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Reklama

Dziesiêciu ma³¿eñskim
parom „Medale za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie” przyzna-
ne przez prezydenta RP wrê-
czy³ burmistrz Józef Cieœla.
Odznaczenia otrzymali:
Stanis³awa i Stanis³aw Mi-
ko³ajczakowie z Morownicy,
Anna i Stanis³aw Sikorscy
ze Starego Bojanowa,
W³adys³awa i Stanis³aw
W³odarkiewiczowie ze Starej

Odznaczeni przez prezydenta

Przysieki I,
Walentyna i Czes³aw B³asz-
kowscy z Morownicy,
Bronis³awa i Franciszek
Banaszczakowie ze Sierpo-
wa,
Cecylia i Zenon Grzybow-
scy z Przysieki Polskiej,
Stanis³awa i Antoni Koza-
kowie z Gliñska,
Cecylia i Józef Szczepania-
kowie ze Starej Przysieki II,

Julianna i Franciszek Sza-
mañscy z Koszarowa oraz

Krystyna i Antoni W³ódar-
kiewiczowie ze Œmigla.
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W czwartek, 30 paŸdziernika, odby³o
siê kolejne posiedzenie Rady Miejskiej.
W sesji uczestniczy³o 14 z 15 radnych.
Do wa¿nych punktów porz¹dku obrad
nale¿a³ wybór ³awników. W wyniku taj-
nego g³osowania ³awnikami zostali:
- Hubert Ksi¹¿kiewicz – S¹d Okrêgowy

w Poznaniu;
- Barbara Drótkowska i Edward Karpiñ-

ski – S¹d Okrêgowy w Poznaniu Oœro-
dek Zamiejscowy w Lesznie;

- Krystyna Kêpiñska, El¿bieta Fórmann,
Gabriela Kokornaczyk, Jerzy Przyby-
³ek, Magdalena Lemañska, Alfred Fi-
lipowicz, Mêcimierz Przysiecki, Piotr
Splisgart – S¹d Rejonowy w Koœcianie;

- Bogdan Radliñski, Wies³aw Tarczew-
ski, Andrzej Grzesiak – S¹d Rejonowy
w Koœcianie do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy.

Ponadto radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa-
³y:
- w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na

rok 2003, dotycz¹cych zwiêkszenia
w planie wydatków z tyt. umorzonej
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Œrodowiska oraz przeniesieñ
miêdzy dzia³ami;

- wniesienia przez gminê wk³adu pieniê¿-
nego w wysokoœci 821,49 z³, w zamian
za 1 udzia³ w kapitale zak³adowym
Miejskiego Zak³adu Oczyszczania Sp.
z o.o. w Lesznie. Podjêcie tej uchwa³y
wynika z realizowania wspólnej z tym
zak³adem gospodarki odpadami;

- ustalenia limitu licencji na transport
drogowy taksówk¹ w obrêbie miasta
i gminy. Poniewa¿ ustawa o transpor-
cie drogowym wprowadzi³a odpowied-
ni obowi¹zek, zatwierdzono na rok
2004 limit w liczbie piêciu licencji;

- procedury uchwalania bud¿etu gminy
Œmigiel oraz rodzaju i szczegó³owoœci
materia³ów informacyjnych dot. opra-
cowania bud¿etu (opracowanie nie-
zgodne z ustaw¹).

Pewne kontrowersje powsta³y przy g³o-
sowaniu decyzji ustalaj¹cej procedurê
uchwalania bud¿etu. Ostatecznie –
wbrew stanowisku wczeœniej przekaza-
nemu z Wielkopolskiego Oœrodka
Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych,

XII Sesja Rady Miejskiej Œmigla
a tak¿e wyjaœnieniom burmistrza – rad-
ni, wiêkszoœci¹ g³osów, rozszerzyli swe
uprawnienia o postanowienia dotycz¹ce
wydatków jednostek pomocniczych.
Chodzi³o tu o bezpoœrednie dysponowa-
nie przez radê tzw. odpisami wiejskimi.
Uchwa³a w tej sprawie zostanie jednak –
jak zapowiedziano – przekazana do ak-
ceptacji Regionalnej Izby Obrachunko-
wej oraz wojewody, a tam jej uprawomoc-
nienie jest ma³o prawdopodobne.
Radny Bogdan Turliñski podniós³ te¿
kwestiê sp³aty nale¿noœci gminy wobec
Piotra Borowskiego, w³aœciciela stacji
benzynowej, powsta³ych wskutek niew³a-
œciwego naliczenia podatku. Burmistrz,
ustosunkowuj¹c siê do tego problemu,
potwierdzi³, ¿e zapad³ wyrok NSA, który
w konsekwencji mo¿e spowodowaæ wy-
p³atê przez gminê znacz¹cej sumy. Jak
podkreœli³ – sprawa ta jest wyj¹tkowo z³o-
¿ona i trudna. Tym niemniej rozpoczê³y
siê ju¿ rozmowy z wierzycielem, a oby-
dwie strony wyrazi³y gotowoœæ dalszych
konsultacji.

dp

Swoje czterdziestolecie
23 paŸdziernika œwiêtowa³y
panie z Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich w Czaczu. By³y kwiaty,
podziêkowania, gratulacje
i ¿yczenia. Z kwiatami i lista-
mi gratulacyjnymi do jubila-
tek poœpieszyli m.in. Józef Cie-
œla, burmistrz Œmigla, Wiktor
Snela, radny powiatowego sa-
morz¹du w Koœcianie, ksi¹dz
Józef Kromski, miejscowy
proboszcz, Zygmunt Koniecz-
ny, przewodnicz¹cy Gminne-
go Zwi¹zku Kó³ek i Organiza-
cji Rolniczych, Eugeniusz
Kurasiñski, dyrektor Cen-
trum Kultury.

Dziêkowano za liczne cen-
ne inicjatywy, spo³eczn¹ posta-
wê i niema³y dorobek. Obok
licznych szkoleñ, wieczorków
i wycieczek, ko³o zajmowa³o
siê równie¿ dzia³alnoœci¹ go-
spodarcz¹.

Obecnie dzia³aj¹ w nim 23
cz³onkinie, a ich pracami kie-
ruje Urszula J¹der. Wœród
przyjmuj¹cych ¿yczenia za-
brak³o niestety Ignacji Miko-
³ajczak, seniorki i napêdowe-

Gospodynie œwiêtowa³y
go motoru dzia³añ kobiet
w Czaczu. Tym niemniej to
w³aœnie j¹ wspominano szcze-
gólnie ciep³o, jak prawdziw¹
animatorkê ruchu kobiecego
w Czaczu,

W œrodowisku wiejskim
ju¿ przed II wojn¹ œwiatow¹
dzia³a³y organizacje spo³eczne
zrzeszaj¹ce mê¿czyzn. W la-
tach 50 – dziesi¹tych równie¿
kobiety rozpoczê³y zrzeszaæ
siê w KGW. W Czaczu grupa
kobiet pod przewodnictwem
pani Ignacji Miko³ajczak roz-
poczê³a dzia³alnoœæ w roku
1963. Pocz¹tki by³y trudne –
panie spotyka³y siê pod tzw.
„chmurk¹”. Jednak ich zapa³
i warunki sprzyjaj¹ce rozwojo-
wi ruchów spo³ecznych spo-
wodowa³y, ¿e grono kobiet po-
wiêkszy³o siê dynamicznie
i w ci¹gu kilkunastu lat prze-
kroczy³o liczbê 100 cz³onkiñ.
Panie prowadzi³y dzia³alnoœæ
gospodarczo – kulturaln¹ (wy-
cieczki, wieczorki, prowadze-
nie wypo¿yczalni naczyñ, roz-
prowadzenie piskl¹t).W la-
tach osiemdziesi¹tych aktyw-

noœæ KGW znacznie przyga-
s³a, dotychczasowa dzia³al-
noœæ przesta³a byæ adekwatna
do potrzeb i warunków gospo-
darczych. Wtedy znaczna
czêœæ cz³onkiñ wyst¹pi³a z or-
ganizacji. W roku 1994 nast¹-
pi³a reaktywacja dzia³alnoœci
KGW w Czaczu. Wokó³ prze-
wodnicz¹cej Ignacji Miko³aj-
czak zgromadzi³o siê oko³o 20
m³odych kobiet, które swoj¹
energiê twórcz¹ chcia³y spo-
¿ytkowaæ nie tylko we w³a-
snych gospodarstwach domo-
wych. W roku 2000 d³ugolet-
nia przewodnicz¹ca zrezygno-
wa³a z czynnego prowadzenia
organizacji. Po wyborach no-
wego zarz¹du zapad³a decy-

zja, by zaistnieæ w GZRKiOR.
KGW w Czaczu dzia³a na ni-
wie kulturalno – towarzyskiej,
oraz szkoleniowo – informa-
cyjnej za spraw¹ GZRKiOR
i ODR.
„Dziêkujemy pani Ignacji Mi-
ko³ajczak za wszczepienie zapa-
³u do pracy spo³ecznej. Dziêku-
jemy naszym poprzedniczkom
za przekazanie dorobku ich
dzia³alnoœci i tradycji. Dziêku-
jemy obecnym wspó³pracowni-
kom, których przedstawicieli
dziœ goœcimy. Liczymy na dalsz¹
wspó³pracê, na zrozumienie
naszych potrzeb i akceptacjê na-
szych poczynañ.”

M.D.
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W poniedzia³ek, 13 paŸ-
dziernika, z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, burmistrz
Józef Cieœla zaprosi³ do Urzê-
du Miejskiego nauczycieli,
dyrektorów szkó³ i kierowni-
ków placówek szkolnych. Na
ich rêce przekaza³ dla wszyst-
kich pedagogów i pracowni-
ków administracji oœwiatowej
serdeczne ¿yczenia i podziê-
kowania za pracê, cierpliwoœæ
i twórcz¹ aktywnoœæ w dziele
wychowania i nauczania dzie-
ci i m³odzie¿y. W spotkaniu
udzia³ wzi¹³ równie¿ przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Jan Jó-

Dzieñ Edukacji Narodowej

zefczak i Bogdan Turliñski,
przewodnicz¹cy komisj i
spraw obywatelskich œmigiel-
skiego samorz¹du. Tradycyj-
nie, wyró¿niaj¹cych siê peda-
gogów uhonorowano nagrod¹
burmistrza. W tym roku za
szczególne zaanga¿owanie
w pracê pedagogiczn¹ i dzia-
³alnoœæ pozaszkoln¹ podziêko-
wania i pieniê¿ne nagrody
uznaniowe otrzyma³y Renata
Stachowska z Czacza, Danu-
ta Strzelczyk i Maria Józef-
czak ze Œmigla oraz Violetta
Borkowska-Wojtkowiak ze
Starego Bojanowa.

