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Na konferencji podsumo-
wuj¹cej cykl specjalistycznych
szkoleñ realizowanych w ra-
mach Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich, Œmigiel
reprezentowali radni i pra-
cownicy Urzêdu Miejskiego,
w tym wiceburmistrz Stefan
Stachowiak oraz radni Euge-
niusz Stachowski i Zdzis³aw
¯aczyk. Konferencja odby³a
siê 7 listopada w Poznaniu, na
terenie Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich. Wszy-
scy uczestnicy programu uzy-
skali certyfikaty, którymi zo-
stali uhonorowani za opraco-
wanie specjalistycznego pro-

Na XIII sesji Rady Miej-
skiej w Œmiglu, 27 listopa-
da, radni zebrali siê w piêt-
nastoosobowym sk³adzie.
Do programu wprowadzo-
no kilka poprawek. M.in.
z uwagi na niedostatek da-
nych o konkretnych uwa-
runkowaniach bud¿eto-
wych z porz¹dku obrad
wycofano decyzjê dotycz¹c¹
p a r t y c y p a c j i  g m i n y
w utrzymaniu Kolegium
UAM w Koœcianie, wpro-
wadzono natomiast punkt
zwi¹zany z obni¿eniem po-
datku rolnego do poziomu
z ubieg³ego roku.

Podejmowanie uchwa³
przebiega³o sprawnie, a g³oso-
wania by³y praktycznie jedno-
myœlne. Radni zadecydowali
o nowych stawkach podatko-
wych. Podatek rolny - okreœla-
ny w zale¿noœci od ceny ¿yta -
pozostanie na dotychczaso-
wym poziomie, chocia¿ zgod-
nie z komunikatem GUS pod-
nosz¹cym œredni¹ cenê skupu
¿yta - mia³ byæ wy¿szy o 3,3 %.
Ponadto uchwalono podatek
od œrodków transportowych
i podatek od nieruchomoœci
w niezmienionej wysokoœci.
Podatek od posiadania psa
w 2004 roku okreœlono na 25
z³, z tym, ¿e jeden pies w go-

spodarstwie domowym jest
z tej op³aty zwolniony. Szcze-
gó³owe stawki podatku zo-
stan¹ podane w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

Spore znaczenie mog¹
mieæ zmiany uchwalone
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego
w granicach Przysieki Pol-
skiej. Wygospodarowano tam
obszar przeznaczony na jed-
norodzinn¹ zabudowê miesz-
kaniow¹ oraz dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ zwi¹zan¹ us³ugami
dla rolnictwa i przetwórstwem
rolno-spo¿ywczym (w sumie
ok. 13 ha). Radni zaakcepto-
wali ponadto przyst¹pienie
gminy do Stowarzyszenia

X I I I  s e s j a  w  Œ m i g l u

Wspierania Przedsiêbiorczo-
œci w Koœcianie i nadali nowy
wewnêtrzny regulamin Stra¿y
Miejskiej w Œmiglu.

Rada negatywnie ustosun-
kowa³a siê do projektu prze-
jêcia przez gminê infrastruk-
tury kolejowej w Starym Bo-
janowie, pozwalaj¹cej na prze-
³adunek towarów z wagonów
w¹skotorowych na normalno-
torowe i odwrotnie. Jak uza-
sadniano, nie ma jeszcze osta-
tecznych kalkulacji, umo¿li-
wiaj¹cych jednoznaczn¹ oce-
nê kosztów i zysków takiej
operacji. Radni podejm¹ sto-
sown¹ decyzjê po przedsta-
wieniu rachunku ekonomicz-
nego.

jektu pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Niet¹¿kowie –
etap III”.

Uczestnicy z reprezento-
wanych piêædziesiêciu wielko-
polskich gmin przygotowali
minipokaz prezentuj¹cy ich
specyfikê i walory turystycz-
ne. Stoisko ze Œmigla cieszy-
³o siê szczególnie du¿ym po-
wodzeniem. Wystawiono nie
tylko podobizny wiatraków
i eksponaty zwi¹zane ze œmi-
gielsk¹ w¹skotorówk¹, ale te¿
doskona³e miejscowe pieczy-
wo i pomidory, z których rów-
nie¿ s³ynie nasze miasto.

tj
Fot. - dp

Radny Jan Pietrzak wnio-
skowa³ o dok³adne zbadanie
przez komisjê rewizyjn¹ ca³o-
kszta³tu tzw. sprawy Piotra
Borowskiego, przedsiêbiorcy
prowadz¹cego w Œmiglu sta-
cjê benzynow¹. W wyniku nie-
korzystnych dla gminy orze-
czeñ s¹dowych – wg radnego
– gmina Œmigiel ponios³a
w konsekwencji stratê oko³o
80 tys. z³ z tytu³u braku wp³a-
ty podatku, oko³o 27 tysiêcy z³
tytu³em odszkodowania i 66
tysiêcy z³otych odsetek. Wnio-
sek zaakceptowano dziewiê-
cioma g³osami przy szeœciu
wstrzymuj¹cych siê.

