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ciołach, by dotarł do wielu
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Serdecznie dziękuję w imieniu harccrck, harcerzy 1 in-

struktorów ks. dziekanor,li Z. Oavlidziakovli, ks. proboszczowt
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Śr.liatlo Pokoju. Serdccznic też cjzięku.jQ pp. Kościelncmu \,łoJ-

l i.|ovlakovii za przerviezicnic, druhom i druhnom,
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Śr.liatło Pokoju

na prze.jściugranicznym w Cicszynie Betlejemsi<ie

przekazał Chorąqwi OolnośląskiejZllP we
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Naszą ambicją było, by 0qień zapłonąłwe wszystkich koś

przyjęli do swoich
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:jwiatło Pokoju przcjął llaczelnik Związku llarcerstwa Polskiego
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cicchorvskicmu za przcchorłyvlanic Światła w gorlzinach nocnych,
do

Europy przez skautóvl austriac
<ich do Wiednia

i

nieściu. PrzekazaliśmyGo rórvnież siostrom zakonnym w |,Ionieś

skie dotar}o do Polski. Stało się to
struktoró,ł

godzinach popołudniowych, samochodem dha l,iarka Skrzypczaka

do koŚciołów w Czaczu, Bronikowie
zawieź}iśmyśvłiatło

Już po raz ko}cjny Świctło Betlejem
poprzez harccrki, harcerzy
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Lukrccja Bednarek
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lklfca ZliP śmiqie1
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kościelefarnym płonąłdo 25 grudnia.

nauki harcerki zaniosły Go do vlszystkich
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szkół'i

przedszkola

rł Śmiqlu a także do ZSR w Nietąźkowie ocaz do Uczędu M
vl Śmiglu. i,lastępnego

runek
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dnia Światło Pokoju zaniesiono na Poste

do Przychodni

l

do szpitala.
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ka i lwona l\damczak - instruktoc.
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tel. l]6 ) oraz zdjęć, szczególnie z
otrłarci: Oorrnl Harcerza, dh. L. Bednacek.
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Lukrecja BedniĘck, Oanuto CieśIa,Elioiusz Liporvicz, l,,lacia

(

wska 20,

jest Zespół Organizacyjny Zjaz

przyszłościrna zamiar przekształcić się
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z ubiegłeoo roku) dh. tlenrykowi Bajonowi ( Śmiglet,Bruszcze

Ten punkt Prawa Harcerskiego Wydrukowano w zaprosze
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koło Kowar w Jelenio-

Udziat w nim weźmie 32hatetzy

nych materiałóvł rłspomnieniovlych

niach na " spotkanie harcerzy
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poprzednin numcrze w informacJi p; hasłem:
0 Z I Ę K U J E M Y, napisaliśmy,że Posterunck Pollcjl
Lokalnej maszynę do pisania zakupił z plenLądzy zafundowa nych ?rzez o. 6. §oczelańczyka.
Jak się okazuje maszyny - dwie ! - policJi zafundował Urząd
lłJ
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komen

dant lłufca Śmigiel. 0rganizacyjnie jesteśmy silni.
|,1oini zastępcami.

są : pwd. Hilary Janowicz i pwd. Grzegorz

Szczepaniak. Na czele Komisji Rewizyjnoj stoi hm. Ryszard
Cuda.

l",iamy

il Czaczu 4 ( d. Starszoharcersk3 - pr.ld. Przcnyslaw l1an, D.
}iarcerek - tlina Domagała, D_ llarcerzy - Lukasz 6rzymisłavlaki,
Gcomada Zuchovla : Hanna Grzlrnisławska ); t:l Starvn RojpnowiqĄ ( O. }iarcerzy - i-iyszard OuCa, D. llarcerek - Adela Rzepecka,
tj.Z. - Ewa Lączna, 6.Z. ł Beata Kamieniarz) ; w ŚmioŁ_! (li
0. l"łarccrck - Lukrecja Bednarek, 7 D. }iarcerzy * H. Janowicz,
9 l]. Harcerska - l4arek Skrzypczak, 5Ą 0. Harcerek - Erjyta NaPonadto

-

Dagmara Oecwlch ).