Œwiêto PYRY „Pod Dêbem”

Na zaproszenie wicepre-
miera Marka Pola, Józef Cie-
œla, burmistrz Œmigla i Tade-
usz J¹der, specjalista ds. pro-
mocji gminy, jednoczeœnie wi-
ceprzewodnicz¹cy Powiato-
wej Rady Unii Pracy w Œmiglu
przebywali 2 paŸdziernika
w Ministerstwie Infrastruktu-
ry. Ze Œmigla przywieŸli ser-
wis zdjêciowy z pobytu wice-
premiera na Pikniku Przyja-
ció³ Kolejki i zestaw wycinków
prasowych z tego wydarzenia,
a tak¿e …kawa³ek szyny w¹-
skotorówki. Ten ostatni rekwi-
zyt mia³ w zabawny sposób
przypomnieæ Markowi Polowi
przysiêgê z³o¿on¹ na wier-
noœæ œmigielskiej kolejce.
Przypominaæ o przyjêtych zo-
bowi¹zaniach nie by³o jednak
trzeba, gdy¿ doskonale pamiê-
ta³, i¿ – w miarê istniej¹cych
mo¿liwoœci – zobowi¹za³ siê
pomagaæ stulatce ze Œmigla.
Sam¹ wizytê w Œmiglu wspo-
mina³ przy tym z wielkim sen-
tymentem.
Konkretnie wicepremier zo-
bowi¹za³ siê do pomocy przy
przejmowaniu nieruchomoœci
od PKP. Dotyczy to zw³aszcza
platformy prze³adunkowej
w Starym Bojanowie (PKP po-
biera za ni¹ rocznie 24 tys. z³)
i przekazania – zgodnie z pod-
pisanym protokó³em – spraw-

Z wizyt¹ u premiera Pola
nego parowozu PX-48. W tej
sprawie potrzebna bêdzie po-
moc ze strony Archiwum Pañ-
stwowego, w której premier
Pol obieca³ swe poœrednictwo.
Jak siê okazuje, do 1932 r. ca³¹
kolejka stanowi³a w³asnoœæ
powiatu œmigielskiego i dopie-
ro po jego rozwi¹zaniu zosta-
³a ona przejêta przez PKP. Te-
raz – zgodnie z prawem – po-
wstanie mo¿liwoœæ odzyska-
nia przejêtych wówczas nieru-
chomoœci. Wicepremier przy-
rzek³ ponadto pomoc w pro-
mowaniu kolejki przez Polsk¹
Izbê Turystyczn¹ i wsparcie
w staraniach o odzyskanie pa-
rowozu. Bêdzie tak¿e zabiega³
o obni¿enie op³aty licencyjnej.
W zwi¹zku z inicjatyw¹ dzia-
³aczy Unii Pracy z regionu
leszczyñskiego, zmierzaj¹-
cych do odtworzenia regionu
leszczyñskiego, obejmuj¹ce-
go powiaty: koœciañski, go-
styñski, leszczyñski, rawicki
i wolsztyñski, przewodnicz¹cy
zobowi¹za³ siê do osobistego
poparcia i przyjazdu do Lesz-
na. Termin przewidywanej
konferencji na ten temat nie
jest jeszcze znany. Wicepre-
mier potwierdzi³ jednocze-
œnie, ¿e przy okazji przeprowa-
dzi wizytacjê prac remonto-
wych na trasie E-5.

dp

4 paŸdziernika Kazimiera
Praso³ i Aleksander Grzesik
zorganizowali w swoim gospo-
darstwie agroturystycznym
w Niet¹¿kowie œwiêto „Pyry”.
Imprezê zaplanowano w ple-
nerze, jednak pogoda spowo-
dowa³a, ¿e ostatecznie zapro-
szono goœci do stylowych
wnêtrz dworku.
Dziêki staraniom w³aœcicieli
dom wyposa¿ono w przedmio-
ty z dawnych lat, stwarzaj¹ce
specyficzn¹ atmosferê. Na
parterze, oprócz prywatnych
pokoi gospodarzy, znajduje siê

jadalnia, kuchnia, ³azienka
oraz salony. Piêtro zajmuj¹
pokoje dla goœci, w sumie
15 miejsc noclegowych.
Podczas imprezy mo¿na by³o
uraczyæ podniebienie daniami
przygotowanymi przez gospo-
dyniê. Potrawy zwi¹zane by³y
z obchodzonym œwiêtem:
œlepe ryby, pyry z gzikiem, sa-
³atka ziemniaczana oraz inne
smakowitoœci - wiejski smalec
ze skwarkami, czy jajka w so-
sie majonezowym. Na deser
pani Kazimiera zaserwowa³a
domowe wypieki.

t.j.

3 paŸdziernika w Urzêdzie
Miejskim, z inicjatywy burmi-
strza Józefa Cieœli, spotka³y
siê osoby zainteresowane roz-
wojem turystyki w gminie.
Przyjechali m.in. w³aœciciele
gospodarstw agroturystycz-
nych z Bronikowa – El¿bieta
i Ryszard Habernikowie, Nie-
t¹¿kowa - Kazimiera Praso³
i Aleksander Grzesik, Mach-
cina - Arkadiusz Kis³o oraz
Kluczewa - Krzysztof Pie-
œniak. Obecni byli ponadto
prezes Stowarzyszenia „Wia-
traki” Leszek Balcer, kierow-
nik szkolnego schroniska
m³odzie¿owego Kr ystyna
Bzyl oraz Urszula Buliñska
z Oœrodka Doradztwa Rolni-
czego.
Spotkanie mia³o na celu sko-
ordynowanie dzia³añ samo-
rz¹du i gospodarstw agrotury-
stycznych oraz innych insty-

Stawiamy na agroturystykê
tucji zajmuj¹cych siê propago-
waniem walorów turystycz-
nych gminy. Zebrani zgodzili
siê z opini¹, ¿e wspólne dzia-
³anie i wymiana doœwiadczeñ
mo¿e przynieœæ oczekiwane
efekty. Leszek Balcer zapropo-
nowa³ zebranie konkretnych
ofert poszczególnych gospo-
darstw i okolicznych atrakcji
turystycznych.
Burmistrz podkreœli³, ¿e tury-
styka jest jednym z najwa¿niej-
szych kierunków strategii roz-
woju gminy.
Rozmowy by³y te¿ okazj¹ do
wymiany doœwiadczeñ gospo-
darstw dzia³aj¹cych ju¿ od
dawna z tymi, które dopiero
rozwijaj¹ siê.
Efektem spotkania bêdzie
stworzenie wspólnego kalen-
darza imprez na rok 2004 oraz
oferty promuj¹cej gminê i jej
walory turystyczne.

t.j.

t.j.

foto: Anita Kasperska
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W sobotni wieczór, 18 paŸ-
dziernika, publicznoœæ zgro-
madzon¹ w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Œmiglu
bawi³ siedmioosobowy zespó³
PIREUS z Boles³awca. Œpie-
waj¹cy po polsku i grecku ze-
spó³ da³ ponad 100 koncertów
w Polsce oraz poza jej grani-
cami. Na koncercie w Œmiglu
PIREUS zaœpiewa³ w³asne
kompozycje oraz najwiêksze

Gor¹ce rytmy Grecji w Œmiglu

przeboje s³onecznej Grecji.
Piosenki, muzyka oraz gor¹-
ce rytmy sprawi³y, ¿e publicz-
noœæ poderwa³a siê z krzese³ i
tañczy³a w rytm melodii.
Elegancja, wdziêk i specyficz-
ne brzmienie stworzy³y nie-
przeciêtne i niepowtarzalne
widowisko muzyczne oraz za-
gwarantowa³y wspania³¹ zaba-
wê.

Ilona Stró¿ak

W niedzielny ranek 26 paŸ-
dziernika, harcerze ze Œmigla
i Wielichowa uroczyœcie œwiê-
towali 103 urodziny kolejki
w¹skotorowej. O godzinie 1000

w³adze gminy Œmigiel, cz³on-
kowie Klubu Przyjació³ Œmi-
gielskiej Kolejki, przedstawi-
ciele mediów wspólnie z liczn¹
grup¹ harcerzy ze œmigiel-
skiego hufca, przy akompania-
mencie Orkiestry Dêtej OSP,
wsiedli do kolejki i pojechali
do Wielichowa. Poci¹g wielo-
krotnie zatrzymywa³ siê a pa-
sa¿erów przybywa³o. Na gra-
nicy gmin Œmigiel i Wielicho-
wo wsiad³ W³adys³aw Kostrze-
wa, przewodnicz¹cy Rady
Miasta i Gminy Wielichowo
w towarzystwie jednego z rad-
nych, a na poszczególnych
stacjach wsiada³y zuchy i har-
cerze. Bilety sprawdza³y ubra-
ne w kolejarskie mundurki
harcerki z Wielichowa, które
rozda³y podró¿nym kilkana-

Harcerska kolejka
œcie mandatów. Wœród jad¹-
cych na gapê znalaz³ siê rów-
nie¿ burmistrz Œmigla Józef
Cieœla, który bez oporów
i z uœmiechem na twarzy rów-
nie¿ zap³aci³ „mandat”.

W Wielichowie harcerze,
zuchy i wszyscy zebrani z³o-
¿yli historyczne œlubowanie
kolejce i przyst¹pili do Klubu
Przyjació³ Œmigielskiej Kolej-
ki. Wielki Koordynator Klubu,
burmistrz Œmigla przekaza³
harcerzom symboliczny klucz
„do montowania i naprawiania
kolejki” oraz budynek stacji
w Wielichowie z przeznacze-
niem na harcówkê. Budynek
jest co prawda mocno pod-
niszczony, ale wielichowscy
harcerze maj¹ w sobie du¿o
zapa³u do pracy. „S¹dzê, ¿e
z dnia na dzieñ to miejsce bê-
dzie piêknia³o” – powiedzia³
Józef Cieœla.

M.D.

XVI targi „Tour Salon
2003” dobieg³y koñca. Po raz
pierwszy swoj¹ ofertê tury-
styczn¹ zaprezentowa³ na nich
powiat koœciañski, reprezen-
towany przez gminy: Koœcian,
Œmigiel, Krzywiñ i Czempiñ.
By³o co ogl¹daæ. Na stoisku
zaprojektowanym przez Doro-
tê Kaczmarek z Cichowa, sty-
lizowanym na domow¹ spi¿ar-
niê, prezentowa³y siê gospo-
darstwa agrotur ystyczne
z Krzywinia. Maciej Szym-
czak z Lubosza i Marian Ma-
liñski z Koœciana przygotowali
pokaz rzeŸbiarski. Atrakcj¹
by³y równie¿ wystêpy „Kapeli
Retro” z Koœciana oraz kapeli

Œmigiel na targach
podwórkowej „Wiarusy” ze
Œmigla. Ca³oœæ uzupe³nia³y ze-
brane na stoisku maœlarki, sta-
re kufry, pleciony p³ot, wia-
trak, drewniany koñ ze Stad-
niny Koni w Racocie, domowe
zaprawy, pleciona w warkocze
kie³basa a tak¿e, budz¹ce
du¿e zainteresowanie, ¿ywe
soko³y przywiezione przez
Marka Pinkowskiego z Cicho-
wa i Stacjê Badawcz¹ PZ£
z Czempinia. Wszystko to po-
³¹czono z nowoczesn¹ multi-
medialn¹ prezentacj¹ powiatu.
Promowano m.in. œmigielsk¹
kolejkê oraz Skansen Filmo-
wy w Soplicowie.

M.D.

Taki tytu³ mo¿na nadaæ
wystawie malarstwa Romana
Przyby³ka z Che³kowa, która
prezentowana jest obecnie w
sali kameralnej Centrum Kul-
tury w Œmiglu. To kolejna wy-
stawa z cyklu „Twórcy nasze-
go regionu”.
Malarstwo P. Przyby³ka jest
pe³ne symboli. Zawarte s¹ w
nim obawy i lêki, które w ¿yciu
towarzysz¹ ka¿demu cz³owie-
kowi. A cz³owiek w malar-
stwie autora jest tematem
przewodnim. Symbolizm, im-
presjonizm i ekspresjonizm -
te style pojawiaj¹ siê przede
wszystkim w obrazach. Ró¿-
norodnoœæ – choæ nie brak im

Zapis wra¿eñ i myœli

i spójnoœci. Prace artysty na-
suwaj¹ skojarzenia z malar-
stwem Hieronima Boscha,
J. Malczewskiego, Wróblew-
skiego, J. Dudy-Gracza, Bek-
siñskiego. Rys indywidualny
jest jednak bardzo widoczny.
Otwarcie wystawy odby³o siê
16 paŸdziernika. Mimo zapro-
szeñ nie przyby³ ¿aden miesz-
kaniec Œmigla.
¯yczê autorowi wielu wystaw
i ciekawych, mo¿e bardziej
optymistycznych prac. Nato-
miast wszystkich, którzy jesz-
cze nie zd¹¿yli zobaczyæ wy-
stawy, zapraszam do 14 listo-
pada do sali kameralnej Cen-
trum Kultury w Œmiglu.