***
W nawi¹zaniu do notatki

z poprzedniej sesji samorz¹-
du, w czêœci dotycz¹cej kon-
trowersji odnoœnie wydatków
z bud¿etu dla jednostek po-
mocniczych, informujemy, ¿e
wersja przyjêta wówczas przez
radê (chodzi³o o samodzielne
dysponowanie przez radê tzw.
odpisami wiejskimi) nie zosta-
³a przez Regionaln¹ Izbê Ob-
rachunkow¹ zakwestionowa-
na. Wczeœniej krytyczn¹ oce-
nê takiego rozwi¹zania zg³a-
sza³ Wielkopolski Oœrodek
Studiów Samorz¹dowych.

W.g. serwisu informacyjnego na stro-
nie internetowej www.smigiel.pl

A k t y w i z a c j a  o b s z a r ó w  w i e j s k i c h
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11 listopada w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury
w Œmiglu odby³ siê koncert
z okazji 85 rocznicy odzyska-
nia przez Polskê niepodleg³o-
œci. Wœród zaproszonych go-
œci znaleŸli siê przedstawicie-
le samorz¹du lokalnego - bur-
mistrz Józef Cieœla, zastêpca
burmistrza Stefan Stacho-
wiak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Józefczak oraz
ksi¹dz kanonik Zygmunt
Bar tkowiak. Nie zabrak³o
Krêgu Starszych Harcerzy,
sponsorów naszej dzia³alnoœci
kulturalnej oraz mieszkañców
Œmigla.

Koncert rozpocz¹³ wystêp
chóru dziewczêcego SKOW-
RONKI z Poznania. Chór po-
wsta³ w 1950 roku. Od pocz¹t-
ku swej dzia³alnoœci zwi¹zany
jest z Centrum Kultury „Za-
mek”. W chórze œpiewa ponad
100 dziewcz¹t w wieku 7 - 18
lat, z ró¿nych poznañskich
szkó³. SKOWRONKI przez
50 lat muzykowania da³y
ogromn¹ liczbê koncer tów
w najznamienitszych salach
koncertowych Polski i Euro-
py. By³y równie¿ zapraszane
do udzia³u w spektaklach ope-
rowych. Od 1991 roku dyry-
gentem i kierownikiem arty-
stycznym jest Alicja Szeluga,
absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu i wielu
kursów polskich i zagranicz-
nych dla dyrygentów. Nad
opanowaniem aparatu wokal-
nego m³odych chórzystek
czuwa sopranistka Benigna
Jaskulska, która ukoñczy³a
studia muzyczne w Poznaniu
i Wiedniu. Swoj¹ sztukê wo-
kaln¹ doskonali³a na licznych
kursach w kraju i za granic¹.
Prowadzi szerok¹ dzia³alnoœæ
estradow¹, wykonuj¹c recita-
le solowe oraz bior¹c udzia³
w koncertach kameralnych
i symfonicznych. Jest równie¿
znakomitym pedagogiem
i konsultantem wielu zespo-
³ów. Œpiewa³a z powodzeniem
przed publicznoœci¹ Europy
i Azji. Za najwa¿niejsze osi¹-
gniêcie uwa¿a dokonanie na-

grañ dla fonografii i kinema-
tografii amerykañskiej.

Wspó³praca obu pañ obfi-
tuje w szereg nagród zdoby-
tych podczas wielu konkur-
sów chóralnych. Rocznie chór
daje oko³o 50 koncer tów.
Chór jest w wiêkszej czêœci
z e s p o ³ e m  d z i e c i ê c y m ,
w zwi¹zku z tym reper tuar
jego stanowi¹ krótkie utwory
o tematyce bliskiej dzieciom.
Najczêœciej s¹ to utwor y
wspó³czesne, choæ dziewczê-
ta chêtnie te¿ œpiewaj¹ kom-
pozycje z innych epok. W 1999
roku najstarsze chórzystki
wykona³y oraz wyda³y na p³y-
cie CD, wspólnie z zaprzyjaŸ-
nionym chórem mieszanym
ze Schwarzwaldu w Niem-
czech, „Requiem” Verdiego.
SKOWRONKI s¹ cz³onkiem
Polskiego Zwi¹zku Chórów
i Orkiestr oraz Miêdzynaro-
dowej Organizacji Chóralnej
„Europa Cantat”. W 1999
i 2002 roku bra³y udzia³
w warsztatach chóralnych or-
ganizowanych w Niemczech
przez „Europa Cantat”. Chór
nagra³ dwie kasety oraz dwa
CD: „Can you hear me?” i „Ho-
die Christus natus est”.

