¹ce” komisjê rewizyjn¹ i radê i jakoœ
ich nie znalaz³em... Mo¿e Pañstwu siê
uda³o?
- Zarzuty podniesione przez komisjê
rewizyjn¹ odnosz¹ siê równie¿ do tego,
¿e specjalista ds. promocji w ogóle nie
zajmowa³ siê kwesti¹ pozyskiwania
œrodków, zw³aszcza z zagranicy, nie
kontaktowa³ siê z ró¿nymi firmami itp.

- Pozyskiwanie œrodków europejskich to
nie jest jego zadanie. Zwrócê wszak¿e
uwagê, ¿e dziêki jego aktywnoœci, mate-
ria³y promuj¹ce Œmigiel dotar³y w zna-
cz¹cej iloœci nie tylko do francuskiego
Neufchateau, ale równie¿ do Holandii,
Czech i Niemiec. Ma równie¿ swój spo-
ry wk³ad w podpisan¹ umowê o wspó³-
pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Logistyki, a tak-
¿e w trwaj¹ce prace odnosz¹ce siê do
przysz³ego partnerstwa z Pañstwow¹
Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Lesznie oraz
z Karstädt i z Czechami.
- Oczekiwano jednak du¿o szybsze-
go postêpu w pozyskiwaniu kapita³u
dla Œmigla...
- To prawda, ale w tych kwestiach, nie
mo¿na spodziewaæ siê widocznego postê-
pu w krótkim czasie. Tym bardziej, ¿e
d¹¿enia podejmowane w celu uporz¹dko-
wania podstaw racjonalnego gospodaro-
wania i sp³ywu zewnêtrznych funduszy
nie zawsze znajduj¹ zrozumienie w na-
szej radzie. Przyk³adem jest chocia¿by
sprawa niewyra¿enia zgody na nieodp³at-
ne przejêcie od PKP placu prze³adunko-
wego z wagonów normalnotorowych na
w¹skie tory i zwi¹zane z tym utrzymanie
wysokich op³at za opuszczanie rogatek.
Przypomnê te¿ brak zgody rady na prze-
jêcie terenu po by³ej rzeŸni na bardzo
korzystnych warunkach, umo¿liwiaj¹-
cych usytuowanie w godziwych warun-
kach Zak³adu Gospodarki Komunalnej,
jak i otwarcie tzw. domu dziennego po-
bytu oczekiwanego przez rencistów,
emerytów i osoby niepe³nosprawne.
- Czy dostrzega Pan szanse na to, by
w gminie dzia³aæ konstruktywnie, wy-
si³ki nie sz³y w parê, a para w gwizd?
- Wydaje siê, ¿e trafi³ pan w sedno spra-
wy. Je¿eli nie bêdzie wspó³pracy, nie bê-
dzie efektów. Bardzo zale¿y i mi, i wszyst-
kim pracownikom, na tym, ¿eby w gmi-
nie zgodnie pracowaæ nad rozwi¹zywa-
niem problemów, których jest niema³o,
a nie powo³ywaæ kolejne komisje do ba-
dania win burmistrza, stawiaæ dziwne za-
rzuty i w³asne ambicje wstawiaæ na
pierwszy plan. Rozumiem, ¿e lista kan-
dydatów na funkcjê burmistrza jest d³u-
ga i wszyscy oni maj¹ do zaoferowania
spo³eczeñstwu swoje znakomite pomys³y.
Jednak, ¿eby nie by³o falstartu, lepiej
poczekaæ na ich prezentacjê do czasu
kampanii wyborczej w przysz³ym roku.

Przedruk wywiadu, który ukaza³ siê w 27 nume-
rze „Gazety Koœciañskiej” 6 lipca 2005 r.

¯eby para nie sz³a w gwizd...
Z Józefem Cieœl¹, burmistrzem Œmigla, rozmawia Pawe³ Sa³acki
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Karœnice po³o¿one s¹ na p³n. zachód
od Œmigla. W 1394 roku nazwa miejsco-
woœci wystêpowa³a jako Carsznice,
a w 1580 roku Karsnice. Wywodzi siê ona
od imienia osadnika Kars. Warto wie-
dzieæ, ¿e dawniej s³owo to oznacza³o cz³o-
wieka leworêkiego. Na pocz¹tku XIV
wieku Karœnice nale¿a³y do rodu Lelewi-
tów. Pochodzi³a st¹d m.in. Ma³gorzata,
która w 1400 roku by³a ¿on¹ Paw³a z GoŸ-
dzichowa. W 1402 roku w³aœcicielem
Karœnic by³ Janusz Wallermul, syn
z pierwszego ma³¿eñstwa wspomnianej
ju¿ Ma³gorzaty. W 1435 roku jako w³a-
œciciele wystêpowali  Trachowie, a kon-
kretnie Ota Trach z Siekowa. Jego po-
tomkowie zaczêli u¿ywaæ nazwiska Kar-
œnickich, którzy posiadali wieœ prawie do
koñca XVI wieku. W ramach posagu
miejscowoœæ przypad³a z kolei Krzyszto-
fowi Ga³¹skiemu, który w 1634 roku od-

Z dziejów Karœnic
st¹pi³ j¹ Annie Gajewskiej z Czacza.
W 1639 roku Karœnice znajdowa³y siê
w rêkach Wojciecha Gajewskiego, kasz-
telana rogoziñskiego i starosty wschow-
skiego, a po nim nale¿a³y do £ukasza Ga-
jewskiego, kasztelana sanockiego, w³a-
œciciela m.in. Czacza, Ksiêginek, Ziemi-
na i Reñska. Po œmierci £ukasza w³aœci-
cielem Karœnic zosta³ jego syn Franci-
szek, starosta koœciañski i kasztelan ko-
narsko-kujawski, który w 1726 roku kupi³
od Kazimierza Grzyma³y Niegolewskie-
go Wolsztyn. Kolejnym w³aœcicielem Kar-
œnic by³ Rafa³ Gajewski, chor¹¿y wschow-
ski i starosta gnieŸnieñski. Rafa³ sprze-
da³ Karœnice, Ksiêginki i Siekowo staro-
œcie rogoziñskiemu Jakubowi £odzia
Szo³drskiemu, ¿onatemu z Eufrozyn¹ Ga-
jewsk¹. W spadku po nim w³aœcicielem
Karœnic zosta³  jego syn Wiktor Szo³dr-
ski. W okresie rz¹dów namiestnika kró-

lewskiego Flottwela, czêœæ dóbr przesz³a
w rêce niemieckie, a same Karœnice sta-
³y siê w³asnoœci¹ Jana Nepomucena ¯ó³-
towskiego w³aœciciela  m.in. Bia³cza,
Karczewa i Jarogniewic. Po nim wsi¹
w³adali jego syn Marceli i wnuk Alfred.
W latach 80 XIX wieku Karœnice obj¹³ Jan
¯ó³towski, syn Alfreda.
W 1885 roku we wsi znajdowa³o siê 20
domów, zamieszka³ych przez 194 osoby.
Jak podawano, by³o wœród nich 67 anal-
fabetów. Wszyscy mieszkañcy byli kato-
likami. W tym samym czasie w folwarku
by³o 9 domów zamieszka³ych przez 164
osoby. Po I wojnie œwiatowej, t.j. w dniu
30.09.1921 roku w Karœnicach by³y 43
domy, w których mieszka³o 289 osób. Po
10 latach, 9.12.1931 roku, liczba domów
zwiêkszy³a siê do 44. i mieszka³o w nich
290 osób.

Jan Pawicki
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Znacz¹cym wydarzeniem
kulturalnym w Osiecznej by³
zor gan izowany  7  l ipca ,
w agroturystycznym gospo-
darstwie „U Janeczki”, werni-
sa¿ plastycznych prac powsta-
³ych w plenerze. Swoje dzie³a
eksponowa³o osiemnastu pro-
fesjonalnych artystów i ama-
torów z ró¿nych stron kraju.
Na plener do Osiecznej zapro-
si³o ich Koœciañskie Stowarzy-
szenie Rozwoju Szpitalnictwa.

- Inicjatywa organizacji
tego rodzaju plastycznych
przedsiêwziêæ ma ju¿ d³ug¹
tradycjê. Ten plener by³
pierwszym przygotowanym
poza powiatem koœciañskim.
Pocz¹tkowo proponowaliœmy

Œmigielanie na plenerze w Osiecznej

XVII Œmigielsko-Koœciañska
Pielrzymka do Czêstochowy
wyruszy³a ze Œmigla 6 lipca,
oko³o godziny jedenastej.
Bar wna, licz¹ca ponad sto
osób, grupa p¹tników zgodnie
z tradycj¹ wymaszerowa³a po
mszy œw. odprawionej w ko-
œciele p.w. Œwiêtego Stanis³a-
wa Kostki. Uczestnicy bêd¹
potrzebowali10 dni, zanim
dotr¹ na Jasn¹ Górê i tam
z³o¿¹ swe modlitwy przez cu-
downym obrazem Matki Bo-
skiej. Pierwszy nocleg zapla-
nowano w K¹kolewie. Piel-
grzymka ze Œmigla jest szcze-
gólnie dobrze rozpoznawalna
na trasie, dziêki niesionej
przez jej uczestników makie-
cie wiatraka, której nadano
miano „Œmiglak”.

artystom pobyt w Gry¿ynce,
a ostatnio w Zgliñcu. Teraz
znaleŸliœmy dobre warunki
i mi³¹ goœcinê w agrotury-
stycznym gospodarstwie Pañ-
stwa Szulców w Osiecznej. Po-
wsta³o wiele wspania³ych ob-
razów, a przypomnê obowi¹-
zuj¹c¹ u nas zasadê, ¿e ka¿dy
z uczestników pleneru ma
obowi¹zek przekazania jedne-
go ze swych dzie³ na rzecz sto-
warzyszenia – wyjaœnia Ewa
Melerowicz, przewodnicz¹ca
Komisji Humanizacji Medycy-
ny KSRSz, g³ówna organiza-
torka pleneru. Obrazy zdobi¹
póŸniej szpitalne sale i poma-
gaj¹ pacjentom ³atwiej znosiæ
dolegliwoœci.