działają dwie drużyny środowiskowe -

( nie rożróżniają kategorii wieku )
ryk Grzec]orski

l rł Żrqlj:/kt, -

Przedsiębiorstvłu Usługowo - llandlowo

-

Produkcyjnemu 0EKOR

z Czacza za prlekazanie 2 milionów złotych na rzecz ?tzy :
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ogłosiła konkurs czytelniczy

kluczem wszystkich skarbów

'',

polegający

na

od-

qadnięciu autorów oraz tytułdw utworów, z których pochodziły
zamieszczone cytaty bąr'źscntencje .
|,lagrodą

był bezpłatny

z wypoży -

abonament na 20 kaset video

czalni biblioteki.

najtrażniejsze. vlszyscy czekają Jakie dccyzje zapadną

l.Jiestety, stwierdzamy z przykrością, nie otrzymaliśmy
żadnej odpowiedzi. Czyzby konkurs był za trudny ? A może zbyt
mało znamy poezję ?
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i policji.

tej dccyzji
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doclatkowo nałożono karę

latząd dopccwadził do spotkania z władzami 0ZP|l
w

nim

Sportu Zbigniew

udział : prezes
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śmiqlullelena

|,lojewódzkiej Federacji

OZPił Leszno Lech
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Teza naszych działaczy
p!.]9!vtsrych)

w Lesz

0yscypliny Kazimierz Chodziak o-

raz Zarząd KS "Poqcń" Śmiqiel
l,teneda"

: jest grupa sędziów z

le, która już ukartowała

ar,lans

panem

Ż, na cze

" Kani " Gostyń ( zajmuje

1.

miejsce na półnetku rozgrywek ) do k],asy vlyższei, a czyni to

uczyć każę.

tł. Konopn:§lŁ_l_Ezg_Q_§ądjdl

l1.

o

wysokości 2 mi],ionów złotych za brak dyscypliny na stadio-

nie. llzięli

Romantyczność"

Kochanorvski :Pieśń(XX ks.

I0. Pójdź dziccię

lekarza

zo5tałao zamkniqte do kclńca rundy

0o młodych"

B. Nie czas żałowaćtóż, góy płoną lasy.

Miło szaleć, kiedy czas po

nim

nic. Kare tę nałoźono"Poqoni" zaocznie.

w serce.

J.

Odlnówił róvlnicż udziele

Pierwotnie boisko zawieszono na 4 mecze, co zmusiło na

w

Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg.

A. Mickievlicz: "

w

szych rtziałaczy óo sztrkania boisk położonychw otjlcqłoŚci po

6. Szukajcie prawdy jasneqo płomienia,

i patrzaj

?-

możnaby potJjąć czynnościwyjaśniającc rłącznle z

wyże7 2) km. 0d

: 'l

wcho-

nie snocządził tez protokółu z przebienu mcczu zacaz

vlezwanicm

Pan Jowialski"

i niebic,

_A. Asnyk

Ż.

lr:karskiej.

incyricncic,

:"

)

po .lcqo zal<ończcniu. §tlyby tak uczynił i zoznaczył w

i 1ozo fom.

f

ll.

J.

)

na stadionie w Śmi-

z " Kanią " Gostyń sędzia p.

meczu

nie zauważyłś}aduudcrzenia.

polnocy

SęrJzia

druqi siano.

Wiqcej jest rzeczy

poko.ju

nia

4. 0siotkowi w źłobydano,

jerlen owies

r.

nie potrafił dokłaCnic określićmiejsca. Nikt z obccnych

_Seneka

a

( nie tylko

czymśuderzony w plecy w ol<olice karku. Na pytanic adzie

taylić się jest rzeczą lutJzką.

7. i,iiej serce

d!,a naszeqo

dząc do sekretariatu oświadczył członkom Zarządu, że został

Iż Polacy nie gęsi, tż swój język nnjal

5.

ptzy

Lesznie. 0d nich zaLeży, według śmigiel

(przetvodniczący Kolegium Sędziów przy 0ZPN w Lesznie

2. Niechaj narodowie wźdy postronni znają,

\,l

w

A wszystko zaczęło się 2Ą.9 ub.

nie znacie,

Stanisław Jachowicz: " l,Jieś ''

1

stoliku ll

skich działaczy, być albo nie być

:

chwalicie, /

Sami nie

zielonym

"

klubu.

Oto prawid}owe odpowiedzi

l.