Na koncercie goœcinnie
wyst¹pi³ pan W³adys³aw Tra-
wiñski z Rawicza. Z wykszta³-
cenia jest prawnikiem, a z za-
mi³owania regionalist¹, spo-
³ecznikiem, wirtuozem har-
monijki ustnej. Uprawia tak¿e
p³ywanie. Zdoby³ piêciokrotne
mistrzostwo Polski w swej
kategorii wiekowej Masters.

Oprócz tego pan W³adys³aw
jest przewodnikiem turystycz-
nym. Od 15 lat jest tak¿e
cz³onkiem chóru mieszanego
ARION w Rawiczu. Za sw¹
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ zosta³
kilkakrotnie wyró¿niony od-
znaczeniami pañstwowymi
i wojewódzkimi. Pan W³ady-
s³aw zagra³ „Warszawiankê”,
,,Gdy szed³em raz od Warty”
oraz „Bywaj dziewczê zdro-
we”.

Na zakoñczenie wyst¹pi³a
Orkiestra Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Œmiglu. Orkiestra
istnieje od 1977 r. Od 1991 r.
patronat nad jej dzia³alnoœci¹
objê³o Centrum Kultury. Ak-
tualnie skupia 35 osób, w tym
m³odzie¿ ucz¹c¹ siê w szko-
³ach podstawowych, œrednich
i wy¿szych oraz osoby doro-
s³e. Kapelmistrzem orkiestry
jest Jan Nowicki. W jej reper-
tuarze znajduj¹ siê standardy
muzyki marszowej, rozrywko-
wej, klasycznej, kolêdy i pasto-
ra³ki. Orkiestra uczestniczy
w Przegl¹dach Orkiestr Dê-
tych, uœwietnia imprezy lokal-
ne oraz regionalne. Na kon-
cercie zagra³a suitê marszow¹
„Od Tatr do Ba³tyku”, polone-
za na dwa klarnety solo z to-
warzyszeniem orkiestry (na
klarnetach gra³y: Ania J¹der
i Ma³gosia W³ochal), mazura
Kwiatkowskiego, tr¹bkowy
slowrock na dwie tr¹bki solo
z towarzyszeniem orkiestry
(solo na tr¹bkach wykonali
Marcin Krzywicki i Maciej
Zdziabek) oraz marsza Posa

Koncert z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci

w opracowaniu Frankowskie-
go.

Ilona Stró¿ak

Chór dziewczêcy SKOWRONKI z Poznania

W³adys³aw Trawiñski z Ra-
wicza

Marcin Krzywicki i Maciej
Zdziabek

Ania J¹der i Ma³gosia W³o-
chal
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Taki by³ temat trzeciej ju¿
prelekcji, jak¹ wyg³osi³ dr Ja-
nusz Czebreszuk z Instytutu
Prahistorii Uniwersytetu im.

Najnowsze wyniki badañ archeologicznych osady sprzed
4 tysiêcy lat w Bruszczewie

Adama Mickiewicza, 6 listopa-
da br. w sali klubowej Cen-
trum Kultury.
Zainteresowanie odkryciem

Rozpoczê³a je uroczysta
msza œw., któr¹ w intencji
zmar³ych harcerzy i ojczyzny
odprawi³ k. kanonik Zygmunt
Bartkowiak, Nastêpnie pocz-
ty sztandarowe, goœcie, miesz-
kañcy z orkiestr¹ dêt¹ OSP
w Œmiglu przeszli na Plac
Rozstrzelanych, przed dom,
w którym urodzi³ siê dr Fran-
ciszek Witaszek.

Tam sylwetkê tego wybit-
nego œmigielanina przedsta-
wi³ honorowy obywatel miasta
i gminy Œmigiel – prof. dr hab.
nauk medycznych – Euge-
niusz Grys. (Artyku³ profeso-
ra Grysa pt. „Syn ziemi œmi-

gielskiej” przedstawiaj¹cy
¿yciorys dr. Fr. Witaszka dru-
kowaliœmy w poprzednim nu-
merze „W.Œ’). Po nim g³os za-
bra³ burmistrz Œmigla Józef
Cieœla, który podkreœli³ oby-
watelsk¹ i patriotyczn¹ posta-
wê dr. Witaszka oraz postawi³
j¹ za wzór do naœladowania.

Uroczystego ods³oniêcia
tablicy upamiêtniaj¹cej zas³u-
gi dr. Franciszka Witaszka
dokonali burmistrz Œmigla
J. Cieœla, komendant Hufca
ZHP – Ryszard Duda i Alodia
Witaszek – Napiera³a – córka
dr Witaszka.