- Poziom artystyczny tego
pleneru by³ rzeczywiœcie wy-
soki, o czym œwiadczy wysta-
wa, natomiast du¿a liczba po-
wsta³ych znacz¹cych prac jest
efektem szczególnej mobiliza-
cji uczestników pleneru – pod-
kreœla³a, oceniaj¹c udzia³
uczestników w trakcie werni-
sa¿u, Bo¿ena Fiebig-Beim,
komisarz pleneru.

- Sprzyja³a nam równie¿
wspania³a pogoda, piêkne oto-
czenie, przyroda i sympatycz-
na atmosfera stworzona przez
uczestników, z którymi siê
przecie¿ dobrze znamy i rozu-
miemy, ale równie¿ serdecz-
noœæ gospodarzy, którzy siê
nazywaj¹ tak samo jak my.

Mo¿e dlatego by³o tak przy-
jemnie? – zastanawia³ siê An-
toni Szulc ze Œmigla. On i jego
¿ona Anna Hryniewicz-Szulc
s¹ prawdziwymi weteranami
plenerów organizowanych
przez koœciañskie stowarzy-
szenie.
Okazjê do nabycia obrazów,
r ysunków i prac ceramicz-
nych, powsta³ych w czasie ple-
neru, wykorzysta³o wielu za-
proszonych na osiecki werni-
sa¿ goœci. K¹cik wystawy, za-
gospodarowany przez ma³-
¿eñstwo Szulców ze Œmigla,
nale¿a³ do najbardziej oblega-
nych przez publicznoœæ eks-
pozyc j i  zor ganizowanej
w otwartej przestrzeni.

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
OSP w Œmiglu zaprasza chêt-

nych  w wieku od 8 lat do na-
uki gry na instrumentach: flet,

klarnet, saksofon, tr¹bka, pu-
zon, waltornia, tuba.

Istnieje mo¿liwoœæ wypo¿y-
czania instrumentów. Nauka

bezp³atna.
KONTAKT:

Jan Nowicki
tel.(065) 5180 782

Niet¹¿kowo
Warunek: dobry s³uch, pil-

noœæ i wytrwa³oœæ.

Pielgrzymka na Jasn¹ Górê

Funkcjê opiekuna pielgrzym-
ki powierzono ks. Jaros³awo-
wi Klupsiowi, niegdyœ wikare-
mu w parafii œw. Stanis³awa
Kostki. Obecnie pe³ni on ka-
p³añskie powinnoœci w Œro-
dzie Wielkopolskiej.

Piechurów nie opuszcza³ do-
bry nastrój, mimo ch³odnej
i deszczowej aury ̄ egna³y ich
serdecznie t³umy œmigiel-
skich parafian, z ksiêdzem
dziekanem Marianem Szy-
mañskim.

t.j.

Uwaga!!!
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- Proszê przedstawiæ siê naszym czy-
telnikom.
- Wojciech Ziemniak, urodzony w 1956
roku w Czempiniu. Ukoñczy³em AWF
w Gorzowie Wielkopolskim. Od wrze-
œnia 1981 r. pracujê w oœwiacie – pocz¹t-
kowo jako nauczyciel wychowania fizycz-
nego, póŸniej jako dyrektor szko³y pod-
stawowej w Racocie. Od 4 lat jestem dy-
rektorem Gimnazjum im. Polskich Olim-
pijczyków w Racocie.
Mieszkam w Koœcianie. Jestem ¿onaty.
Mamy dwie córki, jedna skoñczy³a AWF,
druga jest w trakcie studiów. Od dwóch
tygodni jestem szczêœliwym dziadkiem.
- Jak przebiega³a pañska kariera spo-
³eczna?
W 1980 roku zosta³em cz³onkiem Rady
Miejskiej Koœciana, w której by³em prze-
wodnicz¹cym Komisji Kultury, Oœwiaty
i Sportu. W 1994 roku kandydowa³em na
radnego gminy Koœcian, ale przegra³em
wybory. W 1998 roku zosta³em wybrany
do Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go. Cztery lata póŸniej po raz drugi zo-
sta³em radnym sejmiku i pe³niê w nim
funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Kul-
tury Fizycznej i Turystyki. Oprócz tego
jestem jeszcze od 5 lat wiceprzewodni-
cz¹cym Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
„Wielkopolska” oraz od tego roku wice-
przewodnicz¹cym Komisji Terytorialnej
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
- W swej dzia³alnoœci zawodowej
i spo³ecznej odniós³ pan wiele suk-
cesów. Jest pan czêsto nazywany kró-
lem polskich kibiców. Który z nich
ceni pan najbardziej i dlaczego?
Myœlê, ¿e trudno nazwaæ to sukcesem.
To raczej satysfakcja z tego, ¿e uda³o mi
siê m³odzie¿y z naszej szko³y pokazaæ
œwiat i sprawiæ, ¿e moi uczniowie w gim-
nazjum nie pal¹, uprawiaj¹ sport, ucz¹ siê
jêzyków i maj¹ przyjació³ na ca³ym œwie-
cie. W ci¹gu 13 lat uda³o mi siê zorgani-
zowaæ 26 wyjazdów zagranicznych,
w których uczestniczy³o kilkaset osób.
Szeœæ razy m³odzie¿ wyje¿d¿a³a na Igrzy-
ska Olimpijskie – za darmo. Musia³a ona
jednak spe³niæ trzy warunki. Po pierw-
sze, trzeba by³o byæ uczniem szko³y w Ra-
cocie. Po drugie, liczy³y siê dobre wyni-
ki w nauce i wreszcie uczniowie ci mu-
sieli wykazaæ siê aktywnoœci¹ w ¿yciu
szko³y.
Najwiêkszym jednak osi¹gniêciem jest
dla mnie pomoc, jak¹ uda³o mi siê zorga-
nizowaæ dla dzieci niepe³nosprawnych.
Od wielu lat opiekujemy siê miêdzy in-
nymi Dominikiem Leciejewskim z Janu-

szewa – ch³opcem obecnie 16- letnim,
choruj¹cym na dzieciêce pora¿enie mó-
zgowe. W ci¹gu 10 lat dziêki pieni¹dzom
uzyskanym ze zbiórki z³omu, makulatu-
ry, opakowañ szklanych, zabaw, bali, lo-
terii Dominik by³ 20 razy (!)na rehabili-
tacji kosmicznej w Mielnie, która prze-
ciêtnie kosztuje 10 tysiêcy z³. Przyczyni-
³o to siê do znacznej poprawy jego zdro-
wia.
- Który z pana celów nie zosta³ jesz-
cze zrealizowany?
Jestem spod znaku Barana, a barany s¹
bardzo uparte i cierpliwie realizuj¹ swo-
je cele. Jestem cz³owiekiem czynu, dziec-
kiem szczêœcia. Wiele wiêc celów osi¹-
gn¹³em. Jedyna rzecz, która czeka jesz-
cze na realizacjê, to hala sportowa w Ra-
cocie. Bêdzie ona oddana do u¿ytku
w przysz³ym roku, a wybudowana jest
przez gminê Koœcian.
- Jeœli zostanie pan pos³em, rozwi¹-
zaniem jakich problemów chcia³by
pan siê zaj¹æ?.
- Po pierwsze, sprawami sportu masowe-
go, który jest podstaw¹ dobrych wyni-
ków sportu wyczynowego. Po drugie,
sprawami edukacji, nauki i oœwiaty,
z któr¹ zwi¹zany jestem 24 lata i mam
spore doœwiadczenie w tej dziedzinie.
Myœlê, ¿e mogê pomóc rozwi¹zaæ wiele
pal¹cych problemów.
- Jak jeszcze zamierza pan jako pose³
pomóc mieszkañcom naszego powia-
tu?
- Chcia³bym byæ osob¹ inspiruj¹c¹ i do-
radzaj¹c¹ naszym samorz¹dom, firmom
i osobom prywatnym w sprawach zdo-
bywania funduszy z Unii Europejskiej
oraz swoim autorytetem wspieraæ wnio-

skodawców tam, gdzie zapadaj¹ decyzje
o przyznaniu dotacji. Tak¹ rolê widzê dla
siebie i pomoc obiecujê. Czy skutecznie,
to siê dopiero oka¿e.
- Czy zna pan wypowiedŸ Donalda Tu-
ska – kandydata na prezydenta RP
zawart¹ w wywiadzie dla czasopisma
„OZON”? Co pan o niej s¹dzi?
- Nie czyta³em tego wywiadu, ale znam
osobiœcie p. Tuska. Jest to cz³owiek czyn-
nie uprawiaj¹cy pi³kê no¿n¹. Myœlê, ¿e
obecnie wyrasta on na bardzo wyraziste-
go polityka i ma du¿e szanse zostaæ pre-
zydentem. Uwa¿am, ¿e mo¿na mu zaufaæ
i ¿e bêdzie on prezydentem, który spe³-
ni oczekiwania wiêkszoœci wyborców.
- Kto finansuje pana kampaniê wy-
borcz¹?
- Sposób finansowania okreœla ustawa.
Mo¿e byæ ona finansowana przez komi-
tety wyborcze, a pieni¹dze kandydat
mo¿e pozyskaæ wy³¹cznie od osób pry-
watnych.
Swoj¹ kampaniê przede wszystkim finan-
sujê z w³asnych œrodków oraz œrodków
wp³acanych na komitet wyborczy prze
osoby fizyczne. Moja kampania bêdzie na
pewno skromna, ale mam nadziejê, ¿e
skuteczna.
- Kto obecnie na naszym terenie dla
pana jest najsilniejszym kontrkandy-
datem?
Myœlê, ¿e chyba Bernard Ptak oraz Hu-
bert Ksi¹¿kiewicz z Samoobrony. Na li-
œcie PO z naszego terenu kontrkandyda-
tem dla mnie jest równie¿ Ma³gorzata
Adamczak ze Œmigla oraz pan Grzesiak
z PSL, Jerzy Skoracki z Unii Pracy oraz
Czes³aw Smelkowski z SDPiL.