Piłkarze " Poqcni " na półmetku rozgrywek zajęli 4 mieJ
sce, ale nie ono jest w tej chwili dla piłkarzy i działaczy

! ty wietrzna istoto

w

towe, a svłą postavłą na boisku

i

A. 1,1ickiewicz ! "Dziady" (cz.IV

(8.M.)

sposdb tendencylny wypaczając swoimi decyz.jami wyniki spor

)

" podnosi tcmperaturę

wrzenia||

i kibicćw. Ootyczy to głóvlnych konkurentów Gostynia : Śn,iqla, 6óry i Siedlnicy. Argumentowano między innymi

u zawodników

tym, że na mcczu w 6órze jeden

z sqdziów

pol<azał 5 czervlo

i

nych

6 żółtych kartek, po innym meczu w tymźe mieŚcie

w

protokóla zapisano, że zawodnik X"dostał"czerwoną kartkę,

... żółtą, wszystkie
sędzia... . W tej sytuacji

a

po l7 minutach

mecze "Kani" sędziuje

terr sam

Zarząd "Pogoni" podjął u

chwałę o wotum nieufności dla Okręgowego Kolegium Sędziów.

klubach drugoligowych takiej nie ma

("

|,l

wielu

" ) podpowiedzieli,

by

Zarząd "Pogoni" wniósł odwołanie do decyzji OZPN Leszno.
Tak też uczyniono 2.12. ub. roku.
"zwraca

się z

l,J

uprzejmą prośbąo ponowne przeanalizowanie de-

cyzji o nałożeniu na nasz klub kary pieniężnej w kwocie

poprzeż nieprawidłowe opisanie sprawy przez sędziego
Stwierdzamy, że przedstawione fakty są niezgodne

tościązaistniałą na

boisku , a

naszym

w

, t..j.

0ZPN

p.

Ż.

z rzeczywis

szczególnoŚci po-

p§zez_p
1992

2

i nie -

słusznie. Nałożonakara została !łymuszona na Zarządzie

qq z datą 2r.l0.
mie5łę_p_q_O9azu_/ podkr. H.Z.

nas w pierwszej lnstancji było' również

nieprawldłowe, gdyż, nie miellśmy prawa

Hięc

rozpatrywania tegoż odrvołania w dniu

.

Czym

./. (,..). Zazna -

że jeszcze

w

deczną prośbą( do Polskieoo Związku

}.l

zakończeniu pisma do lłarszawy napisano

:"

Nasz klub nie

walczyĆ o jak najlepsze miejsce w

cze : oraz wpajać
ciężką pracą

i

lidze ". Ja

młodym zawodnikom,

legalną

P5" Prezesowi Klubu

p.

dodałbym jesz-

że sukces zdobywa 5ię

drogą.

( H.z.)

i

Ryszardowi Szczepaniakowi

nie

dokumentów.

początck drła pczcpisy

końcu pianę z ubitą-z

kwiatów

z

:
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i

pokro.jonych

udusić rł l

] blałel<. solić ostrożnie,aby nie za -

Rez rzezi, sama bankiet zastawia

w kamionce

Terminem w e § e

niekrwawy.

" Metamorfozy

t

a

r i

an

i zm

rząt. 0otyczy to różnych zwi_erząt i rdżnych pcokduktów.,
rórvno rzeźnych, jak drobiu, dz\czvzny czy fyb.

- roślinnyi

vegctare

-

,

czyli

a

zwie

za

słów vegetabilis

rosnąC, rozwijać 5ię. Vegetus,zna-

czy po łacinie hoży, zdrov/y,

jarski, a veoetarius to jarosz,

weqctarianin.

Izw. we9anizm
_jarstwo "czyste"

-

czy we9etalizm

odrzuca również pror'ukty pochodzące z ciał

zwierząt, a wigc mIeko, sery

i jajka. tjeganizn uznaje ,tyifto

produkty pochodzenia roślinnego.

godziny

innym naczyniu żaroodpornym. Po ostudzeniu u-

(jarstwo) oznacza

plzez zabijanie

vły.az wegetarianizm pochodzi od łacińskich

lub

l

żywać do kanapek.