Fundatorami pami¹tkowej

Œwiêto Niepodleg³oœci w Œmiglu
tablicy poœwiêconej przez ks.
kanonika Zygmunta Bartko-
wiaka s¹: Urz¹d Miejski Œmi-
gla, Bank Spó³dzielczy w Œmi-
glu, Spó³dzielnia „Meblo-
max”, Irena Cise³, Tadeusz
Mendel, Witold Omieczñski,
Zak³ady Miêsne Smolarek,
Zak³ad Kamieniarski Gorlas
z Koszanowa.

Wy¿ej  wymienionych
sponsorów – fundatorów z du-
¿ym zaanga¿owaniem wyszu-
ka³ cz³onek Krêgu Starszych
Harcerzy w Œmiglu – Zbi-
gniew Grabowski.

Po z³o¿eniu kwiatów pod
nowo ods³oniêt¹ tablic¹,

w Bruszczewie ci¹gle roœnie,
równie¿ dziêki ró¿nym publi-
kacjom, w tym w czasopiœmie
ogólnopolskim „Newsweek”
(nr 40/2003).
Wed³ug najnowszych badañ
osada obronna w Bruszczewie
mia³a kszta³t kolisty, a nie jak
ju¿ wczeœniej przypuszczano
eliptyczny. Znaleziono wiele
nowych przedmiotów potwier-
dzaj¹cych fakt, ¿e osada by³a
wa¿nym oœrodkiem metalur-
gicznym i mog³a wywieraæ
du¿y wp³yw na kszta³towanie
siê pañstwa polskiego. Prze-
znaczenia niektórych znale-
zisk nie uda³o siê do tej pory
zidentyfikowaæ.

Okaza³o siê, ¿e kurhany odna-
lezione nieopodal starej Przy-
sieki mog¹ byæ œciœle zwi¹za-
ne z wykopaliskami w Brusz-
czewie. To jednak musz¹ po-
twierdziæ dok³adne badania
tych miejsc. Jeœli uda siê zdo-
byæ fundusze, potrwaj¹ one
jeszcze oko³o piêciu lat.
Miejmy nadziejê, ¿e tak bê-
dzie i ¿e uda siê równie¿
w przysz³oœci zdobyæ œrodki
na zbudowanie skansenu ar-
cheologicznego w Bruszcze-
wie, który stanie siê atrakcj¹
turystyczn¹ przyci¹gaj¹c¹ wy-
cieczki nie tylko z kraju, ale
i z zagranicy.

E.K.

uczestnicy tej uroczystoœci
przeszli przed obelisk poœwiê-
cony harcmistrzowi Zbignie-
wowi £ukowskiemu, gdzie
odby³ siê apel poleg³ych za oj-
czyznê. Przed obeliskiem
i w innych punktach pamiêci
narodowej z³o¿ono kwiaty.

O godz. 1700 w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury
odby³ siê uroczysty koncert,
w któr ym wyst¹pili: chór
„Skowronki” i Benigna Jaskul-
ska z Poznania, W³adys³aw
Tawiñski z Rawicza i orkiestra
dêta OSP w Œmiglu.

E.K.

Foto-Elf

Foto-Elf

foto M. Dymarkowska
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Akcjê ,,Szko³a z klas¹’’
przeprowadzi³a „Gazeta Wy-
borcza” wraz z Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej. Honoro-
wy patronat przyj¹³ prezydent
RP Aleksander Kwaœniewski,
a oficjalnym partnerem pro-
gramu zosta³a Polsko - Ame-
rykañska Fundacja Wolnoœci.
Formu³a ,,Szko³y z klas¹’’
opiera siê na zasadach dzia³al-
noœci przyjaznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli, taka
placówka uczy twórczego
i krytycznego myœlenia. Do
wykonania by³o szeœæ zadañ.
Placówka w Czaczu wywi¹za-
³a siê z nich doskonale, st¹d
kapitu³a nie mia³a w¹tpliwoœci,
¿e szkole nale¿y siê wyró¿nie-
nie.

Gimnazjum w Czaczu,
przy czynnej wspó³pracy ka-
dry pedagogicznej, rodziców,
uczniów i dyrekcji, wypraco-

wa³o rozwiniêty system od-
dzia³ywañ wychowawczych.
W szkole podstawow¹ zasad¹
jest prawo ka¿dego do wyra-
¿ania w³asnych pogl¹dów
i przekonañ, przy jednocze-
snym poszanowaniu dla pogl¹-
dów i przekonañ innych. Du¿¹
popularnoœci¹ cieszy siê

T a  s z k o ³ a  m a  k l a s ê !