Tekst i foto A.Szulc

Roman Przyby³ek na otwarciu swojej wystawy, obok Elzbieta
Racewicz z Koœciana, autorka nastêpnej wystawy.
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Ponad dwustu wykonaw-

ców zaprezentowa³o siê pod-
czas II Przegl¹du Piosenki
Religijnej i Koœcielnej „Car-
men Deo”, którego organiza-
torem by³o œmigielskie Cen-
trum Kultury. Patronat hono-
rowy imprezy objê³y œmigiel-
skie parafie, a medialny „Ga-
zeta Koœciañska”. Przes³ucha-
nia odbywa³y siê w katego-
riach solistów 7-10 lat, 11-15
lat, 16 lat i wiêcej oraz zespo-
³ów i grup wokalnych. W jury
zasiedli znani muzycy poznañ-
scy: Benigna Jaskulska – so-
pranistka, Alicja Szeluga –
dyrygent chóru „Skowronki”
i Jacek Sykolski – dyrygent
uniwersyteckiego chóru.
Tu¿ po godz. 1900 przewodni-
cz¹ca jury p. Jaskulska podsu-
mowa³a przegl¹d:
Cieszê siê z faktu, ¿e tylu m³o-
dych ludzi skupi³o siê wokó³ pio-
senki religijnej i modlitwy po-
przez muzykê. Mam jednak
uwagi- treœci przekazywane
przez m³odych wykonawców
powinny byæ adekwatne do wie-
ku solisty. Czêsto dzieci œpie-
waj¹ utwory zbyt powa¿ne dla
swojego wieku. Zachwycili nas
soliœci w najstarszej kategorii
szczerymi interpretacjami,
a przede wszystkim emocjonal-
noœci¹ wykonañ. Mam nadzie-
jê, ¿e bêd¹ kontynuowaæ swój
dalszy rozwój w powi¹zaniu
z pos³ug¹ liturgiczn¹.
Decyzj¹ jury nie przyznano

„Carmen Deo”

I miejsca w kategorii solistów
7-10, II miejsce ex aequo zajê-
li Joanna Podgórska z Koœcia-
na i Jakub Peœla z Chwa³ko-
wa. W kategorii solistów 11-15
lat I miejsce wyœpiewa³ Daniel
Radoñ z Lipna, II równorzêd-
ne miejsce przyznano Paulinie
Jaœkowiak z Czacza i Kamili
Hylak z Krzemieniewa, III lo-
katê uzyska³a Magdalena Mi-
chalak z Czacza.
W kategorii solistów 16 i wiê-
cej lat zwyciê¿y³ Marcin Urba-
niak ze Starego Miasta przed
Monik¹ Myler z Koœciana
i Katarzyn¹ Buda z Grodziska
Wlkp. W ostatniej kategorii –
zespo³y i grupy wokalne -
I miejsce przyznano zespo³o-
wi ”Parafialna Schola Dzieciê-
ca” z parafii p.w. œw. Brata Al-

berta w Koœcianie, II miejsce
uzyska³ „M³odzie¿owy Zespó³
z parafii œw. Brata Alberta”.
III miejsce przypad³o zespo³o-
wi „Diadem” z Zespo³u Szkó³
Panadgimnazjalnych w Prze-
mêcie. Wyró¿nienie przyzna-
no zespo³owi „Jeruzalem”
z parafii œw. Micha³a Archa-
nio³a w Czempiniu. Grand
Prix otrzyma³ Mariusz Urba-
niak ze Starego Miasta. Po
wrêczeniu nagród przez bur-
mistrza Œmigla Józefa Cieœlê,
przewodnicz¹cego rady Jana
Józefczaka, redaktora „Gaze-
ty Koœciañskiej” Roberta Gor-
czyñskiego, ks. wikarego pa-
rafii p.w. Œw. Stanis³awa Kost-
ki Marcina JóŸwiaka, panów
J a c k a  M a œ l a n k i e w i c z a
i Krzysztofa Moszaka odby³

siê Koncert Laureatów. Wy-
st¹pili w nim zdobywcy pierw-
szych miejsc. Wszystkich lau-
reatów II Przegl¹du Piosenki
Religijnej i Koœcielnej „Car-
men Deo” us³yszymy i zoba-
czymy na koncercie w dniu
9 listopada br. o godz. 1500

w sali Centrum Kultury.
Nie sposób pomin¹æ sponso-
rów, którzy w bardzo znacz-
nym stopniu przyczynili siê do
organizacji tej imprezy: SPA
spó³ka z o.o. Œmigiel, Ma³go-
rzata i Jerzy Adamczewscy -
Sklep Wielobran¿owy „Astra
– 2”, Œmigiel, Hur townia
Kwiatów „Rosa” Jacek Ma-
œlankiewicz – Waldemar Pazo-
³a, Leszno, Studio Reklamy
Krzysztof Moszak, Œmigiel,
Sklep Przemys³owy Maria
¯urek - Ma³gorzata Nitschke,
Œmigiel, Ksiêgarnia Janina
Turkowiak, Œmigiel, Firma
Handlowa „Wiktoria”, Œmi-
giel, Zak³ad Fotograficzny
„Foto Elf” J. Marciniak, Œmi-
giel, Karol Jankowski – restau-
racja „Marta”, Œmigiel, „Gaze-
ta Koœciañska”. Szczególne
podziêkowania nale¿¹ siê Mi-
ros³awowi Tomaszewskiemu,
Piotrowi Majerowi, zespo³owi
„Tic Tak” ze Œmigla, Samorz¹-
dowemu Gimnazjum i Szkole
Podstawowej w Œmiglu oraz
Gminnemu Oœrodkowi Kultu-
ry w Lipnie za daleko id¹c¹
pomoc w przygotowaniu na-
g³oœnienia.

Doktor medycyny Franci-
szek Witaszek – lekarz – spo-
³ecznik, dobry organizator
i wynalazca, w czasie okupacji
prowadzi³ nie tylko praktykê
lekarsk¹ w Poznaniu, ale tak-
¿e kierowa³ akcjami sabota¿u
i dywersji.
W latach 1940 – 1942 by³ za-
stêpc¹ dowódcy Armii Krajo-
wej na Wielkopolskê w stop-
niu kapitana.

Urodzi³ siê 8 wrzeœnia
1908 roku w Œmiglu. Tu spê-
dzi³ swoje dzieciñstwo i ukoñ-
czy³ szko³ê podstawow¹.
Do gimnazjum uczêszcza³

Syn ziemi œmigielskiej
w Ostrowie Wielkopolskim.
Ukoñczy³ je w 1925 roku.

W tym samym roku roz-
pocz¹³ studia na Wydziale Le-
karskim Uniwersytetu Po-
znañskiego, gdzie w 1931
roku uzyska³ dyplom lekarza
medycyny. Ju¿ w rok po otrzy-
maniu dyplomu w wyniku
twórczej pracy i dziêki swoim
zdolnoœciom uzyska³ stopieñ
doktora medycyny. Od ukoñ-
czenia studiów a¿ do wybuchu
II wojny œwiatowej pracowa³
na Uniwersytecie Poznañ-
skim, pocz¹tkowo w Zak³adzie
Medycyny Spo³ecznej, a na-

stêpnie w Zak³adzie Mikrobio-
logii Lekarskiej. Tu powsta³y
pomys³y i odkrycia, które po-
szerzy³y wiedzê medyczn¹
i takie, które przydatne by³y
m.in. w przetwórstwie spo-
¿ywczym, np. clarowac.

Otworzy³ równie¿ zak³ad
produkuj¹cy nici chirurgiczne
- jedyn¹ tak¹ firmê w Polsce.
By³ jednym z organizatorów
Poznañskiego Pogotowia Le-
karskiego, cz³onkiem Towa-
rzystwa Przyjació³ Nauk. Pra-
cowa³ w zawodowych organi-
zacjach lekarskich oraz w har-
cerstwie. Jako lekarz spo³ecz-
nik i organizator wielokrotnie
s³u¿y³ Polakom bezinteresow-
nie, a punktem kontaktowym
w pracy konspiracyjnej by³

jego gabinet lekarski, w któ-
rym, jako zastêpca dowódcy
AK kieruj¹cy Zwi¹zkiem Od-
wety ZWZ AK w Poznaniu,
25 kwietnia 1942 zosta³ aresz-
towany przez gestapo.

Wiêziony przez 9 miesiê-
cy, przes³uchiwany i torturo-
wany, nie z³ama³ siê. Odrzuci³
wielokrotnie proponowan¹
wspó³pracê z hitlerowcami za
darowanie mu ¿ycia oraz za
zaprzestanie przeœladowañ
rodziny, zes³anej do obozów
koncentracyjnych.
W wyniku odmowy wspó³pra-
cy, zosta³ stracony 8 stycznia
1943 roku w Forcie VII w Po-
znaniu.

Prof. dr hab. n. med.
Eugeniusz Grys

B.M.
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C m e n t a r z e  Z i e m i  Œ m i g i e l s k i e j
Czacz – cmentarz przykoœcielny po³o¿o-
ny jest w zabudowie wsi. Otaczaj¹cy go
mur pochodzi z 1818 roku, a barokowa
brama z po³owy XIX wieku. Na cmenta-
rzu rosn¹ piêkne drzewa, wœród nich klo-
ny jesionolistne, robinie, lipy drobnolist-
ne. Znajduje siê tutaj grób ks. Jana Wi-
œniewskiego, zmar³ego w 1910 roku, za-
³o¿yciela pierwszego w Wielkopolsce
Kó³ka Rolniczego w Dolsku. Jest tu tak-
¿e grób ks. pra³ata Józefa Marciniaka,

proboszcza w Czaczu i dziekana œmigiel-
skiego, zmar³ego w 1931 roku. Zwraca
uwagê tak¿e nagrobek Ludwika Hugu-
enin, zbudowany w formie pionowo usta-
wionej na cokole stelii. Zamieszczono
tam nastêpuj¹cy napis:

Ludwika Huguenin
ur. w Szwajcarii Auxpontas kon.

Neufehatel
9.9.1809

zm. w Czaczu po czterdziestoletnim
pobycie

13.4.1885
ten kamieñ grobowy w uczuciu wdziêcz-
noœci za troskliwe wypielêgnowanie
piêciorga dzieci po³o¿y³ ich ojciec.
Jest tutaj tak¿e grób Jana i Ludwiki ¯ó³-
towskich.

Cmentarz parafialny – powsta³ pod ko-
niec XIX wieku. Jego powierzchnia wy-
nosi 0,7 ha. Na pocz¹tku XX wieku wy-
budowano neogotyck¹ kaplicê. Po II
wojnie œwiatowej cmentarz zosta³ powiêk-

szony. Aleja g³ówna obsadzona jest lipa-
mi. Rosn¹ tutaj lipy drobnolistne, jesio-
ny wynios³e, klony jesionolistne, dêby
szypu³kowe i brzozy brodawkowe. Do
najstarszych nale¿y grób Agnieszki
Mrozkowiak zm. w 1911 roku.
Wonieœæ – cmentarz przykoœcielny. Oko-
³o 1900 roku otoczono go murem z neo-
gotyck¹ bram¹. Cmentarz jest miejscem

pochówku w³aœcicieli Sp³awia i Soko³o-
wa, rodziny Boñcza – Skarzyñskich,
a tak¿e miejscowych proboszczów. Naj-
starszy zachowany nagrobek pochodzi
z 1816 roku. Znajduje siê tutaj m.in. grób
Józefa Stagraczyñskiego, pisarza koœciel-
nego zmar³ego w 1905 roku, wykonany
z czerwonego oszlifowanego granitu. Na
grobie ks. prob. i dziekana Teodora Bart-
scha umieszczona jest intencja:

Nie proszê o ³askê
równ¹ Paw³owi
ani przebaczenia
jak Piotrowi
lecz o odpuszczenie
dane ³otrowi
pokornie b³agam
o najs³odszy Jezu.

Na jednym z nagrobków umieszczono
nastêpuj¹cy napis:

Adam Boñcz – Skar¿yñski
porucznik wojsk polskich

ur. 1831
um. w r. jubileuszu 50 letniego

weteranem, ¿o³nierzem
 i Obywatelem

w dziedziczonym Sp³awiu
23 czerwca 12889
Prosi o modlitwê

Cmentarz parafialny – po³o¿ony jest przy
drodze do Zgliñca. Otacza go ceglany
mur z ¿elazn¹ bram¹. Od bramy g³ównej
prowadzi aleja obsadzona tujami. Nie-
dawno wybudowano kaplicê. Na bramie
umieszczony jest napis „Przyjacielu, co
mnie dziœ, jutro tobie”. Najstarszy nagro-
bek nale¿y do Micha³a Korbika zm.
27.10. 1899 roku. Na s³upie bramnym
znajduje siê data 1902, a wiêc ogrodze-
nie powsta³o póŸniej ni¿ sam cmentarz.
Reasumuj¹c, mo¿na powiedzieæ na przy-
k³adzie omówionych cmentarzy, ¿e by³y
one i s¹ œwiadectwem kulturowego bo-
gactwa, mówi¹ o duchu epoki, s¹ œwia-
dectwem historii. Adolf Rudnicki powie-
dzia³ swego czasu: „...umarli s¹ potê¿n¹
czêœci¹ nas samych, bogactwa nasze to
bogactwa zmar³ych, nawet charakter
nasz w du¿ej mierze roœnie lub kapcanie-
je wraz z wiernoœci¹ lub niewiernoœci¹
im, umar³ym naszym”.