"

system żywienia, w którym wyłącza 5ię pol<afmy mięsne

viięc częściciał zrłierzęcych otrzymywane

sekretarzo

wi p. l,Jłodzisławowo llłodarkier.liczowi dziękuję za udostępnie-

qłUszyĆ subtelnego aromatu pieczarek. Zapiekać ok.

tlaso

ma

zamiaru awansować wyżel ze vtzględów finansowych, ale chemy

Szcżodra ziemia łaqodne dająca potLawy,
Publius Ovidius

:;

i 2 łyzkach wody razem z I dUżą, pokrojona cebu:
1ą" tlamoczyć 2-J małe buil<i i po odci.śnieciu przcpuścićprzez
maszynkę razem z odoarotvanymi grzyt]ami. Oodać ] żółtka a na

0Ia was pcłne wymiona zdrowe mleko ronią,

rny

Piłki Nożnej w Warsza

iyżce olcju

łaQodzi.

znoszą miody, tchnące

-

jeszcze raz swą decyzję odnośnie kary nałożoneJ na nasz klub"

Pół kiloqrama pieczarel< umytych

|,lacie smaczne warzywa - te wam ziemia słoc'zi

Wam pszczo}y

nie

grudniu K.S. "Pogoń" Śmigiel zwraca się z ser

P^5ZTET

" i]atn pod Jabłek ci(;żarem zginaja się drzewa,
\,lam w nabczmi3łej janodzie winny sok dojrzewa,
woda miękcży i

'.Io.I992

W

dla naszego klubu są owe 2 miliony świadczy fakt,

}!a

Talnte cicoło i

odwołać.Olaczcgo

wnidsł takie odvłołanie ? Dlaczego również

OKS Leszno

czasie

się

wie ) o spowodowanie, by Zarząd 0ZPN Leszno p§zeanalizował

odwołaniu Zarząd

miliony złotych. (...). Zostatiśmy ul<arani podwdjnie

że ukaranie

był obecny nikt z naszego klubu ?''.

Przedstawiciele leszczyńst<iej central1 piłkarskiej stwie§
dzirvszy, Ze Śmigiel posiada wręcz znakomitą bazę

CzamY,

t_^Z

K^PUsTĄ

A|,lKI

zaqnieśćciasto na makaron

i

po rozwałkowaniu pokroić na

łe kwadratowe kluseczki, właśniełazanki. lll ten
można pokroić

cienko

szatkowaną kagustę

usmaźone

z pokrojoną

sam sposót:

naleśniki. Osobno udusić
w

po-

kostkę cebulą. Odparować

doprawić drucł? cebulą, usmażoną na rumiano, solą
do smaku. Kapustę połączyćz ugotowanymi
zankami, vlsypać

ma-

kilka łyżckutarteqo,

i

i

orlccdzonymi ,}a-

i

mÓżna

w nagrzanym

piekar

żdłteqo sera

jcśćod razu, albo ;eszcze zapiec krótko

,

pieprzem

niku.
Tematykę powyższą będziemy

kontynuowali.

Zy.

,.

,l

ld
lVp_t_:y19dse_: W

puste kratki wpisz poziomo cztery wytazy o

niżej podanych znaczeniach.
l. graficzny , pisarski.
2.

wiadomośC w kopercie.

3. zapora

tłodna.

4. między

nosem

a brodą.

lJśrdddzieci,które nadeśląlub przyniosą do naszej redakcji

co najmniej 4 pravlidłorve rozuiązania zadań rozlosujemy }
naenty na .10 kaset video

l )

tvych. Nagrody ufundowała

Biblioieka Publiczna }łiasta i

abonamcnty na ].0

gier

komputero

(

w Śmiglu.

abo

Gminy

B.M.

)

4. .Jakie to miasta ?
Przez odpowiednie przestawienie

litec

w wyrazach

vlpisa

-

4. Xrzvlór*u

nych w ramki, ułużnazwy 5 miast.

t-ilil
t;;ą F;ą

0BELIsK
ciEMLIś

ń, $,n!ł tlne_Ez

'

y!.]_g,t

g

Do kratek wpiszcie !łyrazy o podanych znaczeniach.

POZ101.10

5.

których kogośporównuje

w

się,

ma

do nas na wiosnę 1 jada żaby.
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aby można było odczytaC nazwy trzech wiosennych ptaków.

l.

2. Szkapa pana Sindbada.

).
KOKON
NIC

KAs^K

6ERll
BOA

KóJ

Akademia Broni.
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