Now¹ komendantk¹
hufca ZHP w Œmiglu zosta-
³a 22-letnia Magdalena
Drótkowska, zastêpuj¹c na
tym stanowisku zas³u¿one-
go dzia³acza harcerskiego,
harcmistr za R yszarda
Dudê. W odbywaj¹cym siê
28 listopada zjeŸdzie dru-
hów w Domu Harcerza
uczestniczyli m.in. Wieñ-
czys³aw Celer, zastêpca ko-
mendanta Wielkopolskiej
Chor¹gwi ZHP i Jan Józef-
czak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla.

Dotychczasowy d³ugoletni
komendant, Ryszard Duda,
zrezygnowa³ ze stanowiska.
Otrzyma³ liczne podziêkowa-
nia, kwiaty i serdeczne gratu-
lacje za dotychczasow¹ s³u¿-
bê, w tym list przekazany
przez nieobecnego z powodu
choroby Józefa Cieœlê, burmi-
strza Œmigla. By³y komendant
nie od¿egna³ siê ca³kowicie od
pracy na rzecz œmigielskich
druhów, obejmuj¹c funkcjê
zastêpcy komendanta. Do œci-
s³ego kierownictwa weszli po-

Zjazd  Hufca  ZHP
nadto: hm Tadeusz Marciniak
(skarbnik) oraz Romuald Woj-
ciechowski i Karol W³odar-
czak (cz³onkowie komendy).
Magda Drótkowska i Karol
W³odarczak zostali ponadto
delegatami na Zjazd Wielko-
polskiej Chor¹gwi ZHP.

Zjazd uchwali³ strategiê
rozwoju hufca na lata 2003/04-
2007/08. Zak³ada ona znacz¹-
ce uaktywnienie œrodowisk
i dru¿yn harcerskich oraz po-
wo³anie do ¿ycia Ruchu Przy-
jació³ Harcerstwa. W planie
dzia³ania przewidziano ponad-
to interesuj¹c¹ ofertê progra-
mow¹ i nowe, atrakcyjne for-
my realizacji Organizacja bê-
dzie k³ad³a nacisk na rozwój
wspó³zawodnictwa miêdzy
dru¿ynami, wspó³tworzenie
lokalnego ¿ycia kulturalnego
oraz naukê – uzupe³nianie
harcerskiej wiedzy i umiejêt-
noœci.

Œmigielski hufiec liczy dziœ
206 harcerek i harcerzy. Na-
le¿y do nielicznych, które po-
zosta³y w miastach niepowia-
towych. Wyró¿nia siê wyj¹tko-

s z k o l n y  m i e s i ê c z n i k
,,KLEKS’’, poruszaj¹cy wa¿n¹
dla uczniowskiej spo³ecznoœci
problematykê. Atrakcyjne for-
my dzia³alnoœci rozwin¹³ klub
europejski EUROCZACZUŒ.
Od roku pieczo³owicie prowa-
dzona jest szkolna ksiêga
twórczoœci, któr¹ mo¿na zoba-

czyæ w szkolnej bibliotece.
Uczniowie zamieszczaj¹ w niej
swoje drobne, ale bardzo in-
teresuj¹ce utwory literackie,
poetyckie, a tak¿e plastyczne.
Dyrektor Wiktor Snela zapo-
wiedzia³, ¿e szko³a ma zamiar
wydaæ tê pracê drukiem, a po-
trzebne do tego celu œrodki
pozyskaæ z MENiS, dziêki
otrzymanemu tytu³owi.

5 listopada z gronem na-
uczycielskim Zespo³u Szkó³
w Czaczu spotka³ siê bur-
mistrz Józef Cieœla. Wszyst-
kim zaanga¿owanym w uzy-
skanie tytu³u ,,Szko³a z klas¹’’
pogratulowa³ wyró¿nienia
przyznanego przez kapitu³ê
konkursu. Gimnazjum w Cza-
czu jest jedyn¹ placówk¹
oœwiatow¹ w gminie Œmigiel,
która takie zaszczytne miano
uzyska³a.

(tj)

wo prê¿n¹ organizacj¹ i skru-
pulatnie prowadzon¹ doku-
mentacj¹, za któr¹ Chor¹giew
Wielkopolska przyzna³a huf-
cowi nagrodê - komputer. Jak
zapewnia nowe kierownictwo,
szeregi hufca zwiêksz¹ siê
w najbli¿szym czasie o kilka-
dziesiêciu nowych druhów.

Podharcmistrzyni Magda
Drótkowska – nowa œmigiel-
ska komendantka – naj -
m³odsz¹  sze fow¹  hufca
w Wielkopolsce, byæ mo¿e na-
wet w ca³ym kraju. Ma opiniê

osoby nadzwyczaj uczynnej,
energicznej i pe³nej ró¿nych
pomys³ów. Jest powszechnie
lubiana. Do zuchów wst¹pi³a
ju¿ w zerówce. Od 1986 r. by³a
dru¿ynow¹ gromady zucho-
wej, a od 2001 r. instruktorem
hufca w namiestnictwie zu-
chowym. Prowadzi³a liczne
rajdy, obozy, warsztaty i biwa-
ki harcerskie. Do harcerskich
powinnoœci wdra¿a ju¿ sw¹ 3-
letni¹ córeczkê Nataszê. Pra-
cuje w Oœrodku Opieki Spo-
³ecznej w Œmiglu.

t.j.