Jan Pawicki
P.s. Przedstawiono w/g stanu do 1994 r.

(dokoñczenie)
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Witos³aw – wieœ, której
historia siêga 1301 roku, le¿y
oko³o 18 km od Œmigla, w kie-
runku Wojnowic. Przez ponad
500 lat Witos³aw by³ w rêkach
polskich, dopiero w 1812 roku
przeszed³ w rêce niemieckich
w³aœcicieli ziemskich. Pod
koniec XIX wieku ówczeœni
w³aœciciele – rodzina Bober-
feldów- wybudowa³a pa³ac nad
brzegiem Jeziora Witos³aw-
skiego, a w pobli¿u kaplicê
grobow¹ w stylu neogotyc-
kim, która jest dzisiaj w ruinie.
W 1996 roku stan pa³acu by³
katastrofalny: brakowa³o frag-
mentów œcian, dachu i okien.
To w³aœnie wtedy kupi³ go
obecny w³aœciciel – doktor
weterynarii i za³o¿y³ Oœrodek
Apifitoterapii. To tajemnicze
s³owo powsta³o z po³¹czenia
dwóch pojêæ - apitoterapii, czy-
li leczenia pszczelimi produk-
tami oraz fitoterapii – leczenie
zio³ami. Efekty lecznicze s¹
podobno œwietne. W Witos³a-
wiu stosuje siê tak¿e leczenie
pszczelim jadem. Witos³awski
pa³ac znalaz³ dobrego gospo-
darza.
Obok pszczó³ Witos³aw znany
jest ze zwierz¹t bardziej egzo-
tycznych – ¿ó³wi. Znajduje siê
tutaj rezerwat faunistyczny
„Ostoja ¿ó³wia b³otnego”.
¯ó³wie to rz¹d gadów, który
przetrwa³ od triasu (najstar-
szego okresu mezozoiku - od
ok. 230 do ok. 195 milionów
lat temu) w prawie niezmie-
nionej postaci. Cia³o ¿ó³wia
otacza pancerz z p³yt kostnych
pokrytych tarczami rogowy-
mi. Koñczyny s¹ s³upowate,
z regu³y 5-palczaste, u form
morskich wios³owate, g³owa
ma³a, bezzêbne szczêki po-
kryte listwami rogowymi. ̄ ó³-
wie s¹ jajorodne, jaja sk³adaj¹
do jamek, zawsze na l¹dzie
(tak¿e u gatunków wodnych).
S¹ roœlino¿erne lub miêso¿er-
ne, bardzo wytrzyma³e na
g³ód, nale¿¹ do zwierz¹t d³u-
gowiecznych, ¿yj¹ ponad 100
lat. ¯ó³wie dziel¹ siê na l¹do-
we i wodne. Wodne maj¹ z re-
gu³y pancerz ni¿szy, sp³asz-

Rezerwat „Ostoja ¿ó³wia b³otnego” w Witos³awiu.
czony, koñczyny ich s¹ przy-
stosowane do p³ywania. S¹
przewa¿nie drapie¿nikami.
¯ó³wie l¹dowe maj¹ pancerz
wy¿szy, s¹ powolniejsze
i przewa¿nie roœlino¿erne.
Obecnie ¿yj¹ na œwiecie 244
gatunki ¿ó³wi. Do najwiêk-
szych nale¿¹: ¿ó³w s³oniowy
(d³ugoœæ 1,2 m i waga docho-
dz¹ca do 200 kg) z wysp Gala-
pagos oraz ¿ó³w gigant z wysp
Oceanu Indyjskiego, którego
d³ugoœæ dochodzi do 1,4 m.
W Polsce bardzo popularne s¹
pochodz¹ce z po³udniowej
Europy ¿ó³wie greckie, hodo-
wane w mieszkaniach. Jedy-
nym ¿ó³wiem ¿yj¹cym w Pol-
sce na wolnoœci jest ¿ó³w b³ot-
ny. Jego stanowisko znajduje
siê w Witos³awiu na obszarze
oko³o 4 ha. ¯ó³w b³otny pod-
lega ca³kowitej ochronie. Jego
d³ugoœæ dochodzi do 30 cm,
jest ociê¿a³y i niezgrabny na
l¹dzie, ale doskonale p³ywa,
poluj¹c na ryby, ¿aby oraz
inne zwierzêta wodne. Jeœli
nic nie zak³óca mu spokoju,
sadowi siê na ma³ych pagór-
kach, gdy¿ podobnie jak inne
gady – musi ogrzaæ swe cia³o,
aby zaopatrzyæ siê w odpo-
wiedni zapas energii. Samice
¿ó³wia b³otnego sk³adaj¹ jaja
o twardych skorupkach do
specjalnie wykopanych do³-
ków. M³ode ¿ó³wie s¹ podob-
ne do doros³ych, ¿ywi¹ siê
owadami. Ich pier wotnie
miêkki pancerz z czasem
twardnieje i stopniowo siê roz-
rasta. ¯ó³w b³otny jest bardzo
wytrzyma³y na brak po¿ywie-
nia, rany itp., ¿yje do kilku-
dziesiêciu lat. W „Historii na-
turalnej pañstwa zwierzêce-
go” J. B¹kowskiego i M. £om-
nickiego znajdujemy barwny
opis jedynego ¿ó³wia naszej
fauny: „chowa siê po bagnach
i stawach. Jest powolny i gnu-
œny, ale jak wszystkie ¿ó³wie
ma ¿ycie bardzo wytrwa³e...
Podczas piêknych a ciep³ych
nocy odzywa siê w³aœciwym
sobie g³osem gwi¿d¿¹cym,
czym zdradza swój pobyt
w okolicy. Przez dzieñ bawi

siê w wodzie. Wieczorem wy-
³azi na l¹d... Lud nasz uwa¿a
¿ó³wia miejscami za œrodek za-
bobonny, zapewniaj¹cy obfity
udój i zabezpieczaj¹cy krowê

przed czarownic¹...” Rezerwat
¿ó³wia b³otnego zwiedziliœmy
z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ w raj-
dzie rowerowym.

Andrzej Weber

W rezerwacie

W rezerwacie

Trasa naszej wycieczki



listopad/200310

W Pana karierze zaczyna siê kolejny
etap - koñczy Pan wiek juniorski.
Startowa³ Pan w tym roku w Grand
Prix w Bydgoszczy z tak zwan¹ dzik¹
kart¹. W tym roku przyznano Panu
dzik¹ kartê na sta³y cykl Grand Prix.
Na czym to polega?

Uprawnia mnie do startu we wszyst-
kich zawodach cyklu Grand Prix. Otrzy-
ma³em j¹ po dobrym wystêpie w Grand
Prix w Bydgoszczy. To przede wszystkim
wtedy ¿u¿lowi dzia³acze uznali, ¿e na ni¹
zas³ugujê. To wielki zaszczyt, w koñcu
rywalizowaæ bêdê z najlepszymi na œwie-
cie.
Zaszczyt, ale i dodatkowa praca, a za-
jêæ Panu nie brakuje. Mieszka Pan
pod Pi³¹, startuje w barwach Wro-
c³awia, jeŸdzi w ligach angielskiej
i szwedzkiej. Jak mo¿na to wszystko
pogodziæ?

Mój tydzieñ w œrodku sezonu jest
bardzo napiêty. Czêsto jednego dnia jadê
w Polsce, drugiego w Szwecji, kolejne-
go w Anglii. a jeszcze nastêpnego gdzieœ
w innym pañstwie Europy. W sumie wiêc
pokonujê ogromne odleg³oœci, najczê-
œciej samochodem. Samochodem mo¿na
wszêdzie dojechaæ bezpoœrednio, nato-
miast dojazd na lotnisko, czasem prze-
siadka, zabieraj¹ za du¿o czasu.
Kto finansuje te wszystkie przejazdy?
Mówi siê, ¿e ¿u¿lowcy du¿o zarabiaj¹,
ale zaczyna³ Pan ten sezon praktycz-
nie od zera. Przecie¿ klub w Pile mia³
wobec Pana du¿e zaleg³oœci p³acowe?

W lidze angielskiej mam tak podpisa-
ny kontrakt, ¿e za przelot p³aci klub. W li-
dze szwedzkiej p³acê sam. Natomiast je-
¿eli chodzi o ubieg³y rok, to mimo podpi-
sanych kontraktów wielu pieniêdzy nie
otrzymywaliœmy, poniewa¿ klub ich nie
mia³. Ratowa³y mnie równoleg³e starty
w Szwecji. Na pocz¹tku sezonu 2003 zna-
laz³em dobrego sponsora.
Ile kosztuje utrzymanie mechanika,
zakup maszyn czy choæby kupno stro-
jów ¿u¿lowych?

Op³acenie mechanika to wydatek rzê-
du oko³o 40-50 tysiêcy z³otych rocznie.
Motocykl kosztuje oko³o 25 tysiêcy. To
oczywiœcie tylko czêœæ wydatków. Bardzo
drogie jest samo ubranie. Zakup butów
¿u¿lowych to wydatek oko³o 900 z³otych.
S¹ to naprawdê du¿e sumy.
Czy sprzêt ma Pan na wszystkie star-
ty taki sam, czy w poszczególnych li-
gach u¿ywa Pan ró¿nych maszyn?

Mam oddzielny na Angliê, poniewa¿

to za daleko, ¿eby go woziæ. Na wyspie
zajmuje siê nimi Polak - mój serwisant.
Natomiast dowóz sprzêtu do Szwecji nie
jest problemem. Pomorze dzieli od Pi³y
oko³o dwustu piêædziesiêciu kilometrów,
póŸniej przeprawa promem, dopiero
w Szwecji jest sporo kilometrów do prze-
jechania. To jednak jest wliczone w kosz-
ty w³asne.
Zastanawia³ siê Pan, co bêdzie robi³
po zakoñczeniu kariery ¿u¿lowej?

Przede wszystkim chcia³bym skoñ-
czyæ szko³ê œredni¹. Musia³em przerwaæ
naukê. Nie z lenistwa - przy trybie ¿ycia,
jaki prowadzê, czêsto nie mam czasu na
sen, a co dopiero na naukê. Mam nadzie-
jê, ¿e kiedyœ ukoñczê technikum, póŸniej
mo¿e pójdê na studia. Naprawdê nad tym
siê jeszcze nie zastanawia³em.
Plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?

Podobne do tegorocznych. Starty
w dwóch ligach, cykl Grand Prix i oczy-
wiœcie du¿o innych imprez. Tak wiêc
znów czeka mnie ciê¿ka praca, i to ju¿
teraz, zim¹. Nawet ta pora roku nie ozna-
cza dla mnie przestoju. Trzeba trenowaæ
przez ca³y czas, ¿eby nie mieæ problemów
na pocz¹tku przysz³ego sezonu. Po pro-
stu trzeba trzymaæ formê.
Zw³aszcza gdy jest siê mistrzem œwia-
ta. Jakie to uczucie?

Fantastyczne. Szczególnie pierwsze
dni po zdobyciu tytu³u. Prawdziwy nalot
dziennikarzy, szum medialny. Wszystko
to bardzo cieszy. Ostatecznie polskich
mistrzów œwiata juniorów by³o ³¹cznie ze
mn¹ tylko czterech, trudno wiêc siê temu
zainteresowaniu dziwiæ. W koñcu w ja-

kimœ stopniu sta³em siê czêœci¹ historii
tego sportu. Teraz oczywiœcie jest ju¿
znacznie spokojniej ni¿ krótko po mi-
strzostwach. Z perspektywy paru miesiê-
cy najbardziej cieszy mnie, ¿e takie efek-
ty przynios³a moja wieloletnia ciê¿ka pra-
ca.
Jak ocenia Pan podejœcie dzia³aczy
¿u¿lowych do Pana po tym sukcesie?.
Staraj¹ siê w jakiœ sposób pomagaæ?