„Dla dzieci i m³odzie¿y zrobi³em bardzo wiele – dla Was wszystkich mogê zrobiæ jeszcze wiê-
cej” – tak brzmi has³o wyborcze Wojciecha Ziemniaka, kandydata do parlamentu z listy

Platformy Obywatelskiej. (wywiad sponsorowany)
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Miejscem tegorocznej
Harcerskiej Akcji Letniej by³a
baza obozowa w Kaplinie, nie-
daleko Miêdzychodu. W uro-
kliwym zak¹tku Puszczy No-
teckiej 70 - osobowa grupa
harcerzy z Hufca Œmigiel spê-
dzi³a 15 dni. Opiekê wycho-
wawcz¹ nad uczestnikami
obozu sprawowali: Magdale-
na Drótkowska – komendant-
ka, Justyna Tyrakowska – za-
stêpczyni komendantki, Joan-
na Snela – zastêpczyni komen-
dantki ds programowych,
Agnieszka Snela – oboŸna,
Karol W³odarczak – kwater-
mistrz, dru¿ynowy, Katarzyna
W³odarczak – dru¿ynowa, Ju-
styna Snela – dru¿ynowa.
W codziennej pracy z dzieæmi
pomaga³a te¿ kadra m³odzie-
¿owa: Roksana Gorlas, Bar-
tosz Snela, Kamila Snela, Bar-
t³omiej Gruszko, Marcin No-
wak.
Miejsce, w jakim obozowali-
œmy, sprzyja³o licznym wy-
cieczkom i wêdrówkom, ale
niestety przez wiêksz¹ czeœæ
pobytu pogoda nie u³atwia³a
realizacji programu. Pomimo
tego harcerze dzielnie uczest-
niczyli we wszystkich przygo-

Œmigielska „kula zmian” w Kaplinie
towanych atrakcjach. Obóz
zorganizowaliœmy pod has³em
„Podró¿e w czasie i przestrze-
ni”, a uczestnicy nazwali go
„Kula zmian”. Program mia³
na celu przybli¿enie i pozna-
nie œwiata, ciekawostek oraz
zwyczajów i tradycji ludzi z po-
szczególnych kontynentów.
Jako Afrykañczycy harcerze
budowali sza³asy, a podczas
gry terenowej poznawali sta-
ro¿ytny Egipt. Jako Azjaci
uk³adali opowiadania po chiñ-
sku, æwiczyli jogê, produko-
wali roboty „Made in Tajwan”.
Charakterystyczne dla innych
kontynentów by³y: olimpiada
sportowa, blok tematyczny
„Indianie i Dziki Zachód”, kar-
nawa³ w Rio i szko³a tañca,
mecze pi³ki no¿nej itd. Pro-
gram umo¿liwia³ poznanie
okolicy Miêdzychodu oraz
ciekawych obiektów tury-
stycznych, harcerze masze-
rowali wiêc doko³a Jeziora
M³yñskiego, nad którym zlo-
kalizowany by³ obóz, uczest-
niczyli w pieszym zwiadzie
terenowym do Miêdzychodu,
odwiedzili stajniê koni „Mo-
krzec”, gdzie atrakcj¹ by³y
przejazdy w siodle i bryczka-

mi, p³ywalniê „S³owianka”
w Gorzowie Wielkopolskim.
Dla harcerzy starszych zorga-
nizowaliœmy zajêcia, które na
pewno zapamiêtaj¹ na d³ugo,
gdy¿ dostarczy³y im wielu
emocji i prze¿yæ – paintball.
Kilku cz³onków œmigielskich
dru¿yn z³o¿y³o podczas obo-
zu przyrzeczenie harcerskie.
Dobre tradycje s¹ przez nas
konsekwentnie kontynuowa-
ne, dlatego nie zabrak³o zjaz-
dów na linie oraz linowych
torów przeszkód. Niezmien-
nie od kilku lat goœcimy har-
cerzy z Krêgu Starszych Har-
cerzy Seniorów ze Œmigla (30
osób) oraz 2 Dru¿ynê Œrodo-
wiskow¹ „S³oneczna Groma-
da” z ̄ egrówka (14 osób), któ-
ra spêdzi³a z nami dwa dni.
Nie ominê³y nas wizytacje
komisji rewizyjnych – us³ysze-
liœmy wiele ciep³ych s³ów na
temat wystroju obozu, pionier-
ki obozowej i prawid³owo pro-
wadzonej dokumentacji. Sta-
ramy siê, by nasz obóz na ka¿-
dym kroku przypomina³
wszystkim odwiedzaj¹cym, ¿e
jest obozem harcerskim.
Uczestnicy sami tworz¹ wy-
strój - buduj¹ bramê, ogrodze-

nie ze sznurka (tzw. pajêczyn-
ki), kr¹g programowy, w któ-
r ym spotykaj¹ siê na zajê-
ciach, buduj¹ prycze.
Podczas obozu prowadziliœmy
rywalizacjê zastêpów – wygra³
j¹ najstarszy zastêp harcerzy
„The Vifon’s”. Druhny stwo-
rzy³y specjalne obozowe
œpiewniczki, które wrêczyli-
œmy wszystkim uczestnikom.
Harcerzy wyró¿nia³y tak¿e
jednakowe koszulki z logo
obozowym. Na zakoñczenie
wyró¿niaj¹ce siê zastêpy
otrzyma³y nagrody, a ka¿dy
obozowicz s³odki upominek.
Mam nadziejê, ¿e najcen-
niejsz¹ pami¹tk¹, jak¹ harce-
rze przywieŸli z obozu, s¹ mi³e
wspomnienia, niezapomniane
wra¿enia oraz nowe przyjaŸ-
nie.
Sk³adam serdeczne podziêko-
wania za udzielon¹ pomoc fir-
mie „Depolex” z Lipna, Apte-
ce „Œmigielskiej” w Œmiglu,
Panu Paw³owi Górznemu oraz
Panu Andrzejowi Jankowskie-
mu, w³aœcicielowi Pawilonu
Ogrodniczego w Œmiglu.

Magdalena Drótkowska

Do ka¿dych wyborów i kontrkandydatów
podchodzê z pokor¹, a g³os wyborców
przyjmujê z nale¿nym szacunkiem, gdy¿
do tej pory w szeœciu startach w wybo-
rach osi¹gn¹³em wynik 3:3.
- Czy ma pan inne hobby oprócz spor-
tu?
- Tak Na drugim miejscu jest fotografia.
Ca³¹ dzia³alnoœæ szko³y dokumentujê
osobiœcie. Wszystkie wyjazdy zagranicz- Wywiad sponsorowany

ne równie¿. Bardzo kiedyœ lubi³em zbie-
raæ znaczki i do tej pory z ka¿dego wy-
jazdu przywo¿ê znaczki pocztowe. Pasjo-
nuj¹ mnie równie¿ podró¿e.
- Jak pan godzi obowi¹zki zawodowe
i spo³eczne z rodzinnymi?
- Staram siê, jak mogê. Nie zawsze mi siê
to udaje, ale ¿ona i córki akceptuj¹ to, co
robiê. Si³ê do dzia³ania czerpiê z modli-
twy i uczestniczenia w pielgrzymkach
pieszych do Czêstochowy. Dziêki temu

niektóre sukcesy by³y mi dane, tak samo
jak na mojej drodze ¿ycia pojawi³ siê
Dominik z pora¿eniem mózgowym, aby
mu pomóc.
- Bardzo dziêkujê za wypowiedŸ. Gra-
tulujê wszystkich dotychczasowych
sukcesów i ¿yczê wygranej w wybo-
rach parlamentarnych.

red.
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- Co oznacza skrót GMB?
- Oznacza on w³aœcicieli firmy, którymi
s¹: Robert Gbiorczyk, Marian Malcherek
i Waldemar Bednarczyk.
- Od kiedy firma istnieje?
- Ju¿ od 1993 roku.
- Czy od pocz¹tku by³a to uprawa po-
midorów?
- Nie. Najpierw zajmowaliœmy siê han-
dlem pomidorami i transportem. Dopie-
ro trzy lata temu wybudowaliœmy szklar-
niê, w której uprawiamy pomidory oraz
nadal zajmujemy siê transportem miê-
dzynarodowym.
- Jakie by³y koszty budowy najwiêk-
szej w powiecie szklarni?
- Uda³o nam siê j¹ wybudowaæ g³ównie
dziêki zaci¹gniêtemu kredytowi. Jest to
kredyt dla m³odego rolnika, niskoopro-
centowany i z gwarancj¹ skarbu pañstwa,
które pomaga nam sp³acaæ czêœæ odse-
tek. Z funduszy europejskich nie wolno
nam by³o zaci¹gaæ kredytów na tê inwe-
stycjê, gdy¿ nie mog³a byæ dofinansowy-
wana podwójnie. Mo¿emy jednak wnio-
skowaæ o pieni¹dze na modernizacjê za-
k³adu. Za³o¿yliœmy ostatnio grupê produ-
cenck¹ i jako taka bêdziemy ubiegaæ siê
o wsparcie z Unii Europejskiej.
- Ilu producentów zrzesza ta grupa?
Obecnie piêciu, a wiêc nas trzech, ¿onê
Mariana Malcherka i córkê Agnieszkê.
Grupa taka powinna liczyæ minimum
5 cz³onków i musi mieæ do siebie zaufa-
nie, gdy¿ póŸniej w rozliczeniach finan-
sowych w grê wchodz¹ du¿e pieni¹dze.