Fot. - tj

im.  Franc iszka
Wi taszka  w Œmig lu
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Te najradoœniejsze, najbardziej
rodzinne œwiêta zawsze by³y i s¹
oczekiwane z wielk¹ niecierpliwo-
œci¹ i przez najm³odszych, i przez
starszych. Oczekiwanie, przygoto-
wanie i prze¿ywanie tych œwi¹t by³o
i jest tym, o czym pamiêta siê przez
ca³e ¿ycie. Ich atmosfera znajdowa-
³a swoje odzwierciedlenie tak¿e
w ówczesnej prasie œmigielskiej.
Kupcy d³ugo przed œwiêtami rekla-
mowali swoje wyroby, organizacje
charytatywne organizowa³y pomoc
dla najubo¿szych. Informowano
o imprezach, które mia³y odbyæ siê
w czasie œwi¹t. Gazety œwi¹teczne
wydawane by³y w uroczystej opra-
wie. Znajdowa³o siê w nich szereg
okolicznoœciowych ar tyku³ów.
W œwi¹tecznym numerze „Orê-
downika Œmigielskiego” z 1928
roku ukaza³ siê artyku³ „Bóg siê ro-
dzi”, w którym zawarto m.in. takie
myœli: „A wraz z nim rodz¹ siê nowe
nadzieje na nieznan¹ przysz³oœæ i budzi
siê g³êboka troska o teraŸniejszoœæ zna-
czona rozpamiêtywaniem przesz³oœci”.
I dalej: „Uœwiadomimy sobie, ¿e Polska
dotychczas nie zdo³a³a znaleŸæ jasnej
i przewodniej myœli rozwojowej, ¿e ¿yje-
my z dnia na dzieñ bez wytkniêtego pla-
nu dzia³ania na przysz³oœæ, ¿e wiele bê-
dzie trzeba jeszcze pracy w³o¿yæ w bu-
dowê zwartego na wewn¹trz i mocarne-
go na zewn¹trz pañstwa. I snuj¹c te my-
œli bêdziemy siê w duszy ¿arliwie modliæ,
abyœmy jeszcze w³asnemi oczyma ogl¹-
daæ mogli cud narodzenia takiej w³aœnie
Polski, która stanie siê w zespole wol-
nych narodów œwiata dum¹ wszystkich
Polaków”.

Nie brakowa³o w tym okresie barw-
nych reklam, np.:

Có¿ powinieneœ
je¿eli podczas œwi¹t odwiedzi Ciê twój
przyjaciel,
a nie masz go czem przyj¹æ, a wiêc
œpiesz siê
bo 3 godzina niedaleko, abyœ móg³
przed czasem
zaopatrzyæ siê w likiery, wódki, rumy
i wina
St. Tomaszewski
Œmigiel
Wielka sprzeda¿ gwiazdkowa
Sprzêta kuchenne, emalie i porcela-

Bo¿e Narodzenie w przedwojennej
prasie œmigielskiej

na (fajans)
garnki, miski, talerze, dzbanki,
garnuszki itp.
Szk³a ró¿ne, kieliszki, szklanki po
zni¿onych cenach poleca
M. Szymanowski
ul. Sienkiewicza 5
Informowano spo³eczeñstwo o ofia-

rach dla najubo¿szych. Ofiary z³o¿yli
m.in.: p. Hölzer 20 z³, p. J. Matuszewski
i p. Rzepka 2 pary nowych pantalonów,
u¿ywan¹ odzie¿ i 4 pary trzewiczków,
p. Tomaszewski pó³ ctr. jab³ek, p. Z. £eb-
kowicz 7 i 5 mtr barchanu i u¿ywan¹
odzie¿, p. Omieczyñski 10 paczek do-
mieszki do kawy, 5 funtów ry¿u, 2 funty
pierników, Bank Ludowy w Œmiglu 50 z³,
p. Poczêtek 10 funtów kie³basy.

Gwiazdka dla biednych i bezrobot-
nych odby³a siê 23 grudnia 1938
roku o godz. 1500 w Strzelnicy. Rozda-
no m.in. 150 porcji chleba, miêsa, cukru,
strucli, myd³a, a 115 rodzin bezrobotnych
otrzyma³o artyku³y pierwszej potrzeby,
wêgiel i bieliznê dla dzieci.