Niestety, nie, ani ze strony w³adz Pol-
skiego Zwi¹zku Motorowego, ani G³ów-
nej Komisji Sportu ¯u¿lowego nie uzy-
ska³em ¿adnej pomocy. Szkoda, ¿e tak siê
dzieje. Uwa¿am, ¿e jednak wypada³oby
siê zainteresowaæ osob¹, która zdobywa
mistrzostwo œwiata, w miarê mo¿liwoœci
jej pomagaæ. Có¿, jest jak jest...
Jak na tle innych pañstw wygl¹da
polski ¿u¿el? Przede wszystkim je¿e-
li chodzi o mo¿liwoœci dla m³odych
zawodników?

Na pewno jest lepiej ni¿ w lidze an-
gielskiej, ale gorzej ni¿ w szwedzkiej.
W Polsce nie prowadzi siê ju¿ takiego ma-
sowego szkolenia, jak jeszcze kilka lat
temu. Jest za ma³o szkó³ek ¿u¿lowych dla
m³odych zawodników. W efekcie znacz-
nie trudniej dzisiaj osi¹gn¹æ umiejêtno-
œci pozwalaj¹ce na ligowe starty. Po pro-
stu w naszym kraju zaczyna brakowaæ
przys³owiowej œwie¿ej krwi.
Czego Pan siê najbardziej obawia
w tym sporcie?

Kontuzji. To sport bardzo niebez-
pieczny. Walczy siê przy du¿ych szybko-
œciach, ramiê w ramiê, motocykl przy
motocyklu. Wtedy naprawdê w ka¿dej
chwili mo¿e dojœæ do zderzenia czy koli-
zji, groŸnej dla wszystkich zawodników
na torze. Kontuzje to bez w¹tpienia naj-
gorszy sen ka¿dego ¿u¿lowca. Staram siê
jednak o nich nie myœleæ. Lepiej zaj¹æ siê
przyjemniejszymi rzeczami.
W jaki sposób spêdza Pan wolny
czas?

Przede wszystkim na... sportowo.
Bardzo lubiê jeŸdziæ na motocrossie.
Chêtnie œcigam siê w amatorskich impre-
zach. To z jednej strony zabawa, z dru-
giej trzyma mnie w formie. Znów wiêc
wracamy do ¿u¿la. Ale ¿eby siê jednak
czasem od niego oderwaæ, biorê wêdkê
i idê na ryby.

DAS
Na ³amach „Witryny Œmigielskiej” pragnê podziê-
kowaæ przede wszystkim mojemu ojcu, dziêki któ-
remu zosta³em ¿u¿lowcem, ca³ej rodzinie za oka-
zane wsparcie, kibicom za „trzymanie kciuków”
oraz sponsorom za pomoc finansow¹.

Rozmowa z Jaros³awem Hamplem
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Za³o¿ycielem cmentarza by³ w 1789 roku Carl Aleksander
Bojanowski oraz jego ¿ona Eleonora z Bothmerów Bojanow-
ska. Cmentarz po³o¿ony jest na niewielkim wzniesieniu, w po-
bli¿u linii kolejowej ze Starego Bojanowa do Œmigla. Otacza
go mur pochodz¹cy z pierwszej po³owy XIX w. U¿ytkowany
by³ do koñca II wojny œwiatowej przez gminê ewangelick¹ ze
Starego Bojanowa. Za³o¿ony zosta³ na planie prostok¹ta, a jego
powierzchnia wynosi 0,43 ha. Wejœcie na cmentarz znajduje
siê w czêœci œrodkowej jego po³udniowej granicy. Z obu stron
bramy znajduj¹ siê wysuniête kaplice. Zbudowane zosta³y na
planie kwadratu i uwieñczone czteropo³aciowym dachem, kry-
tym gontem. Zachodnia kaplica s³u¿y³a jako kostnica. W jej

Cmentarz ewangelicki w Robaczynie

pó³nocnym naro¿niku wmurowany jest medalion z inicja³ami
fundatorów - C.A.B (Carl Aleksander Bojanowski) i E.B.B (Ele-
onora Bothmer Bojanowska). Inicja³y s¹ obramowane ga³¹z-
kami oliwnymi, przewi¹zanymi u do³u wst¹¿k¹. U góry znaj-
duje siê herbowa korona szlachecka. Wejœcie do kaplicy
wschodniej znajduje siê w jej pó³nocnej œcianie. W pó³nocnym
górnym naro¿niku tej kaplicy zachowa³ siê medalion z piaskow-
ca wraz z par¹ kartuszy. W lewym umieszczony jest herb Ju-
nosza Bojanowskiego, a pod nim na wstêdze order œw. Stani-
s³awa oraz po lewej inicja³y C.A.B. Po prawej stronie znajduje
siê herb Eleonory z Bothmerów z piêciopolow¹ tarcz¹ her-
bow¹, zwieñczon¹ koron¹ szlacheck¹ z trzema he³mami. Pod
kontuszem inicja³y E.B. Miêdzy kontuszami wykuta jest data
1789. Miêdzy kaplicami umieszczono wejœcie g³ówne, otwarte
³ukiem koszowym, nad którym znajduje siê trójk¹tny naczó-
³ek, a poni¿ej tablica inskrypcyjna w kszta³cie tarczy herbowej
z nastêpuj¹cym napisem:

„Dieser Fundierte und Errchtet (Carl Aleks. Boianowa
Bojanowski (und) Eleonora Boianowa Bojanowska (zu
Christlicher Erinnerung)
des todes in Jahr 1789“

Od bramy w kierunku p³n. biegnie aleja g³ówna, któr¹ zamyka
pomnik poleg³ych w wojnach 1864/66, 18780/71 i 1914/20.
Granice cmentarza zaznaczone s¹ rzêdami drzew. Znajduje-
my wœród nich lipy drobnolistne, klony, kasztany, bez czarny
i robinie akacjowe. Ich wiek ocenia siê na 150 – 200 lat.

Do najbardziej okaza³ych nagrobków nale¿y mocno ju¿
zniszczony klasycystyczny nagrobek Eleonory Bojanowskiej
oraz jej czworga dzieci. Ocala³ tak¿e nagrobek Erdmanna Ger-
notha zm. w 1920 r. w formie granitowego g³azu zwieñczone-
go ga³¹zk¹ z liœæmi dêbu z ¿o³êdziami. Napis g³osi, ¿e Gernoth
by³ w³aœcicielem Starego Bojanowa i ¿e odznaczono go Krzy-
¿em ̄ elaznym za udzia³ w wojnie 1870/71. Za³o¿yciel cmenta-
rza pochodzi³ ze spolszczonej szlachty œl¹skiej Schafgotschów,
którzy w XVI w. przeszli na wiarê Braci Czeskich, a w XVII w.
stali siê ewangelikami. Carl Aleksander Bojanowski by³ w³a-

œcicielem Starego Bojanowa, Niet¹¿kowa i Robaczyna, sêdzi¹
ziemskim koœciañskim, od 1754 roku szambelanem królew-
skim, w ramach koœcio³a ewangelickiego zaœ jednym z czte-
rech generalnych seniorów przy superintendenturze. Cmen-
tarz zosta³ w 1957 roku wpisany do rejestru zabytków. W la-
tach 60. by³ restaurowany. Niestety od tego czasu nastêpuje
jego stopniowa degradacja.

Tablica z informacj¹, ¿e jest to obiekt zabytkowy, niedaw-
no wisia³a na bramie, a obecnie le¿y w krzakach. Cmentarz
jest otwarty. Widaæ powa¿ne ubytki w gontach pokrywaj¹cych
dachy kaplic, czego efektem s¹ du¿e zacieki wnêtrza. Coraz
mniej jest nagrobków, a teren staje siê zachwaszczony i za-
krzaczony. Jeszcze kilkanaœcie lat, a niewiele zostanie z cmen-
tarza, który móg³by byæ jednym z ciekawszych obiektów od-
wiedzanych przez turystów. Wydaje siê, ¿e to ostatni moment,
aby go uratowaæ.

Jan Pawicki.
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Historia Ko³a PSD w Œmi-
glu siêga 20 lipca 2000 r., kie-
dy to z inicjatywy Henryka
Koteckiego odby³o siê spotka-
nie mieszkañców Œmigla cho-
ruj¹cych na cukrzycê. W spo-
tkaniu uczestniczy³o wówczas
oko³o 30 chorych oraz cz³on-
kowie zarz¹du powiatowego
stowarzyszenia. Zebrani po-
wo³ali zarz¹d ko³a, na czele
którego stan¹³ Edward Grzeœ-
kowiak, a w sk³ad weszli Ur-
szula Domaga³a, Marek ¯ak,
Aleksander Grzesik, Henryk
Kotecki. Celem dzia³ania ko³a
sta³a siê szeroka pomoc cho-
r ym na cukrzycê z terenu
gminy Œmigiel. Zamierzano
równie¿ podj¹æ szerok¹ akcjê
propagandow¹. Lokal znale-
ziono w Centrum Kultury
w Œmiglu, gdzie do dziœ odby-
waj¹ siê spotkania cz³onków.

Po roku dzia³alnoœci rezy-
gnacjê z funkcji przewodni-
cz¹cego z³o¿y³ Edward Grzeœ-
kowiak, a zebranie ko³a powo-
³a³o na to stanowisko Andrze-
ja Pecolta.

Obecnie po ostatnim ze-
braniu sprawozdawczo-wy-
borczym ko³o dzia³a pod kie-
runkiem piêcio- osobowego
zarz¹du w sk³adzie: Andrzej
Pecolt - przewodnicz¹cy, Ur-
szula Domaga³a – z-ca prze-
wodnicz¹cego, Wanda Kê-

Trzylecie Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Œmiglu

dziora – sekretarz, El¿bieta
£awniczak – skarbnik, Alek-
sander Grzesik – cz³onek.

Dzia³alnoœæ swoj¹ ko³o
opiera na spo³ecznej pracy
swoich cz³onków i sympaty-
ków oraz na datkach od zak³a-
dów i ludzi „dobrej woli”. Z ze-
branych w ten sposób fundu-
szy ko³o zorganizowa³o kilka
akcji pomiarów cukru, chole-
sterolu, trójglicerydów.

Ponadto sta³ego i bezp³at-
nego pomiaru cukru dokonu-
je siê na spotkaniach odbywa-
j¹cych siê w pierwszy czwar-
tek miesi¹ca w œwietlicy Cen-
trum Kultury – na które za-
rz¹d serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowa-
nych. W sumie w omawianym
okresie dokonano ponad 2000
oznaczeñ poziomu cukru oraz
ok. 200 oznaczeñ cholestero-
lu i trójglicerydów.

Na swe comiesiêczne spo-
tkania zapraszani s¹ lekarze
specjaliœci, którzy w swych
prelekcjach przekazuj¹ dodat-
kow¹ wiedzê i odpowiadaj¹ na
pytania zgromadzonych.
W tym zakresie nale¿y szcze-
gólnie wymieniæ pomoc udzie-
lan¹ przez lekarki specjalizu-
j¹ce siê w diabetologii, B. Pru-
ska i W. Wdowick¹.

W ubieg³ym roku dziêki
staraniom zarz¹du ko³a uda³o

siê dla naszych cz³onków uzy-
s k a æ  p o m o c  r z e c z o w ¹
w przedsiêbiorstwie „Pudlisz-
ki”. Cz³onkowie otrzymali ket-
chupy, zupy pieczarkowe, pul-
pety oraz przetwory warzyw-
ne.

Stowarzyszenie w³¹cza siê
tak¿e w akcjê protestacyjn¹
maj¹c¹ na celu utrzymanie
i tak skromnych „przywile-
jów” dla chorych na cukrzy-
cê. W minionym roku dziêki
szerokiej akcji uda³o siê utrzy-
maæ odp³atnoœæ za paski testo-
we na dotychczasowych po-
ziomie, choæ proponowana od-
p³atnoœæ mia³a wzrastaæ kilka-
krotnie. Obecnie stowarzysze-
n i e  z a a n g a ¿ o w a n e  j e s t
w utrzymanie na obecnym po-
ziomie odp³atnoœci za insuli-
nê, który to lek jest nam nie-

zbêdny do prawid³owego
funkcjonowania organizmu
a wiêc i ¿ycia.