My znamy siê ju¿ d³ugo i mamy do sie-
bie zaufanie. Na razie nie zamierzamy te¿
wprowadzaæ nowych cz³onków.
- Wnioski o pieni¹dze pisaliœcie sami,
czy pomaga³a Wam w tym firma kon-
sultingowa?
- Zatrudniamy fachowca z Oœrodka Do-
radztwa Rolniczego, którego zadaniem
jest wyszukiwanie nowych mo¿liwoœci
finansowania naszej dzia³alnoœci gospo-
darczej i pisanie wniosków oraz prowa-
dzenie ksiêgowoœci firmy.
- Co w ramach modernizacji firmy
chcecie panowie zrobiæ?
- Zamierzamy za³o¿yæ ogrzewanie wege-
tatywne, jako dodatkowe, które jest ru-
chome i zamieszcza siê je w takim miej-
scu przy roœlinie, aby przyspieszyæ jej
rozwój lub dojrzewanie owoców. W ra-
mach modernizacji chcemy zainstalowaæ
równie¿ system cieniuj¹cy, który pozwa-
la oszczêdzaæ energiê.
- Czy w powiecie koœciañskim, w tej
bran¿y, jest jakaœ firma, która mo¿e
z wami konkurowaæ?
- Wed³ug naszej wiedzy na razie nie ma
drugiej tak du¿ej firmy, która zajmuje siê
upraw¹ pomidorów. S¹ firmy, które maj¹
1 ha i 1,5 ha pod szk³em - my mamy 2,5
ha. Jest to wiêc najwiêksza firma w tej
bran¿y w powiecie koœciañskim.
- Jaka czêœæ produkcji jest przezna-
czona na eksport?
- Wszystko zale¿y od ceny. W tym sezo-
nie prawie 95% produkcji sprzedajemy
w kraju. Tylko dwukrotnie w tym roku
eksportowaliœmy nasze pomidory do
Francji.

- Czy poszukujecie nowych rynków
zbytu?
- Na razie nie, gdy¿ wystarczaj¹ nasze
wieloletnie kontakty z odbiorcami krajo-
wymi na Pomorzu. Nie mamy proble-
mów ze zbytem towaru, który sprzeda-
jemy sami, bez poœredników. Ca³y cykl
produkcji, od wyprodukowania sadzon-
ki po sprzeda¿ owoców, obs³ugujemy
sami.
- Jaka jest przeciêtna skala uprawy
pomidorów w Waszej firmie?
- Œrednio w miesi¹cu zbieramy oko³o 150
ton pomidorów. Sprzeda¿ trwa od kwiet-
nia do paŸdziernika.
- Ile firma zatrudnia osób w oparciu
o umowê o pracê?
- Zatrudniamy 27 osób na umowê zlece-
nie. W okresie od kwietnia do sierpnia
sezonowo zatrudniamy jeszcze dodatko-
wo oko³o 8 osób. 90% za³ogi to panie.
- Niedawno mia³em okazjê byæ œwiad-
kiem szkolenia dla producentów
w Waszej firmie.
- Tak, g³ównym organizatorem tego szko-
lenia by³a firma nasienna SEMINIS. Za-
prosi³a ona do nas producentów z ca³e-
go kraju. W ramach spotkania przedsta-
wiciele firmy prezentowali polecane
przez nich odmiany pomidorów i szkoli-
li nas - producentów.
- W którym rejonie kraju mamy obec-
nie najwiêcej producentów pomido-
rów?
- Potentatem w kraju jest rejon Kalisza.
Du¿e zag³êbie uprawy pomidorów stano-
wi¹ rejony Radomia, Lubelszczyzna.
- Wiem, ¿e firma KAPPA, produku-
j¹ca opakowania z kartonu, wydzier-
¿awi³a Wam maszynê do produkcji
opakowañ, w których przewozicie
pomidory. Jak przebiega wspó³pra-
ca?
- Maszyna jest bardzo dobra, ale Hiszpa-
nie, którzy j¹ projektowali, musz¹ dosto-
sowaæ jeszcze parametry jej dzia³ania do
naszej gramatury i jakoœci kartonu. To
obecnie jest zmieniane i myœlê, ¿e wkrót-
ce urz¹dzenie bêdzie w pe³ni wykorzy-
stane. Na razie maszyna o wartoœci 70
tys. euro stoi i czeka na nowy osprzêt
z Hiszpanii.
- Czy organizujecie panowie imprezy
integruj¹ce za³ogê?
- Tak, organizujemy takie imprezy. Zama-
wiamy firmê cateringow¹ i na miejscu,
w Œmiglu, przygotowujemy grilla, tañce,
œpiewy. W luŸnych rozmowach czasami

Wywiad z Robertem Gbiorczykiem i Marianem Malcherkiem –
najwiêkszymi producentami pomidorów w powiecie koœciañskim

od lewej: Robert Gbiorczyk, Marian
Malcherek i Waldemar Bednarczyk

Danuta i Robert Gbiorczykowie
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Kluczewo po³o¿one jest na p³n.- zach.
od Œmigla. W 1210 roku miejscowoœæ
zwano Clewo, a w 1391 roku Cluczewo.
Nazwa wsi wywodzi siê od imienia osad-
nika Klucz. Pierwotnie Kluczewo nale¿a-
³o wraz z Siekowem do ksi¹¿¹t wielko-
polskich. Pierwsz¹ znan¹ w³aœcicielk¹
miejscowoœci by³a ksiê¿na Wyczes³awa,
po której odziedziczy³ j¹ syn W³adys³aw
Odonicz Plwacz, który z kolei w 1210
roku podarowa³ Kluczewo opatowi cy-
sterskiemu z Saksonii - Winnemarowi
z zaleceniem budowy klasztoru cyster-
skiego. Faktycznie klasztor powsta³, jed-
nak pod koniec XIII wieku w Wieleniu,
do czego przyczyni³ siê wojewoda po-
znañski Beniamin Zaremba, któr y
w 1278 roku ofiarowa³ cystersom m.in.
Wieleñ. W póŸniejszym okresie, t.j. w XIV
wieku od cystersów Kluczewo nabyli
Brochwicze. W³aœcicielem zosta³ Franci-
szek Rogala Paruszewski (1358-1388),
a po nim syn Wojciech Strzê¿ys³aw
(1394-1400), który u¿ywa³ ju¿  nazwiska
Kluczewski. Od tego czasu Kluczewo
dzieli³o siê na dwie czêœci. Jedn¹ z nich
w³adali spadkobiercy Strzê¿ys³awa Klu-
czewskiego, a drug¹ rodzina Æwicków
z Poznania, wójtów koœciañskich, którzy
równie¿ przyjêli nazwisko Kluczewscy.
Znanymi cz³onkami tej ostatniej rodziny
byli: Eustachy, Szczedrzyk, Wojciech

Z dziejów Kluczewa
i Piotr. Maj¹tek po wspomnianym Wojcie-
chu przej¹³ Janusz (1422), którego wnuk
Jan uczestniczy³ w 1498 roku w wypra-
wie wo³oskiej. Wspomniana pierwsza
czêœæ Kluczewa, nale¿¹ca do Wojciecha
Strzê¿ys³awa, przesz³a na jego syna To-
mis³awa (1449-1488).     W drodze spad-
ku kolejnymi w³aœcicielami zosta³y dzie-
ci Tomis³awa; Katarzyna, Piotr - póŸniej-
szy proboszcz w Wonieœciu i Miko³aj. Ten
ostatni sta³ siê po pewnym czasie w³aœci-
cielem ca³ego Kluczewa. Po nim wsi¹
w³ada³ syn £ukasz (1526-1562). Nastêp-
nymi w³aœcicielami wioski byli Kotwicze
Radomiccy. Hieronim Radomicki, woje-
woda inowroc³awski, starosta wschowski
i mosiñski, przekaza³ Kluczewo synowi
Kazimierzowi W³adys³awowi (1678-
1679). Córka tego ostatniego wnios³a
w posagu wioskê Andrzejowi £odzia
Szo³drskiemu.  W 1754 roku Kluczewem
w³ada³ wnuk Andrzeja W³adys³aw Szo³-
drski, wojewoda inowroc³awski. Nastêp-
nie, w drodze spadku, Kluczewo znala-
z³o siê w rêkach jego syna Jakuba, po
którym przej¹³ je Wiktor Szo³drski, sta-
rosta rogoziñski. Po jego œmierci Klucze-
wo wystawiono na sprzeda¿ i w ten spo-
sób znalaz³o siê w rêkach niemieckich,
od których wykupi³ je Bank Ludowy
w Koœcianie. Z ta chwil¹ ziemia zosta³a
rozparcelowana, a resztówkê, t.j. 312,50

ha, naby³a w 1918 roku Janina Glabiszo-
wa.
W ksiêgach ziemskich nazwa Kluczewa
wymieniona jest w 1588 roku, kiedy
wspomina siê, ¿e kmieæ Wyspoch z Na-
c³awia uœmierci³ kmiecia Pêkacza z Klu-
czewa. Ponownie nazwa Kluczewa jest
tam wymieniona w 1622 roku. Otó¿ Piotr
Barwan, poddany Konarzewskiego z Klu-
czewa, zabi³ Piotra Wyrwalika. Sprawca
zosta³ ujêty na gor¹cym uczynku i osa-
dzony w wiêzieniu. Grozi³a mu za ten
czyn oczywiœcie sroga kara. Ówczesne
prawo dopuszcza³o jednak pewne inne
rozwi¹zanie. Wspomniany Konarzewski
oraz Kasper Styza, którego syn tak¿e
uczestniczy³ w owym wydarzeniu, zap³a-
cili ojcu zabitego spor¹ na tamte czasy
kwotê, t.j.  po 15 grzywien.
Kluczewo by³o du¿¹ miejscowoœci¹, bo
w 1885 roku znajdowa³o siê tam 65 do-
mów, w których mieszka³y 654 osoby,
w tym 641 katolików i 13 ewangelików.
Jak podawano,  wœród mieszkañców by³o
232 analfabetów. Dane statystyczne
z okresu II RP wykazuj¹ , ¿e w dniu
30.09.1921 roku w Kluczewie by³y 133
budynki mieszkalne zamieszka³e przez
819 osób, a w dniu 09.12.1931 roku do-
mów mieszkalnych by³o 129 i mieszka³o
tam 780 osób.