Podczas œwi¹t organizowano ró¿ne
imprezy. Oto informacje na ten temat:
„Powiatowe Ko³o Zwi¹zku Inwalidów
Wojennych urz¹dza 26.12. o ósmej wie-
czorem amatorskie przedstawienie pod
tyt. „Ulicznik paryski”. Komedia w 4 ak-
tach. Czysty dochód przeznaczony jest

na wdowy i sieroty po inwalidach
wojennych. Podczas przer wy
przygrywaæ bêdzie muzyka. Po
przedstawieniu zabawa taneczna”.
„W Morownicy 26.12. Stowarzy-
szenie MT.Polek urz¹dza wieczor-
nicê. Odegrana zostanie sztuka
„Dzwonek œw. Jadwigi oraz Arle-
kin hrabiego Hakenkreuza”
a w Bronikowie Stowarzyszenie
M³odych Polek na sali p. Apolinar-
skiego przedstawi jase³ka „Betle-
em Polskie” Rydla. Atmosferê ra-
doœci podkreœla³y zamieszczane
w prasie liczne dowcipy.
Oto przyk³ady:
Przysiêga
- Przyrzek³eœ przecie¿ swojej ¿onie,
¿e nie bêdziesz wraca³ wstawiony
do domu!
- Ja... dotrzymujê s³owa! Od oœmiu
dni nie pokazujê siê w ogóle w
domu.
W zamian

- Dajê córce 50.000 z³ w posagu. Co
mi pan da w zamian?
- Je¿eli pan sobie ¿yczy, mogê wysta-
wiæ pokwitowanie.

Wyjaœni³
- Ojcze, dlaczego buduje siê teraz tyle
domów o p³askich dachach?
- Aby hipoteki mog³y pewnie na nich
spoczywaæ.

Komplement
- Widzê, ¿e nie zmieni³eœ siê w
ostatnich 20 latach.
- Tak, tylko w³osy mam na innym
miejscu.

J. Pawicki
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„Konwalie takie ulotne
trzeba szybko je sprzedaæ
niebo marszczy brwi a w
domu piszczy bieda
¿eby tylko nie zwiêd³y, ¿eby
dzwoni³y dzwoneczkami
¿eby tak wonnie kusi³y i do
ludzi siê œmia³y”.

Adam Ziemianin

Rok 1655. Na wyspie na
Jeziorze Radomierskim par-
tyzanci starosty zb¹skiego
Krzysztofa ¯egockiego starli
siê ze Szwedami. Rozpêta³a
siê straszna bitwa. Partyzanci
zostali pobici, ale tam, gdzie
pola³a siê krew, rosn¹ do dzi-
siaj ró¿owe konwalie. Jest to
jedyne miejsce w Europie. Ta
wyspa to rezerwat przyrody -
„Wyspa Konwaliowa”.

Od XIII wieku wyspa przez
kilkaset lat nale¿a³a do cyster-
sów z Przemêtu. Gdy zakon
zsekular yzowano, wyspa
przesz³a na w³asnoœæ rz¹du
pruskiego. Przed II wojn¹
œwiatow¹ urz¹dzano na niej
festyny. Na polanie gra³a woj-
skowa orkiestra z Leszna,
³odziami dowo¿ono napoje
i przek¹ski. Przyje¿d¿ano jed-
nak nie tylko, aby siê bawiæ,
równie¿ po to, by zrywaæ kon-
walie. (Konwalia majowa –
bylina z rodziny liliowatych
rosn¹ca w cienistych lasach li-
œciastych i mieszanych ca³ej
Europy i œrodkowej Azji. Ca³a
roœlina jest truj¹ca, kwiaty
i ziele, rzadziej k³¹cza s¹ su-
rowcem farmaceutycznym,
daj¹cym cenne glikozydy na-

sercowe. Tak wiêc konwalia to
wa¿ny sk³adnik leków naser-
cowych. Kiedyœ powszechnie
skupowa³ konwalie „Herba-
pol”. Obecnie w Polsce zbiór
ze stanu dzikiego jest prawnie
ograniczony. Konwaliê ma-
jow¹ uprawia siê na rabatach
i na kwiat ciêty; wyhodowano
odmiany ozdobne, m. in.
o kwiatach du¿ych, pe³nych
i ró¿owych).
W okresie przedwojennym
i krótko po nim nast¹pi³y ra-
bunkowe ¿niwa konwaliowe.
Po protestach m³odzie¿y gim-
nazjalnej z Wolsztyna i Prze-
mêtu w 1957 roku utworzono
na wyspie rezerwat. Mo¿na
spotkaæ tam kilka rzadkich
roœlin - bu³awika czerwonego,
hubê siarkow¹, kokoryczkê
i liliê z³otog³ów. Swoje siedli-
sko ma tak¿e kania i czapla
siwa. Ale oczywiœcie najwa¿-
niejsze s¹ konwalie. To praw-
dziwa rzadkoœæ - rosn¹ one
tylko tutaj. Nikt nie wie, dla-
czego akurat
w tym miej-
scu pojawi³y
siê ró¿owe
k o n w a l i e ,
czyli takie,
które maj¹
ró¿ow¹ nasa-
dê prêcika.
B y æ  m o ¿ e
w l e g e n d z i e
o par tyzantach
¯egockiego tkwi
ziarenko prawdy.
Jest jeszcze inna,
która mówi o wiaro-
³omstwie ¿ony miej-