Cz³onkowie ko³a PSD
w Œmiglu dziêkuj¹ dotychcza-
sowym sponsorom, a szcze-
gólnie Centr um Kultur y
w Œmiglu za bezp³atne udzie-
lenie lokalu oraz Bankowi
Spó³dzielczemu w Œmiglu za
bezp³atn¹ obs³ugê bankow¹
ko³a.
Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych na nasze spo-
tkania, które odbywaj¹ siê
w ka¿dy pierwszy czwartek
miesi¹ca w œwietlicy Centrum
Kultury w Œmiglu.
W gronie ludzi o tych samych
problemach jest raŸniej.

Daj sobie pomóc.
Zapraszamy.

Program edukacyjny
Œwiêto Drzewa jest poœwiêco-
ny sadzeniu i ochronie drzew.
Inicjatorem przedsiêwziêcia
jest klub Gaja. Akcja zalesia-
nia ma ogólnopolski zasiêg.
W czer wcu br. opiekunka
szkolnego Ko³a Ekologiczne-
go Magdalena Po³czyñska
zg³osi³a nasz¹ szko³ê do tego
ogólnopolskiego programu.
Dzieñ 10.10.2003 og³oszony
zosta³ Œwiêtem Drzewa i za-
pisze siê w naszej pamiêci na
d³ugo, pozosta³ bowiem po
nim trwa³y œlad. Nadleœnic-
two Koœcian w ramach akcji

Œwiêto Drzewa w ZSP w Niet¹¿kowie
przekaza³o m³odzie¿y Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza w Nie-
t¹¿kowie 160 sadzonek drzew
iglastych ró¿nych gatunków:
œwierków, daglezji, ¿ywotni-
ków i modrzewi. Drzewa zo-
sta³y wysadzone w przyszkol-
nym parku gdzie tworz¹ ma-
lownicz¹ kompozycjê wraz
z wiekowym starodrzewem
a tak¿e w piêknym szpalerze
przy hali sportowej. Organi-
zacj¹ nasadzeñ zajêli siê cz³on-
kowie szkolnego Ko³a Ekolo-
gicznego pod fachow¹ opiek¹
nauczycieli: Magdaleny Po-

³czyñskiej, Danuty Boczek,
Leszka Switalskiego, Henry-
ka Franka i Henryka Kachni-
ca.

W Œwiêcie Drzewa uczest-
niczy kilkaset szkó³ i dziesi¹t-
ki tysiêcy osób a patronat nad
akcj¹ obj¹³ Minister Œrodowi-
ska Czes³aw Œleziak. Kluczo-
wymi partnerami s¹ Lasy Pañ-
stwowe oraz Fundacja „Nasza
Ziemia”. Program wspar³ fi-
nansowo Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach pro-
jektu „Kr¹g Przyjació³ Ziemi”.

Magdalena Po³czyñska
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Czeœæ!
Witam was.Za oknem mamy ju¿ jesieñ. Zachêcam was do jesiennych spacerów. Parki i ogrody jesieni¹ wygl¹daj¹ bajecznie.
Przypominaj¹ mi zaczarowany œwiat, w którym wszystko zmienia swoje barwy. Nie zapomnijcie sprawdziæ osobiœcie, jak sze-
leszcz¹ jesienne liœcie (ale mi siê zrymowa³o). Tym razem przygotowa³em kilka zadañ, które umil¹ wam jesienne wieczory. Do
dzie³a!

Dzieci bawi³y siê w chowanego. Ile ich ukry³o siê na obrazku?
liczbê dzieci zapisz cyfr¹.

Dzieci rysowa³y. Nagle zjawi³a siê wró¿ka i czarodziejsk¹
ró¿d¿k¹ sprawi³a, ¿e czêœæ rysunków zniknê³a. Zgadnij, co
rysowa³y dzieci. Dokoñcz obrazki.

Zostawi³em na stole straszny ba³agan. Pomó¿ mi posprz¹taæ,
zanim przyjdzie mama. Dobierz w pary odpowiednie przed-
mioty. Czy jest coœ, co nie pasuje do ¿adnej pary?

Teraz zadanie konkursowe. Co tu nie pasuje? Rozwi¹zanie prze-
œlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu. Nagrody czekaj¹.

Na koniec chcê wam przekazaæ, ¿e zwyciêzc¹ poprzedniego konkursu zosta³ Damian Stefaniak ze Œmigla. Nagrodê mo¿na
odebraæ w Centrum Kultury. Œmiglaczek
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Matematyka – korepetycje, komputerowe przepisywanie
prac, tekstów,
tel. 5 180 671

5 paŸdziernika
Czacz – w godzinach nocnych
nieznany sprawca w³ama³ siê
do samochodu Volkswagen
Golf, z którego ukrad³ radio-
odtwarzacz, torebkê damsk¹
z dokumentami i kartami p³at-
niczymi.
10 paŸdziernika
Czacz – na skrzy¿owaniu dro-
gi nr 5 i drogi W 312 dosz³o
do wypadku drogowego. 50-
letni mieszkaniec Poznania,
kieruj¹cy samochodem Opel
Omega, jad¹c z Wielichowa,
nie udzieli³ pierwszeñstwa
pr ze jazdu  i  zder zy ³  s iê
z Oplem Kadetem jad¹cym
z Poznania, którym kierowa³
21-letni mieszkaniec S³upcy.
W wyniku zderzenia obra¿eñ
dozna³a 51-letnia mieszkanka
Poznania, pasa¿erka Opla
Omegi, która zosta³a przewie-
ziona do szpitala.
10 paŸdziernika
Wszczêto dochodzenie dot.
oszustwa z zawiadomienia
pokrzywdzonego mieszkañca
gm. Œmigiel, który w sieci in-
ternetowej znalaz³ og³oszenie
o mo¿liwoœci zakupu telefonu
komórkowego za cenê 240 z³.
Skontaktowa³ siê z oferentem
i po kilku dniach odebra³ na
poczcie paczkê. Niestety
w paczce by³ telefon starej ge-
neracji, a nie ten, który zamó-
wi³ pokrzywdzony.
Policja przestrzega przed po-
chopnym zakupem towarów
oferowanych w sieci.
11 paŸdziernika
Czacz – ok. godziny 200 przed
barem dosz³o do pobicia
trzech osób, mieszkañców
gm. Œmigiel, w wieku 18 – 23
lata, w tym jednej kobiety.
Osoby te zosta³y zaatakowane
przez szeœciu mê¿czyzn,

mieszkañców gm. Przemêt,
w wieku 18 – 25 lat. Obie gru-
py wraca³y z dyskoteki. Do
bójki dosz³o z b³ahego powo-
du – jedna z osób nie zamknê-
³a drzwi. W wyniku przepro-
wadzonych ustaleñ i opisów
sprawców zatrzymano. Wszy-
scy byli pod wp³ywem alkoho-
lu.
18 paŸdziernika
W godzinach popo³udnio-
wych nieznany sprawca w³a-
ma³ siê do domu w Poladowie,
z którego po spl¹drowaniu
skrad³ pieni¹dze i broñ my-
œliwsk¹ (dubeltówka). War-
toœæ strat oszacowano na
5.000 z³
21 paŸdziernika
O godz. 1220, na drodze nr 5,
na odcinku Œmigiel – Wydo-
rowo, kieruj¹cy samochodem
Seat Inka 27-letni mieszkaniec
Poznania z nieustalonych
przyczyn zjecha³ na przeciw-
ny pas ruchu i zderzy³ siê czo-
³owo z samochodem ciê¿aro-
wym marki Mercedes. W wy-
niku zderzenia Seat dachowa³.
Obra¿eñ cia³a dozna³ 26 – let-
ni pasa¿er Seata, mieszkaniec
Dusznik.
25 paŸdziernika
O godz. 1640 w Karœnicach zo-
sta³ zatrzymany 43-letni miesz-
kaniec gm. Œmigiel, który kie-
rowa³ rowerem w stanie nie-
trzeŸwoœci - 0,8 ‰.

M.D.

Og³oszenie!!!
W zwi¹zku z przygotowywaniem publikacji o dzia³alnoœci Klu-
bu Sportowego „Pogoñ” Œmigiel prosi siê wszystkich dzia³a-
czy, zawodników i trenerów o udostêpnienie posiadanych pa-
mi¹tek- fotografii, dyplomów, wycinków prasowych itp. Pami¹t-
ki prosimy sk³adaæ w Oœrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu, ul. Koœciuszki 20, wejœcie C, od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800 – 1600.

Gminne Centrum Informacji oraz Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie zapraszaj¹
na WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRA-
CY, które odbêd¹ siê w dniach od 19 do 21 listopada br. w sal-
ce klubowej Centr um Kultur y w godzinach od 900

do 1400.Warsztaty adresowane s¹ dla ka¿dego, kto chce pod-
j¹æ lub zmieniæ pracê i w swoich staraniach napotyka prze-
szkody, które trudno mu pokonaæ. Udzia³ w zajêciach oraz
wszystkie materia³y, które otrzymuj¹ uczestnicy s¹ bezp³at-
ne.
Informacji udziela i zapisy przyjmuje Gminne Centrum
Informacji, ul. T. Koœciuszki 20, tel. 5 180 317.

-ZAPRASZAMY-

Wieczór autorski Ryszarda

28 paŸdziernika w sali
klubowej Centrum Kultury
w Œmiglu zgromadzi³o siê kil-
kadziesi¹t osób, aby spotkaæ
siê z poet¹, literatem, œmigie-
laninem z pochodzenia, Ry-
szardem Biberstajnem. Na
spotkanie przyby³a te¿ Anna
Hryniewicz, malarka, która
u¿yczy³a swoich obrazów jako
ilustracji do ksi¹¿ki „Trzy rze-
ki”. A wszystkim towarzyszy-
³a poezja œpiewana w wykona-
niu Piotra Filipowicza i Paw³a
Œliwiñskiego.

Rozpoczynaj¹c spotkanie,
burmistrz Œmigla Józef Cieœla,
wrêczy³ poecie list z gratula-
cjami i podziêkowaniami za
s³awienie ziemi œmigielskiej
w swoich ksi¹¿kach pt. „Zielo-
ne cukierki” i „Trzy rzeki”.
Autor natomiast powita³ s³u-
chaczy s³owami: „Jesteœcie
Pañstwo zaprzeczeniem wier-

sza Wis³awy Szymborskiej pt.
„Wieczór autorski”, w którym
poetka pisze, ¿e na spotkanie
przysz³y trzy osoby”.

Ryszard Biberstajn o swo-
jej prozie powiedzia³, ¿e nie s¹
to wspomnienia, lecz opowia-
dania przenosz¹ce czytelnika
w œwiat z pogranicza snu i po-
ezji, ale i rzeczywistoœci, bêd¹-
ce wynikiem chêci powrotu
do korzeni. Spotykamy na kar-
tach jego utworów charakte-
rystyczne postacie wpisane
w pejza¿  ma³ych miast .
W przypadku Œmigla to m.in.
Kulawy Szewczyk i Stasinka.

Autor opowiada³ równie¿
o sobie. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli siê, ¿e pisze tek-
sty w ró¿nych porach dnia, ale
nigdy rano, ¿e jednakowo bli-
skie jest mu pisanie wierszy
jak i opowiadañ. W codzienno-
œci wiêcej rzeczy dra¿ni go ni¿
bawi, jednak do ³ez rozœmie-
szaj¹ go komedie z pogranicza
absurdu, poza tym lubi obco-
waæ z ludŸmi dowcipnymi.

Na zakoñczenie skierowa³
kilka s³ów do obecnej na spo-
tkaniu m³odzie¿y. ̄ yczy³ m³o-
dym ludziom, aby znaleŸli
przyk³ady wiary, które po-
zwol¹ im ¿yæ normalnie w tym
nienormalnym œwiecie.

D.H.

Biberstajna

Korepetycje, t³umaczenia, j. niemiecki - mgr germani-
styki
tel. 608 67 67 99
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Pionowo:
1. szereg czynnoœci, proce-
sów powtarzaj¹cych siê
okresowo,

2. coœ nietykalnego
3. tytu³ filmu z Bogus³awem
Lind¹

4. znajduje przyjemnoœæ
w drêczeniu

5. czêsto towarzyszy prze-
ziêbieniu

6. daw. podstawa, na której
ustawiano trumnê

8. australijski pies
9. narciarskie okulary

11. haftowana na stole
15. koralowa wyspa
18. w parze z foni¹
20. kawa zbo¿owa
22. pañstwo w Afryce
23. postawa
24. urodzajna gleba
25. sprzeda¿ towaru
30. dop³yw Dunaju
31. pióro czaple
33. rosyjski grafik i rysownik

w³aœ. D.S.Or³ow
34. droga w lesie
36. zwierzê domowe
38. ¿o³nierz na koniu
40. tworzenie rzeczy dosko-

na³ych, piêknoœæ
42. jon o ³adunku dodatnim
43. zestawienie z rubrykami
45. biedna kobieta
46. z dêtk¹
48. asceta praktykuj¹cy jogê
51. morski ptak
52. najni¿szy g³os mêski

w l.mn.