Jan Pawicki

dowiadujemy siê czegoœ ciekawego od
pracowników, co nam pomaga uspraw-
niaæ produkcjê i organizacjê firmy.
- Jaki procent Waszej dzia³alnoœci sta-
nowi transport miêdzynarodowy?
- Obecnie jest to oko³o 20 % ca³ej naszej
dzia³alnoœci, ale od dwóch lat jej nie roz-
wijamy.
- Jak oceniacie panowie wspó³pracê
pomiêdzy Wami, w³aœcicielami firmy,
a urzêdnikami? Czy urzêdy Wam po-
magaj¹, czy przeszkadzaj¹?
- Raczej przeszkadzaj¹ ni¿ u³atwiaj¹. Mu-
simy za³atwiaæ ró¿nego typu zgody, po-
zwolenia, co czasami trwa miesi¹cami.
Na przyk³ad udajemy siê do Urzêdu Miej-
skiego po jakieœ zezwolenie. Tam urzêd-
nik mówi nam, co jest potrzebne, aby ta-
kie zezwolenie uzyskaæ, a kiedy mu to
przywozimy, okazuje siê, ¿e to jeszcze nie
wszystko i ponownie trzeba udawaæ siê
do Koœciana lub Leszna, aby zdobyæ po-
trzebne za³¹czniki. Czasami to siê powta-
rza dwu i trzykrotnie. Wystarczy³oby, aby
podano nam wykaz niezbêdnych za³¹cz-
ników - wszystko by³oby prostsze i zaosz-

czêdzono by nam czasu. Du¿o do ¿ycze-
nia ma odpowiedzialnoœæ niektórych
urzêdników za podejmowane przez nich

decyzje. Niestety, czêœæ urzêdników jest
niekompetentna i nie ponosi z tego tytu-
³u ¿adnych konsekwencji.
- Jak panowie godzicie obowi¹zki za-
wodowe z rodzinnymi? Czy macie
czas na wypoczynek?
- Nie jest tak Ÿle. Dajemy sobie jakoœ
radê, chocia¿ w sezonie produkcyjnym
w domu jesteœmy goœæmi. Mamy pewien
ustalony podzia³ ról. Waldemar prawie
ca³y tydzieñ jest poza domem. Po za³a-
dowaniu towaru wyje¿d¿a z nim w nie-
dzielê na gie³dê do Szczecina i praktycz-
nie wraca do Œmigla w pi¹tek po po³u-
dniu. Na miejscu g³ównie pracujemy my
(Robert Gbiorczyk i Marian Malcherek).
Marian pilnuje spraw administracyjnych,
ksiêgowoœci i czêœciowo produkcji, a ja
(Robert Gbiorczyk) g³ównie zajmujê siê
produkcj¹.
- A plany urlopowe?
-  Marian z rodzin¹ w³aœnie wróci³ z Tur-
cji. Byli tam dwa tygodnie. My wyje¿d¿a-
my w najbli¿szym czasie do Grecji, a Wal-
demar koñczy budowaæ dom, tak wiêc
na razie nie wyje¿d¿a.

red.

brygadzistka Wioleta Skorczyk prezen-
tuje grona pomidorów
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„Ziemia Œmigielska
w latach okupacji 1939-
1945” to pierwszy numer
Œmigielskich Zeszytów Histo-
rycznych. Jest to praca zbio-
rowa przygotowana pod re-
dakcj¹ Jerzego Zielonki. Za-
wiera opracowania: Piotra
Bauera – „Œmigiel w przeded-
niu wybuchu wojny”, Huber-
ta Zbierskiego – „Przyczynek
do dziejów ziemi œmigielskiej
pod okupacj¹ hitlerowsk¹”,
artyku³y: Jerzego Zielonki –
„Strawa Ignacego Cieli”, Hu-
berta Zbierskiego – „O dok-
torze Franciszku Witaszku”,
Jerzego Zielonki – „Niech
¿ywi nie trac¹ nadziei”, Tade-

To warto przeczytaæ!
usza J¹dera – „Wojciech Psar-
ski, powstaniec Warszawski”
oraz wspomnienia i dokumen-
ty: Milana Kwiatkowskiego –
„Pod okupacj¹ hitlerowsk¹
w Œmiglu”, Mariana Koszew-
skiego „Z kroniki ksiêdza Jaz-
doñczyka”, Huber ta Zbier-
skiego – „Z kart kroniki szkol-
nej”, Przes³awa Cieœli – „Moje
prze¿ycia”, Antoniego £êczyñ-
skiego – „Wysiedlenie ze Œmi-
gla 9 marca 1940 r.”, Janiny
Budzyñskiej – „W lagrze
w Konstantynowie”, Leszka
Balcera – „Walenty Balcer
1899-1939”. Publikacjê uzu-
pe³nia opis œmigielskich
miejsc pamiêci 1939-1945,

D.H.

wykaz Polaków zamordowa-
nych przez nazistów w latach
II wojny œwiatowej, lista œmi-
gielskich Niemców poleg³ych
we wrzeœniu 1939 r.
Jest to opracowanie bardzo
wa¿ne, wype³niaj¹ce dotych-
czasow¹ lukê w historiografii
regionalnej. We wstêpie bur-
mistrz Józef Cieœla napisa³: „
¯yjemy w ciekawych, ale
i trudnych czasach. By zrozu-
mieæ wspó³czesnoœæ, powinni-
œmy siêgn¹æ ku przesz³oœci,
aby stamt¹d czerpaæ prawdê
i m¹droœæ... Ksi¹¿ka stanowi
dokument, w którym jak w lu-
strze odbijaj¹ siê powik³ane
losy i ¿yciorysy mieszkañców
naszej gminy.”

Publikacja zosta³a wydana na-
k³adem Urzêdu Miejskiego
w Œmiglu, dziêki staraniom
burmistrza Józefa Cieœli oraz
Tadeusza J¹dera, pracownika
dzia³u promocji gminy Œmi-
giel.
Kupiæ j¹ mo¿na w cenie 10z³
za egzemplarz w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy
w Œmiglu, filiach bibliotecz-
nych w Starym Bojanowie
i Czaczu, ksiêgarni J.Turko-
wiak w Œmiglu, ksiêgarni
B.Cichoszewskiej w Koœcia-
nie, ul. Wroc³awska.
Publikacja jest równie¿ do-
stêpna dla czytelników biblio-
teki w Œmiglu, St. Bojanowie,
Czaczu i Niet¹¿kowie.

Szanuj mnie, ¿ebym szanowa³a innych,
wybaczaj, ¿ebym umia³a wybaczaæ,
s³uchaj, ¿ebym umia³a s³uchaæ,
nie bij, ¿ebym nie bi³a,
nie poni¿aj, ¿ebym nie poni¿a³a,
rozmawiaj ze mn¹,

¿ebym umia³a rozmawiaæ,
nie wyœmiewaj,
nie obra¿aj,
nie lekcewa¿,
kochaj mnie, ¿ebym umia³a kochaæ.
Uczê siê ¿ycia od ciebie.

• Nie psuj mnie, daj¹c mi wszystko, o co Ciê poproszê. Nie-
którymi proœbami jedynie wystawiam Ciê na próbê.

• Nie obawiaj siê postêpowaæ wobec mnie twardo i zdecydo-
wanie. Daje mi to poczucie bezpieczeñstwa.

• Nie pozwól mi utrwaliæ z³ych nawyków. Ufam, ¿e Ty pomo-
¿esz mi siê z nimi uporaæ.

• Nie postêpuj tak, abym czu³ siê mniejszy ni¿ jestem. To spra-
wia, ¿e postêpujê g³upio, ¿eby

udowodniæ, ze jestem du¿y.
• Nie karæ mnie w obecnoœci innych. Najbardziej mnie prze-

konujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.
• Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobi-

³em. Potrzebne mi s¹ równie¿
bolesne doœwiadczenia.
• Nie przejmuj siê zbytnio, gdy mówiê „Ja Ciê nienawidzê”.

To nie Ciebie nienawidzê, ale ograniczeñ, które stawiasz
przede mn¹.

• Nie przejmuj siê zbytnio moimi ma³ymi dolegliwoœciami.
Pomyœl jednak, czy nie staram siê przy ich pomocy przyci¹-
gn¹æ Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebujê.