Poziomo
7. krótkotrwa³a wycieczka,
wyprawa,

9. nietakt
10. herbaciany stan w In-

diach
12. przesadny œwiêtoszek
13. podany po obiedzie
14. rozœmiesza w cyrku
16. okres ruji u zwirz¹t
17. raptowne poderwanie siê
19. ptak o barwnym upierze-

niu
21. miejsce zszycia tkaniny
23. polski taniec narodowy
26. w zastawie sto³owej
27. powiêkszony gruczo³ tar-

czycy

28. bokobrody
29. k³ótnie, sprzeczki
32. hiszpañska flota wojenna
35. taryfa
37. najsilniejsza karta
39. las
41. w stawie kolanowym
44. samochód
47. drzewce do umocowania

¿agla
49. hodowca byd³a w Mon-

golii
50. roztaczanie opieki nad

kimœ lub nad czymœ

K r z y ¿ ó w k a

53. natury lub matki
54. niejedna w alfabecie
55. obok imienia
56. bankowe okienko
57. roczniki, kroniki

Poprawne has³o krzy¿ów-
ki z nr 9 „WŒ” brzmia³o:
„Oczy to okna duszy”.
Nagrodê otrzymuje:
Maria Swêdrowska ze
Œmigla.
Gratulujemy! Nagroda do
odbioru w redakcji.

Kupon konkursowy „WŒ” nr 10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

------------------------------------------
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Wywalczone przez Jaros³awa Hampla, mieszkañca No-
wej Wsi pod Œmiglem, indywidualne mistrzostwo œwiata
juniorów na ¿u¿lu jest bodaj¿e najwiêkszym sportowym
sukcesem w dotychczasowej historii gminy. Tego histo-
rycznego, niezwyk³ego wyczynu, dokona³ on we wrze-
œniu, w szwedzkiej miejscowoœci Kumla.

Mistrza œwiata, któremu towarzyszy³a mama, Danuta Ham-
pel, szefowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Œmiglu, przyj¹³
7 paŸdziernika, w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego burmistrz
Œmigla Józef Cieœla wraz z Janem Józefczakiem, przewodni-
cz¹cym Rady Miejskiej. Burmistrz wrêczy³ sportowcowi ozdob-

ny grawerton, w którym wyrazi³ wielkie uznanie dla dokonañ
wybitnego sportowca. – Chcia³bym, chocia¿by w ten spo-
sób, wyraziæ wdziêcznoœæ za tak znakomity rezultat spor-
towy i wk³ad w rozs³awianie Œmigla. Mieszkañcy naszej
gminy s¹ dumni, ¿e ich krajanem jest Jarek Hampel,
mistrz œwiata w tak trudnej i jednoczeœnie popularnej
dyscyplinie sportowej, jak¹ jest ¿u¿el – zaznaczy³ w³odarz
Œmigla. – To dla mnie honor i zaszczyt – odpowiedzia³ skrom-
nie m³ody ¿u¿lowiec. By³ jeszcze list gratulacyjny od Rady Miej-
skiej i kwiaty dla mamy. PóŸniej rozpoczê³a siê konferencja
prasowa.

Jarek ma obecnie 21 lat i w tym roku koñczy karierê junio-
ra, tak wiêc tytu³ zdoby³ akurat na czas. Tym niemniej motory-
zacja i jazda na jednoœladach interesowa³a go najm³odszych
lat. Ju¿ od dwunastego roku ¿ycia jeŸdzi³ na motorze. Naprzód
w szkó³ce ¿u¿lowej w podleszczyñskich Paw³owicach. Gdy mia³
16 lat zdoby³ w Pile licencjê ¿u¿lowca i na jakiœ czas zwi¹za³ siê
z tamtejsz¹ Poloni¹, klubem ekstraligi. Od ubieg³ego roku jeŸ-
dzi we Wroc³awiu, w Atlasie.

Jaros³aw Hampel odbierze medal w Dubaju

Obsada mistrzostw w Kumli by³a bardzo silna, jednak œmi-
gielanin nale¿a³ do grona faworytów i by³ wtedy rzeczywiœcie
w wyœmienitej formie. – Do Szwecji pojechaliœmy ca³¹ ekip¹
– wspomina Danuta Hampel, która stara siê nie opuszczaæ
wa¿niejszych startów syna na czarnym torze. – Obok mnie
by³a te¿ Patrycja, dziewczyna Jarka, jego brat, a mój star-
szy syn Marcin z Joann¹, a tak¿e szwagier i Jaros³aw
Gruszkowski, mened¿er syna. Okaza³o siê, ¿e nie byli-
œmy tam jedynymi Polakami i kibicami Jarka, bo na
¿u¿lowe mistrzostwa przyjecha³o sporo naszej m³odzie-
¿y. By³y ogromne emocje i niepewnoœæ, ale wszystko
skoñczy³o siê dla nas tak szczêœliwie...
- W Kumli otrzyma³em wieniec i puchar zwyciêzcy, ale
na z³oty medal muszê jeszcze poczekaæ do grudnia. Ich
wrêczenie odbêdzie siê nomen omen 13 grudnia, w da-
lekim Dubaju, na œwiatowej gali sportów motorowych –
wyjaœnia ¿u¿lowiec brak z³otego kr¹¿ka. Jego tegoroczne pla-
ny startowe jeszcze siê nie zakoñczy³y. Poza podró¿¹ do Du-
baju wybiera siê w listopadzie na antypody, na cykl pokazo-
wych turniejów w Australii. W nowym sezonie bêdzie nadal
jeŸdzi³ we wroc³awskim Atlasie, a tak¿e, razem z Rafa³em Do-
bruckim, w szwedzkiej Kaparnie Goeteborg.
- W domu Jarek bywa ostatnio goœciem i zbyt czêsto siê
nie widzimy z powodu jego napiêtego kalendarza spor-
towego, ale zaproszenie burmistrza przyj¹³ bardzo chêt-
nie i zaraz wygospodarowa³ woln¹ chwilê – mówi mama
¿u¿lowca. – Najwa¿niejsze, ¿eby dopisywa³o zdrowie i oby³o
siê bez kontuzji – dodaje burmistrz Cieœla, ¿ycz¹c ¿u¿lowca
wielu jeszcze chwil chwa³y na torach ca³ego œwiata.

Tadeusz J¹der

roku oraz wyjazdy do Bia³ego Potoku w S³owacji. Niektórzy
byli tak¿e na koncertach we Francji i Danii. Niedawno grupa
koncertowa³a na Bia³orusi, gdzie zyska³a ogromne uznanie
w oczach miejscowej publicznoœci. Tancerze z pierwszej gru-
py twierdz¹, ¿e jeszcze d³ugo bêd¹ bawiæ publicznoœæ swym
œpiewem i tañcem. Tworz¹ przecie¿ zgran¹ paczkê i maj¹ jesz-
cze sporo miejsc w Europie do odwiedzenia.

Na jubileuszow¹ dyskotekê zaprosili tancerzy z m³odszych
grup. Dziewczyny upiek³y ciasta, ch³opacy tradycyjnie zajêli
siê napojami, a muzykê przygotowa³ DJ Egon czyli £ukasz Fi-
lipowicz. Dopisa³a frekwencja, dobry nastrój, wiêc zabawa by³a
prawdziwie jubileuszowa.

Rafa³ Rosolski

Ju¿ piêæ lat tañcz¹ cz³onkowie pierwszej grupy Zespo³u
Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy” w Niet¹¿kowie. Z tej
okazji zorganizowali imprezê taneczn¹, na któr¹ zapro-
sili kolegów i kole¿anki z m³odszych grup.

Aktualnie pierwsza grupa zespo³u sk³ada siê w przewa¿a-
j¹cej czêœci z osób, które wspólne tañczenie w „¯eñcach” roz-
poczê³y jesieni¹ 1998 roku. Wtenczas grupa liczy³a prawie piêæ-
dziesiêciu cz³onków, obecnie pozosta³o ich osiemnastu. W ci¹-
gu 21 lat istnienia zespo³u jest to najwiêksza grupa tancerzy
z jednego rocznika, pracuj¹ca razem tak d³ugo. Z wyjazdów
zagranicznych najmilej wspominaj¹ pobyt na Sycylii w 2001

Jubileusz w zespole

foto: Anita Kasperska

foto: Anita Kasperska
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Rajd odby³ siê w sobotê, 11 paŸdzier-
nika. Wziêli w nim udzia³ uczniowie
i ich opiekunowie ze szkó³ w Broni-
kowie, Buczu, Czaczu i Œmiglu.
Rajd rozpocz¹³ siê przy œmigielskich wia-
trakach, sk¹d dru¿yny wyruszy³y na tra-
sê do Jezierzyc. W Starej Przysiece Dru-
giej odwiedzili póŸnobarokowy dwór
(dawna posiad³oœæ Potworowskich i Kur-
natowskich), z neogotyck¹ kaplic¹ gro-
bow¹ w parku. Po przyjeŸdzie do Jezie-
rzyc m³odzi turyœci zjedli posi³ek oraz
wziêli udzia³ w konkursach sprawnoœcio-
wych.
W konkursie rzutu lotkami do tar-
czy:
I miejsce – Krzysztof Cichoszewski

z Bronikowa
II miejsce – Patryk Lorke ze Œmigla
III miejsce – Krzysztof Sosiñski z Broni-

kowa

W konkursie rzutu ringiem na krzy-
¿ak:
I miejsce – Martyna Bia³a z Czacza
II miejsce – Ewelina Grycz z Czacza
III miejsce – Adrian Drobnik z Broniko-

wa
W konkursie biegu w workach:
I miejsce – Krystyna Konieczna z Cza-

cza
II miejsce – Ewelina Grycz z Czacza
III miejsce – Adrian ¯urczak z Czacza
W konkursie ¿ó³wiej jazdy rowerowej:
I miejsce – Krzysztof Sosiñski z Broni-

kowa
II miejsce – Adrian Drobnik z Broniko-

wa
III miejsce – Beata Nowak ze Œmigla
W konkursie krajoznawczym:
I miejsce – Michalina Wróblewska z Bu-

cza
II miejsce – Cyryl Szudra z Bronikowa

I Jesienny Rajd Rowerowy do Dworków i Pa³aców Ziemi Œmigielskiej
III miejsce – Agata Konieczna z Czacza

Nastêpnie wszyscy uczestnicy udali
siê w dalsz¹ drogê szlakiem zielonym tra-
sy wycieczkowo – rowerowej nr 2 do Nie-
t¹¿kowa, gdzie czekali na nich w³aœcicie-
le gospodarstwa agroturystycznego „Pod
Dêbem”. Po mi³ym przyjêciu m³odzie¿
wraz z opiekunami wyruszy³a w drogê
powrotn¹ do swoich miejscowoœci.
Dziêkujemy w³aœcicielom pa³acu w Sta-
rej Przysiece Drugiej za umo¿liwienie
zwiedzenia zabytkowego obiektu oraz
pani Kazimierze Praso³, w³aœcicielce go-
spodarstwa agroturystycznego „Pod
Dêbem”, za mi³¹ goœcinê.

Organizatorzy rajdu
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji „Wiatraki” oraz Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.

•

Latawce nad
wiatrakami

W sobotê, 4 paŸdziernika, w Œmiglu
rozegrane zosta³y II zawody latawcowe.
Udzia³ wziê³o osiem zespo³ów w sk³adzie
pilot latawca oraz pomocnik. Reprezen-
towa³y one Szko³ê Podstawow¹ w Œmi-
glu i Szko³ê Podstawow¹ w Bronikowie.
Sêdziowie – Zygmunt Ratajczak i Krzysz-
tof Daniel - ocenili wystrój latawców oraz
ich loty, przeprowadzono te¿ konkurs
o tematyce lotniczej.
Wyniki zmagañ m³odych pilotów lataw-
cowych:
I Patryk Lorke – Szko³a Podstawowa,
Œmigiel
II Marika Apolinarska – Szko³a Pod-
stawowa, Œmigiel
III Piotr Majorek – Szko³a Podstawo-
wa, Bronikowo.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe, a zwyciêzcy równie¿ dyplomy.
Dzieñ póŸniej w Lesznie odby³y siê za-
wody rejonowe w puszczaniu latawców.
Zwyciêzca ze Œmigla, Patryk Lorke, zaj¹³
tam trzecie miejsce. Z.R.