• Nie gderaj. Bêdê siê broni³, udaj¹c g³uchego.
• Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czujê siê bardzo za-

wiedziony, gdy ich póŸniej nie dotrzymujesz.
• Nie przeceniaj mnie. To mnie krêpuje i niekiedy zmusza do

k³amstwa, aby nie sprawiæ Ci zawodu.

• Nie zmieniaj swoich zasad postêpowania w zale¿noœci od
uk³adów. Czujê siê wtedy zagubiony i tracê wiarê w Ciebie.

• Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdê infor-
macje gdzie indziej, ale chcia³bym ¿ebyœ Ty by³a moim prze-
wodnikiem po œwiecie.

• Nie mów, ¿e mój strach i moje obawy s¹ g³upie. Dla mnie s¹
bardzo realne.

• Nigdy nawet nie sugeruj, ¿e ty jesteœ doskona³y i nieomyl-
ny. Prze¿ywam bowiem zbyt wielki wstrz¹s, gdy widzê, ¿e
nie jesteœ taki.

• Nigdy nie myœl, ¿e usprawiedliwianie siê przede m¹ jest po-
ni¿ej Twojej godnoœci. Wzbudza ono we mnie prawdziw¹
serdecznoœæ.

• Nie zabraniaj mi eksperymentowania i pope³niania b³êdów.
Bez tego nie mogê siê rozwijaæ.

• Nie zapomnij, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno
dotrzymaæ mi kroku, ale – proszê Ciê – postaraj siê.

„S¹ ró¿ne straszne rzeczy na œwiecie, ale najstraszniejsze,
gdy dziecko boi siê ojca, matki, wychowawcy...
Boi siê, zamiast kochaæ”

Janusz Korczak

„Im czêœciej dziecko doœwiadcza fizycznego karania w dzieciñ-
stwie, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e bêdzie zachowywa³o
siê agresywnie w okresie dorastania i stosowa³o przemoc w rela-
cjach rodzinnych jako doros³y”

„Bicie dzieci uczy je, ¿e silniejszy ma zawsze racjê”.

„Pierwszym krokiem ku bezpieczeñstwu na œwiecie i ¿yczliwoœci
miêdzy ludŸmi powinno byæ zaprzestanie fizycznego karania dzie-
ci”

APEL TWOJEGO DZIECKA
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Wiem, ¿e w czasie wakacyjnych wêdrówek jesteœcie bardzo zajêci, ale bardzo siê cieszê, ¿e zajrzeliœcie, co siê u mnie dzieje .Ja
te¿ znakomicie siê bawiê. By³em nad jeziorem i nauczy³em siê p³ywaæ. Koledzy w szkole bêd¹ zachwyceni, gdy im o tym
powiem! Du¿o je¿d¿ê na rowerze. Oczywiœcie, po moim podwórku, bo nie mam jeszcze karty rowerowej. Razem z kolegami
wyobra¿amy sobie, ¿e zwiedzamy odleg³e miasta. Tylko kiedy pada deszcz, wszyscy narzekaj¹, ¿e nie ma co robiæ.
Dziœ przygotowa³em dla Was lekarstwo na nudê - REBUSY.
Je¿eli rozwi¹¿ecie je wszystkie, na pewno przestaniecie siê nudziæ.

Witam Was



sierpieñ-wrzesieñ/200518

23 czerwca – Œmigiel
Oko³o godz. 1730 zatrzymano
49 - letniego mieszkañca Œmi-
gla, który jecha³ rowerem,
maj¹c 2 ‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
24 czerwca– Œmigiel
Oko³o godz. 1920 na ul. Po³u-
dniowej zatrzymano  52 - let-
niego mieszkañca gminy Œmi-
giel, który jecha³ rowerem,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym–
1,1 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
28 czerwca– Nowa Wieœ
Oko³o godz. 1140 zatrzymano
43- letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem, bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
wym– 3 ‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
6 lipca– Œmigiel
Wszczêto dochodzenie prze-
ciwko 30 -letniemu mieszkañ-
cowi Œmigla, który pod koniec
maja tego roku usi³owa³ doko-
naæ w³amania do sklepu spo-
¿ywczego w Œmiglu. Podejrza-
ny po dostaniu siê do pomiesz-
czeñ sklepowych zosta³ sp³o-
szony, gdy¿ uruchomi³ siê sys-
tem alarmowy (sygna³ dŸwiê-
kowy).
13 lipca – Œmigiel
O godz. 1200 policjanci KPP
w Koœcianie zatrzymali 38 -let-

ni¹ mieszkankê gm. Czempiñ,
która na targowisku miejskim
w Œmiglu wprowadza³a do
obrotu odzie¿ z podrobionymi
znakami towarowymi firmy
PIT BULL. Wymieniona odpo-
wiadaæ bêdzie za czyn z art.
305 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo
w³asnoœci przemys³owej (za-
gro¿enie do 2 lat pozbawienia
wolnoœci i grzywna).
19 lipca – droga K5, Ko-
œcian
Oko³o godz. 1200 na drodze K5
przy skrzy¿owaniu z ul.Œmi-
gielsk¹ w Koœcianie dosz³o do
wypadku drogowego. Wy-
je¿d¿aj¹cy z ul. Œmigielskiej
na drogê K5 80- letni miesz-
kaniec Koœciana, kieruj¹cy
samochodem osobowym mar-
ki Fiat 126p, nie ust¹pi³ pierw-
szeñstwa przejazdu kieruj¹ce-
mu motocyklem Ducati 43-let-
niemu mieszkañcowi Œmigla,
jad¹cemu t¹ drog¹ w kierun-
ku Poznania. Dosz³o do zde-
rzenia pojazdów. W wyniku
wypadku obra¿eñ cia³a dozna-
li obaj kieruj¹cy. Motocyklista
zmar³ po przewiezieniu do
szpitala. Kierowca malucha
dozna³ urazu w postaci otarcia
naskórka g³owy. Postêpowa-
nie przygotowawcze o czyn
z art. 177§2 kk prowadzi KPP

w Koœcianie (zagro¿enie po-
zbawienie wolnoœci od 6 mie-
siêcy do lat 8).
19 lipca – droga K5, Œmi-
giel-Wydorowo
O godz. 1635 na drodze K5
miêdzy miejscowoœciami Œmi-
giel i Wydorowo kieruj¹cy
samochodem Ford Transit 43-
letni mieszkaniec Leszna, ja-
d¹c w kierunku Leszna, z nie-
ustalonej przyczyny zjecha³
nagle na pobocze, a nastêpnie
do przydro¿nego rowu, kilka-
krotnie dachuj¹c. Obra¿eñ
doznali dwaj pasa¿erowie For-
da – 15 -letni mieszkaniec
Leszna – otaræ naskórka
i ogólnych pot³uczeñ, oraz 16
-letni mieszkaniec Leszna -
rozleg³ej rany g³owy (zosta³
zabrany œmig³owcem do szpi-
tala w Poznaniu). Kierowca
by³ trzeŸwy.
19 lipca – K5, Ponin-Czacz
O godz. 1825 na drodze K5
pomiêdzy Poninem i Czaczem
kieruj¹cy samochodem oso-
bowym marki BMW 25- letni
mieszkaniec W³oszakowic nie
dostosowa³ prêdkoœci do pa-
nuj¹cych warunków i wjecha³
do przydro¿nego rowu. Kie-
rowca dozna³ urazu krêgos³u-
pa. (pobrano krew do badañ
na zawartoœæ alkoholu).
30 lipca
O godz. 2300 w Widziszewie na
ul. Okrê¿nej policjanci z KPP

w Koœcianie zatrzymali do
kontroli drogowej 17- letniego
rowerzystê, mieszkañca po-
wiatu koœciañskiego. Zatrzy-
many by³ nietrzeŸwy – 1,39 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
2 sierpnia
O godz. 0720 w ¯egrówku na
ul. Poprzecznej policjanci
z KPP w Koœcianie zatrzyma-
li do kontroli drogowej dwóch
rowerzystów. 25 – letni zatrzy-
many mia³ 1,95 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu, na-
tomiast 46 - letni - 0,80 ‰. Oby-
dwaj s¹ mieszkañcami powia-
tu koœciañskiego.
4 sierpnia
O godz. 8.30 KPP w Koœcianie
zosta³a powiadomiona telefo-
nicznie o w³amaniu do sklepu
wielobran¿owego w Starej
Przysiece Pierwszej. Jak usta-
lono, w czasie od godz. 2000

dnia 3.08. do godz. 800 dnia
04.08. nieznany sprawca prze-
pi³owa³ i wy³ama³ kratê zabez-
pieczaj¹c¹ okno w bocznej
œcianie sklepu i skrad³ papie-
rosy ró¿nych gatunków, kar-
ty do telefonów komórko-
wych, s³odycze, napoje ener-
getyzuj¹ce i bilon w kwocie
oko³o 35 z³. £¹czna suma strat
wynosi 4146 z³. Pokrzywdzo-
nym jest mieszkaniec gm.
Koœcian.

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o nag³ej œmierci

RYSZARDA SZCZEPANIAKA
Zacnego syna Ziemi Œmigielskiej,

wybitnego spo³ecznika i autorytetu moralnego,
zaanga¿owanego w szkolenie m³odzie¿y dzia³acza sporto-

wego
 w pi³karskich klubach Œmigla i Sp³awia

Czeœæ Jego Pamiêci!

W imieniu œmigielskiej spo³ecznoœci sk³adam Rodzinie
Zmar³ego wyrazy serdecznego wspó³czucia:

Burmistrz Œmigla

Józef Cieœla

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci

Ppor. Feliksa Bukowskiego
Mieszkañca Robaczyna

Prawego Obywatela Ziemi Œmigielskiej,
Nestora weteranów II wojny œwiatowej,

¿o³nierza wrzeœnia i wiêŸnia hitlerowskich stalagów

Czeœæ Jego Pamiêci!

Rodzinie i Najbli¿szym sk³adamy wyrazy serdecznego
wspó³czucia:

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Burmistrz Œmigla

Jan Józefczak Józef Cieœla
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 8-9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Og³oszenia drobne

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

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

Nagrodê sponsoruje:

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 7 WŒ brzmia³o: „Zbyt har-
towana stal pryska”. Nagrodê
-do odbioru u fundatora – Fir-
ma „FOTO – ELF”, ul. Ko-
œciuszki 6 – otrzymuje p. An-
toni Andrzejak z Broñska.

1 2 3 4

5 6 4 7 8 9

10
11 13

11 12 13
9

14
17

15
 5

16 12
17

16

18 7

19 20 21 22

23 24
1

25 26
6

27

28
10

29 30 31
  3

32 33 34

35 36 14 37 38 39

40
2

41

42 43
15

44 45
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

Tanio sprzedam szafê oszklon¹ tel. 0693 147 609

Na zaproszenie Gminnego
Oœrodka Kultury w Krzyko-
sach kapela „Wiarusy” uczest-
niczy³a w II Wielkopolskich
Spotkaniach Kapel Podwórko-
wych pn. „Podwórkowe muzy-
kowanie”, które odby³y siê
10 lipca.

W amfiteatrze w Krzyko-
sach zaprezentowa³y siê kape-
le: „Szczury” z Sulêcinka,
„Janki” z Buku, „Emilia”
z Krzykosów , „Plewiszczoki”
z Plewisk i „Wiarusy” ze Œmi-
gla.

Wynajmê pod wystawkê w Czaczu: 60 m2  i 150 m2.
Tel. 526 93 66

Pionowo
1. bakcyl (przest.)
2. racjonalizator
3. szerpa
4. ³owczy kurak
5. skrót, streszczenie
6. egzotyczny owoc
7. s³ucha siê go w koœciele
9. bilans

13. typ alkoholu
17. du¿y kamieñ
20. murawa
21. mityczny król Brytanii
22. kumka w stawie
24. ubocze
25. wyd³u¿ona zatoka
28. zapasy w Japonii
30. tam kupisz leki
31. okrêt z niewolnikami
34. partner mamy
36. kant
38. dzielnica Warszawy
39. kurek

Poziomo
5. kamizelka ratunkowa
8. wietrzna choroba

10. maszyna do korowania
11. salat
12. ptak morski
14. wcielenie z³a
15. „Cichy...”
16. stoi na nim poci¹g
17. dawniej do pokrycia da-

chów
18. krewny œwini z Amazonii
19. wystawa przed sklepem
23. opasanie zwierz¹t
26. Nil
27. nie ona zdobi
28. stopowa z huty
29. czêœæ ust
32. z cegie³ lub pustaków
33. faza, kolejka
35. drzewo dla jedwabników
37. minera³ sk³adnik pudru
40. ¿ona Zygmunta I
41. szkoli pi³karzy
42. kawa zbo¿owa
43. œwiêtuje 7 lipca
44. partia gry w tenisie
45. ¿ó³ty owoc

Sprzedam basen z filtrem 4,5x3,5, g³. 1m
te. 501 440 110

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

Przyjmê gruz budowlany
tel. (065) 518 07 76

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

„Wiarusy” w Krzykosach
Nasza rodzima kapela spo-

tka³a siê z gor¹cym przyjê-
ciem. Ogromnymi brawami
nagrodzono utwór wykonany
na pile przez Tadeusza Bia³e-
go. Choæ impreza nie mia³a
charakteru konkursowego,
organizatorzy przygotowali
wyró¿nienie- „Z³ot¹ tarkê”,
które przypad³o „Wiarusom”.
Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li okolicznoœciowe koszulki
z nadrukiem imprezy.

Henryk Daszkiewicz



sierpieñ-wrzesieñ/200520

Niecodzienna akcja mia³a
miejsce rankiem, 18 lipca.
Trzech œmigielskich stra¿a-
ków zaopatrzonych w d³ug¹
drabinê ratowa³o... jaskó³kê.
Nieszczêsny ptak zosta³ uwiê-
ziony pod dachem jednego
z budynków na ul. Powstañ-
ców Wielkopolskich i gdyby
nie pomoc stra¿aków na pew-
no by zgin¹³. Oprócz zadowo-
lenia z dobrze przeprowadzo-
nej akcji, stra¿acy mieli przy
okazji ma³y trening.

M.D.
zdjêcia K. Szklarski

W ramach wspó³pracy
Œmigla z Wy¿sz¹ Szko³¹ Logi-
styki w Poznaniu, w grodzie
wiatraków zosta³o zorganizo-
wane dwudniowe zgrupowa-
nie Naukowego Ko³a Logisty-
ki przy WSL. Studenci przyby-
li do Œmigla w sobotê, 16 lip-
ca, pod opiek¹ dr. Macieja
Stajniaka z Instytutu Logisty-
ki i Magazynowania, opieku-
na ko³a.

Z ki lkunastoosobow¹
grup¹ goœci spotka³ siê Le-
szek Balcer, prezes „Œmigiel-
skich Wiatraków”, Wit Kreu-
schner, naczelnik w¹skoto-
rówki i Tadeusz J¹der, specja-
lista ds. promocji gminy. Oma-
wiano udzia³ ko³a naukowego
i poznañskiej uczelni w orga-

Stra¿acka akcja

Logistyka przed piknikiem
nizacji planowanego w dniu
17 wrzeœnia br. trzeciego pik-
niku przyjació³ kolejki, przy-
padaj¹cego niemal dok³adnie
w 105 – lecie powstania w¹-
skotorówki. W tegorocznym
pikniku maj¹ wzi¹æ udzia³ nie
tylko goœcie zagraniczni, ale
równie¿ liczna grupa entuzja-
stów w¹skotorówek z ca³ego
kraju. Jak zapewni³ dr Staj-
niak, uczelnia gotowa by³aby
wzi¹æ na siebie ciê¿ar przygo-
towania konferencji popular-
no-naukowej, która ma stano-
wiæ jeden z wa¿niejszych
punktów programu pikniku.
Poznañska uczelnia zamierza
przy tym równie¿ œciœle wspó³-
pracowaæ przy planach mo-
dernizacji taboru oraz dy¿u-

Uwaga!

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

w Œmiglu informuje, ¿e ze

wzglêdów organizacyjnych

przyjmowanie kl ientów

w sprawach œwiadczeñ ro-

dzinnych odbywa siê w go-

dzinach 800 – 1400 w dniach

pracy oœrodka.

rach w punkcie informacji tu-
rystycznej uruchomionym na
dworcu kolejki w Œmiglu.

Studenci uczestniczyli
w przejeŸdzie turystycznym
„Œmigielaninem” do Wielicho-
wa, zapoznali siê tak¿e z zabyt-
kow¹ dr ukarni¹ Romana

£êczyñskiego, produkuj¹c¹
m.in. bilety na przejazd w¹-
skotorówk¹. Studencka grupa
znalaz³a goœcinê w gospodar-
stwie agroturystycznym Kazi-
miery Praso³ w Niet¹¿kowie.

Piêædziesiêciu uczestni-
ków rajdu rowerowego przez
piêæ dni (od 4 do 9 lipca) prze-
mierza³o Ziemiê Koœciañsk¹.
Organizator – Stowarzyszenie
„Porozumienie Ziemi Ko-
œciañskiej” wytypowa³o z ka¿-
dej gminy powiatu koœciañ-
skiego dziesiêciu uczniów.
W sk³ad œmigielskiej grupy
wesz³o po dwóch uczniów
z ka¿dej szko³y. Komandorem
rajdu by³ Henryk Bartoszew-
ski, wójt gminy Koœcian.

Punkt wypadowy na trasy
rajdu znajdowa³ siê w szkole
w Oborzyskach Star ych.
Œrednia d³ugoœæ dystansu jed-

Rowerem szlakami powiatu nodniowego wynosi³a oko³o
50 km, najd³u¿szy l iczy³
78 km. W pi¹tek i czwartek
rajdowcy pod¹¿ali szlakami
naszej gminy. Dodatkow¹
atrakcj¹ dla uczestników by³
przejazd odcinkiem Œmigiel –
Bielawy specjalnym sk³adem
kolejki w¹skotorowej.