Kilka kolejnych spotkañ rozegrali
pi³karze Pogoni 1912 Œmigiel w te-
gorocznych rozgrywkach.

W niedzielê, 28 wrzeœnia grali na wy-
jeŸdzie ze Zjednoczonymi Pudliszki prze-
grywaj¹c 0:1. W sobotê, 4 paŸdziernika
zwyciê¿yli u siebie Rydzyniaka Rydzyna
3:1. Tu dwie bramki zdoby³ Piotr Józef-
czak, a jedn¹ Mi³osz Grzelak.

mog¹ byæ oni czynnymi zawodnikami za-
rejestrowanymi w Okrêgowym Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej.

Wpisowe:
400 z³otych (od dru¿yny).
Op³ata obejmuje:
- ubezpieczenie zawodników
- puchary dla zespo³ów za miejsca od

I do III oraz medale dla zawodnika
tych zespo³ów

- dyplomy dla wszystkich zespo³ów
- puchar dla najlepszego strzelca
- op³ata za wynajêcie sali na okres roz-

grywek
- op³ata sêdziów (dwóch prowadz¹cych

+ czasowy)
Informacji udziela: J. Pietrowski
tel. 5180-027

 
Organizator:
Uczniowski Klub Spor towy „Junior”
w Niet¹¿kowie.

Miejsce rozgrywek:
hala sportowa przy Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie,
ul. Dudycza 4

Termin rozgrywek:
listopad 2003r., grudzieñ 2003r., styczeñ
2004r.,
luty 2004r. Przewidywany termin rozpo-
czêcia
I rundy rozgrywek- 21.11.2003r.

Warunki uczestnictwa:
Zespó³ sk³ada siê minimum z 6 zawodni-
ków, maksymalnie 12 zawodników. Nie

Rusza
II Amatorska Liga w Pi³ce No¿nej Halowej

Niet¹¿kowo 2003/2004

Tydzieñ póŸniej œmigielanie ulegli 0:1
GwieŸdzie Siedlec. Z kolei 18 paŸdzier-
nika zwyciê¿yli 2:0 Piasta Belêcin dziêki
bramkom Piotra Józefczaka i Adama
Olejnika. 25 paŸdziernika pokonali 2:0
Lwa Pogorzelê. Celnymi trafieniami po-
pisali siê Przemys³aw Skrzypczak i Piotr
Józefczak. DAS

Kolejne mecze pi³karzy
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Rozpoczêli rozgrywki
Zawodnicy Orl¹t Terry Czacz rozpo-
czêli w paŸdzierniku rozgrywki ligo-
we. To wa¿ne rozgrywki w historii
klubu. Po raz pierwszy bowiem do
rywalizacji przystêpuj¹ zawodniczki,
które walczyæ bêd¹ w drugiej lidze.

12 paŸdziernika w klasie okrêgowej
zawodnicy Orl¹t podejmowali u siebie
Spartakusa K¹kolewo. Wygrali 12:6.
Punkty dla nich zdobyli Marek Maœlak
i Fryderyk Walkowiak po - 3,5, Tomasz

W kolejnym maratonie
Wspania³¹ formê utrzymuje Micha³
Szkudlarek. Miêdzy innymi przebieg³
kolejny maraton. w Poznaniu.

W sobotê, 4 paŸdziernika, pan Micha³
pobieg³ w Turwi. W tej miejscowoœci tra-
sa biegu liczy³a 10 km. Szkudlarek oka-
za³ siê tam najstarszym zawodnikiem.
Zaj¹³ drugie miejsce w swej grupie wie-
kowej. Startowa³ tam tak¿e inny biegacz
z Przysieki Polskiej, Ireneusz Koeller,
który w grupie wiekowej powy¿ej 40 lat
zaj¹³ miejsce 5.

Nastêpnego dnia obaj star towali
w maratonie poznañskim. Micha³ Szku-
dlarek ca³y czas, bior¹c pod uwagê za-
wodników swej grupy wiekowej, bieg³ na
pozycji 3, jednak straci³ si³y na odcinku
piêciuset metrów przed met¹. W efekcie
wyprzedzi³ go jeden z rywali i pan Mi-
cha³ zaj¹³ miejsce 4.

Ireneusz Koeller w swej grupie wie-
kowej by³ 10. Jednoczeœnie ustanowi³
swój rekord ¿yciowy z czasem 3,30 go-
dziny. DAS

Wielkopolski
pe³nomocnik

Ma³gorzata Adamczak zosta³a pe³no-
mocnikiem Wielkopolskiego Zwi¹z-
ku Szachowego w Strefie Zachodniej.
Strefa ta obejmuje obszar by³ego wo-
jewództwa leszczyñskiego oraz powiat
wolsztyñski i zb¹szyñski.

Propozycjê objêcia tej funkcji Ma³go-
rzacie Adamczak z³o¿yli przedstawiciele
wielkopolskiego zwi¹zku szachowego.

Trenerka Wie¿y Œmigiel opiekowaæ
siê bêdzie 16 klubami przez cztery lata –
tyle trwa kadencja. Zakres jej obowi¹z-
ków to miêdzy innymi organizacja turnie-
jów oraz ustalanie sk³adu sêdziowskiego.
Oprócz tego pe³nomocnik w swym okrê-
gu organizuje zjazdy kierowników klu-
bów, sprzedaje licencje zawodnicze, œci¹-
ga informacje i og³asza komunikaty.

Dodaæ nale¿y, ¿e funkcja pe³nomoc-
nika pe³niona jest spo³ecznie. DAS

W dwóch turniejach
W dwóch turniejach r ywalizowa³y
zawodniczki i zawodnicy Wie¿y Œmi-
giel. Oba zaliczyæ mog¹ do udanych.

Pierwszy odby³ siê w Koœcianie. By³
to Powiatowy Turniej Szachowy. Spoœród
zawodniczek Wie¿y w grupie wiekowej
do lat 12 Agnieszka Adamczak by³a 2,
a Maria Gabler 3. Mateusz Górny w tej
samej kategorii wywalczy³ pozycjê 2,
a Mariusz Leœniak 3.

W kategorii do lat 15 Pawe³ Judek by³
2. W grupie do lat 18 Magdalena Judek
zajê³a miejsce 1, a Ma³gorzata £upicka
2.

Z kolei w Rawiczu rywalizowano
w V Otwar tym Turnieju Szachowym
o Puchar Starosty Rawickiego. Zwyciê¿y-
³a Ma³gorzata Adamczak, a drugie miej-
sce zajê³a Magdalena Judek. W Rawiczu
Wie¿ê Œmigiel reprezentowali jeszcze
Agnieszka Adamczak i Pawe³ Judek.
DAS

Gwiazdkowe
zmagania

Mimo ¿e do Bo¿ego Narodzenia zo-
sta³o jeszcze sporo czasu, warto by
szachiœci ju¿ przygotowywali siê do
IV Gwiazdkowego Turnieju Szacho-
wego. W tym roku bêdzie to zarazem
turniej o Puchar Pe³nomocnika Stre-
fy Zachodniej Wielkopolskiego Zwi¹z-
ku Szachowego.

Organizatorem imprezy jest Klub Sza-
chowy Wie¿a Œmigiel, Ma³gorzata Adam-
czak, pe³ni¹ca funkcjê pe³nomocnika
Strefy Zachodniej i redakcja gazety inter-
netowej „Wie¿y”.

Impreza odbêdzie siê 20 grudnia
w Centrum Kultury. Jej pocz¹tek zapla-
nowano na godzinê 10. W rywalizacji
mog¹ wzi¹æ udzia³ zawodnicy, którzy
zg³osz¹ siê do 10 grudnia. Ewentualnie,
je¿eli graczy bêdzie mniej ni¿ miejsc, za-
wodnicy przyjmowani bêd¹ do 15 grud-
nia.

Zawodnicy podzieleni zostan¹ na gru-
py. Najlepsi gracze w ka¿dej z grup otrzy-
maj¹ oprócz pucharów, statuetek i me-
dali nagrody rzeczowe. Zwyciêzca kate-
gorii open ponadto 100 z³otych. DAS

Turniej Pi³karski „Old
– Boys” z okazji 74 –

lecia Klubu
Sportowego „Pogoñ

1929” w Œmiglu
 5 paŸdziernika na stadionie w Œmi-

glu, mimo deszczowej aury, rozegrany
zosta³ jubileuszowy turniej pi³karski „Old
Boys”.

Wziê³y w nim udzia³ trzy dru¿yny.
Pierwsze miejsce zajêli pi³karze „Old
Boys Pogoñ Œmigiel”, którzy wygrali
wszystkie swoje mecze. Drugie miejsce
zaj¹³ zespó³ z Rydzyny, a trzecie z Osiecz-
nej.

Pi³karze, a nale¿y zaznaczyæ, ¿e star-
towaæ mogli tylko ci, którzy ukoñczyli
35 lat, reprezentowali czêsto wysoki po-
ziom gry. Jednym z bardziej wyró¿niaj¹-
cych siê zawodników by³ blisko 50-letni
bramkarz „Pogoni” Jerzy Karolczak, któ-
ry swoimi wspania³ymi paradami bram-
karskimi wywo³ywa³ sporo oklasków.

Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y pucha-
ry i dyplomy.
Organizatorem turnieju by³ Klub Spor-
towy „Pogoñ – 1929” Œmigiel, a wspó³or-
ganizatorem Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu.

Fórmanowicz i Tomasz Wieczorek po
2,5.

19 paŸdziernika, na wyjeŸdzie grali
z B³ekitnymi Niech³ód tym razem prze-
grywaj¹c 4:14. Tomasz Wieczorek zdo-
by³ 3 punkty, Micha³ Ska³ecki 1, Dawid
Obiega³a i Marcin Langner bez punktu.

Nastêpny mecz rozegrali 26 paŸdzier-
nika. U siebie goœcili Iskrê Osieczna,
zwyciê¿aj¹c 13:5. W tym meczu punkto-
wali: Marek Maœlak i Tomasz Wieczorek
po 4,5, Micha³ Ska³ecki 2,5 i Tomasz Fór-
manowicz 1,5.

19 paŸdziernika rozgrywki rozpoczê-
³y dziewczêta. Debiutancki i zarazem
najm³odszy zespó³ w lidze zagra³ wtedy
pierwszy mecz z LKS Go³uchów, prze-
grywaj¹c 1:9. Punkt w deblu wywalczy³y
Paulina Maœlak i Estera Obiega³a. W dru-
gim tego dnia pojedynku Orlêta uleg³y
2:8 zespo³owi LKS Tajfun Skra Ostrów
Wielkopolski. Tu po 1 punkcie zdoby³y
Paulina Maœlak i Estera Obiega³a.

Najbli¿szy mecz drugoligowy zawod-
niczki z Czacza rozegraj¹ u siebie. We
wtorek, 11 listopada, o godzinie 11 ich
przeciwnikiem bêdzie dru¿yna ¯aki Ta-
czanów, a o godzinie 15 - Chrobry G³o-
gów.

Obecnie zespó³ ten tworz¹: Paulina
Maœlak, Marika Maœlak, Estera Obiega-
³a, Kinga Langner, Anna Rybarska, Joan-
na Kurzyñska, Kinga Krystof.

Wkrótce dru¿yna zostanie znacznie
wzmocniona. Z Krzywinia przejd¹ do niej
dwie doœwiadczone zawodniczki: Patry-
cja Richter i Patrycja Sobczak. DAS
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„ C a r m e n  D e o ”

”Parafialna Schola Dzieciêca” z parafii p.w. œw. Brata Alberta
w Koœcianie - zdobywcy I miejsca w kategorii zespo³ów.

Jury: Benigna Jaskulska – sopranistka, Alicja Szeluga – dyry-
gent chóru i Jacek Sykolski – dyrygent chóru.

Grand Prix otrzyma³ Mariusz Urbaniak ze Starego Miasta
k. Konina.

Zespó³ „Alicja” z W³oszakowic