W programie rajdowym
znalaz³ siê dzieñ na wypoczy-
nek. By³ to wyjazd autokarem
do kina w Poznaniu i Muzeum
Rolnictwa w Szreniawie.
Przedsiêwziêcie wspar³y rów-
nie¿ gminy powiatu koœciañ-
skiego.

tekst i fot. A. Kasperska

tekst tj i foto  T. J¹der
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15 sierpnia na terenach rekreacyjno sportowych w Œmiglu
odby³ siê XI Otwarty Minitriathlon

W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli:

• Ch³opcy 11 – 13 lat Szymon Jankowski z Nowej
Wsi

• Dziewczêta 14 – 16 lat Daria Górczak ze Œmigla
• Ch³opcy 14 – 16 lat Dariusz Talikadze z Koœcia-

na
• Kategoria open – kobiet Startowa³a tylko Agnieszka

Jerzyk z Leszna, która otrzyma³a puchar ufundowany przez
burmistrza Œmigla oraz nagrody rzeczowe

• Kategoria open – mê¿czyzn
Nagrod¹ by³y puchary ufundowane przez starostê powiatu
koœciañskiego oraz nagrody rzeczowe:

1 miejsce – Marcin Nowak z Poznania (ubieg³oroczny
zwyciêzca)
2 miejsce – £ukasz Kozak ze Œmigla
3 miejsce – Hubert Ratajczak ze Œmigla

WYNIKI XI OTWARTEGO MINITRIATHLONU

Z okazji 105. rocznicy powstania
œmigielskiej kolejki w¹skotorowej
burmistrz Œmigla og³osi³ konkurs fo-
tograficzny oraz plastyczny pn.„Ko-
lejkowe impresje”.
Do konkursu fotograficznego mo¿na
zg³aszaæ fotografie ukazuj¹ce poci¹gi,
tabor, stacje, ludzi, sceny rodzajowe i
okolicznoœciowe zwi¹zane ze œmigielsk¹
kolejk¹ w¹skotorow¹. Konkurs ma cha-
rakter otwarty i trwa do 9 wrzeœnia 2005
r. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ do-
woln¹ liczbê zdjêæ wykonanych osobiœcie
w dowolnym okresie, dowoln¹ techni-
k¹(czarno-bia³e, kolorowe lub inne). For-
mat nades³anych zdjêæ – minimum: 13 x
18 cm.
Prace nale¿y osobiœcie dostarczyæ do
Biura Promocji UM Œmigla lub nadsy³aæ
tradycyjn¹ poczt¹ do 9 wrzeœnia 2005 r.
(decyduje data stempla pocztowego) na
adres:

K o l e j k o w e  i m p r e s j e
Urz¹d Miejski Œmigla, Pl. Wojska Pol-
skiego 6, 64-030 Œmigiel.
Na kopercie prosimy umieœciæ napis:
KONKURS FOTOGRAFICZNY „KO-
LEJKOWE IMPRESJE”
Do prac nale¿y do³¹czyæ kopertê zawie-
raj¹c¹ informacjê z dok³adnymi danymi
personalnymi: imiê, nazwisko, adres do
korespondencji, numer telefonu, adres e-
mail (jeœli autor posiada), adres strony
internetowej (jeœli autor posiada), opis
zdjêcia (co lub kogo przedstawia).
Do konkursu plastycznego mo¿na zg³a-
szaæ prace w technikach rysunkowych
(o³ówek, kredka), malowanych (akware-
la, plakatówka, tempera itp.). Prace w for-
macie A4, A3 (ma³y i du¿y blok szkolny)
nale¿y sk³adaæ do dnia 9 wrzeœnia br.
w pracowni plastycznej Centrum Kultu-
ry w Œmiglu, ul. Koœciuszki 20.
Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody

Wybrane prace bêd¹ prezentowane na
wystawie pokonkursowej.
Udzia³ w konkursie jest jednoznaczny
z nieodp³atnym udzieleniem prawa do
wykorzystania prac w ramach dzia³añ
promuj¹cych Œmigiel na nastêpuj¹cych
polach eksploatacji: wystawy, druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowol-
nym nak³adzie, u¿ywania ich w Interne-
cie oraz w innych formach utrwaleñ na-
daj¹cych siê do rozpowszechniania zdjêæ
i prac plastycznych. Wybrane prace bêd¹
publikowane tak¿e w Gazecie Koœciañ-
skiej bêd¹cej patronem medialnym kon-
kursu.
Informacji szczegó³owych o regulaminie
konkursu udziela Tadeusz J¹der, specja-
lista ds. promocji w Urzêdzie Miejskim
Œmigla: centrala (65) 518-00-03, fax: 518-
98-23 oraz Antoni Szulc, instruktor pla-
styki w Centrum Kultury w Œmiglu, tel.
518-02-73

Organizatorzy prowadzili tak¿e klasyfikacjê wiekow¹. W kat.
17 – 30 lat mê¿czyzn 1 miejsce zaj¹³ Rados³aw Pelec ze Œmi-
gla, w kat. 31 – 45 lat mê¿czyzn Wies³aw Prozorowski z Lesz-
na, w kat. 46 – 60 lat mê¿czyzn Ksawery Napiórkowski z Ko-
œciana, w kat. 61 i wiêcej lat mê¿czyzn Ireneusz Piasecki
z Czempinia.
W rozgrywkach udzia³ wziê³o 31 zawodniczek i zawodników.
Najm³odsz¹ uczestniczk¹ by³a 9 - letnia Karolina Stachowiak
z Nowego Belêcina, która startowa³a poza konkursem (na proœ-
bê rodzica), gdy¿ nie spe³nia³a kryterium wiekowego. Najstar-
szym uczestnikiem zawodów by³ Ireneusz Piasecki z Czempi-
nia, który w³aœnie w tym dniu ukoñczy³ 64 lata.
Wszyscy zawodnicy otrzymali ciep³¹ kie³baskê i sok oraz pa-
mi¹tkowe znaczki.
Organizatorem imprezy by³ Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu przy wspó³pracy Centrum Kultury.

Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc stra¿akom z OSP
w Œmiglu oraz Stra¿y Miejskiej za pomoc w zabezpieczeniu
tras minitriathlonu.

Zygmunt Ratajczak OKFiR Œmigiel
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10 lipca na œmigielskim hipodromie odby³y siê II W³oœciañ-
skie Zawody w Powo¿eniu. Impreza rozpoczê³a siê w samo
po³udnie parad¹ zaprzêgów koni i kucy ulicami miasta.
Patronat honorowy obj¹³ burmistrz  Józef Cieœla, a komitet or-
ganizacyjny pracowa³ pod kierownictwem Leszka Kowalskie-
go.  Sêdzi¹ g³ównym  zawodów by³ Wojciech Smudziñski. Do
konkurencji stanê³o prawie czterdzieœci zaprzêgów podzielo-
nych na cztery kategorie.
Konkurs powo¿enia koñmi w zaprzêgach parokonnych (pu-
chary burmistrza Œmigla):
I miejsce Artur Derenda z Dêbowa ( 105,28 sek.)
II miejsce Ferdynand Kurpisz z Leszna (109,37 sek.)
III miejsce Marek Lipowy z Bukówca Górnego (136,87 sek.)
Konkurs powo¿enia koñmi w zaprzêgach jednokonnych:
I miejsce Tomasz Wais z Krobi (108,72 sek.) – puchar Józefa

Rackiego, wicemarsza³ka województwa wielkopolskiego
II miejsce Arkadiusz Szczerbal z Kie³czewa (120,56 sek.) –

puchar Józefa Fiksy,  radnego Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego,

III miejsce £ukasz Haryk z Racotu (112,91 sek. i 3 pkt. karne)
– puchar Wojciecha Ziemniaka, równie¿ radnego Sejmiku
Wielkopolskiego

Konkurs powo¿enia kucami w zaprzêgach parokonnych:
(puchary starosty leszczyñskiego)
I miejsce Jaros³aw Bartkowiak ze Œmigla (91,57 sek.)
II miejsce Klaudia Olejniczak z Mosiny (105 sek)
III miejsce Karol Chor¹¿ak z Krzycka (114,62 sek.)
Konkurs powo¿enia kucami w zaprzêgach jednokonnych:
(puchary radia „ELKA”)
I miejsce Danuta Górna ze Œmigla (102,09 sek.)
II miejsce Jaros³aw Bartkowiak ze Œmigla (95,75 sek. i 3 pkt.

karne)
III Ireneusz Szczerbal z Kie³czewa (114,69 sek. i 3 pkt. karne)
Przyznano równie¿ dodatkowe nagrody. Najwiêkszy pechowiec
zawodów, Longin Bura z Bukówca Górnego otrzyma³ puchar
Andrzeja Spychalskiego, senatora RP, redakcja Gazety Koœciañ-
skiej nagrodzi³a Huberta Wojciechowskiego z Witkówek za
najpiêkniejszy powóz. Micha³ Jurga, wicestarosta koœciañski,
uhonorowa³ najstarszego uczestnika zawodów, którym by³ Kry-
stian Samol z Bukówca Górnego.
Patronat medialny nad imprez¹ objê³y radio „Elka” i „Gazeta
Koœciañska”.

Zawody w³oœciañskie

Komitet organizacyjny II W³oœciañskich Zawodów w Powo¿e-
niu sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy wsparli
finansowo i rzeczowo zawody:
– Piotr Wasielewski, Ogrodnictwo, Koszanowo
– Ratajczak Serwis Ogumienia,
– Maria ¯urek, Ma³gorzata Nyczke,  Sklep przemys³owy,

Œmigiel
– MEBLOMAX, Œmigiel
– Stanis³aw Sp³awski, Rymarstwo, Morownica
– Wojciech Pelec, Œmigiel
– Jaros³aw  Bartkowiak, Smigiel
– Karolina i Grzegorz Szul, Lecznica dla zwierz¹t, Œmigiel
– Bogumi³a Malcherek Ogrodnictwo,
– Mieszalnia Lakierów Sikkens
– Bonifacy Franek, Poœwiêtno
– Widomscy, PPUH Hurtownia Opakowañ Szklanych, Czarn-

kowo.
– PUHP Dekor – cegielnia w Czaczu

– Barbara Ma³ecka Biuro Rachunkowe,
– Lewandowscy, Sklep ogólnospo¿ywczy, Czacz
– Walkowiak, Sklep metalowy, Œmigiel
– Hurtownia Materia³ów Budowlanych „Zombud”, Œmigiel
– Marek Skoracki, Sprzeda¿ Pasz i Opa³u, Karœnice
– Jaros³aw Tomaszewski, Hurtownia koszul, Leszno
– Wojciech Domaga³a, Auto - Komis, Leszno
– Daniela Stachowiak, Ogrodnictwo, Œmigiel
– Krzysztof Wróblewski, Sklep RTV AGD, Œmigiel
– Jankowscy, Sklep ogrodniczy, Œmigiel
– Agnieszka Michalewicz, Kwiaciarnia „ANNA’, Œmigiel
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