scowego mo¿now³adcy. Poj¹³
on za ¿onê dziewczynê z ludu
i zamieszka³ w zamku na wy-

spie. Kiedy zmar³a jej matka,
a ojciec przyszed³ powiado-
miæ córkê o œmierci, wy-
rzek³a siê go. Ojciec, od-
chodz¹c, zap³aka³ krwa-
wymi ³zami. W miejscach,

gdzie ³zy
u p a d ³ y,

w y r o s ³ y
ró¿owe kon-

walie. Legendy legen-
dami, a opieka nad rezerwa-
tem nie jest ³atwa. Wyspê za-
rasta leszczyna, która kradnie
œwiat³o i uniemo¿liwia rozrost
konwaliom. Poniewa¿ to re-
zerwat, nie wolno prowadziæ
normalnej gospodarki leœnej.
Tak¿e dêby, którymi zachwy-
caj¹ siê ekolodzy, przysparzaj¹
k³opotów. Nowe dêby, wyros³e
ze starych, nie s¹ zdrowe i pe³-
nowartoœciowe. Wiele z nich
³ami¹ wiatry a wiatro³omy,
których nie mo¿na uprz¹tn¹æ,
s¹ siedliskiem szkodników za-
gra¿aj¹cych okolicznym la-
som.

W y s p a  K o n w a l i o w a

Rezerwat „Wyspa Konwalio-
wa”  mo¿na zwiedziæ  po
uprzednim uzgodnieniu z le-
œniczym. My byliœmy na raj-
dzie rowerowym we wrzeœniu,
ale ju¿ zaplanowaliœmy powrót
wiosn¹, w maju, kiedy kwitn¹
konwalie, a ich zapach unosi
siê po okolicy.

Obok Wyspy Konwaliowej
prowadzi szlak kajakowy na-
zwany „konwaliowym”. Jego
trasa wiedzie z Jeziora Domi-
nickiego przez Jezioro Wiel-
kie, Jezioro Ma³e, Kana³ B³ot-
nicki do Jeziora B³otnickiego,
Przemêckiego dalej obok
Wyspy Konwaliowej przez Je-
zioro Olejnickie, Górskie,
Os³oniñskie, Wieleñskie,
Trzytoniowe, Brneñskie, Bia-
³e, Mia³kie i Lincjusz. Pêtlê
„szlaku konwaliowego” mo¿-
na zakoñczyæ na jeziorze Za-
powiednik lub pop³yn¹æ Star¹
Rzek¹ do Lginia. Sp³yw tym
szlakiem (ok. 40 km) to nie-
zapomniane prze¿ycie, czego
doœwiadczy³ ni¿ej podpisany.

Andrzej Weber
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W bazie danych, opracowanej przez
wolontariusza £ukasza Szamborskiego,
do dnia 5 grudnia zarejestrowanych zo-
sta³o 258 osób oraz 171 firm z terenu
powiatu koœciañskiego. Ogó³em odwie-
dzi³o nas oko³o 2 500 osób.

21 paŸdziernika br. w salce klubowej
Centrum Kultury zosta³y zorganizowane
zajêcia warsztatowe „Autoprezentacja”
(rozmowa kwalifikacyjna z pracodawc¹).
Prowadzi³a je Mariola Linke – doradca
zawodowy z Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej w Lesznie.
W zajêciach bra³o udzia³ 5 osób.

W dniach od 19 do 21 listopada br.
odby³y siê warsztaty aktywnego poszu-
kiwania pracy, które by³y adresowane do
ka¿dego, kto chce podj¹æ lub zmieniæ
pracê i w swoich staraniach napotyka
przeszkody. Warsztaty prowadzi³a Ewa
Dudziñska z Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej w Lesznie.
Uczestniczy³o w nich 13 osób.

26 listopada dyrektor Centrum Kul-
tury, Eugeniusz Krasiñski, przeprowadzi³
test dla obs³ugi GCI sprawdzaj¹cy jej
umiejêtnoœci. Wœród zadañ znalaz³o siê
miedzy innymi: napisanie CV, odnalezie-
nie ofert pracy w Internecie dla konkret-
nej osoby z bazy danych GCI, udzielenie
porad przyk³adowym petentom, odpo-
wiedzenie na pytania: kim s¹ klienci GCI
w Œmiglu, ile osób dotychczas skorzysta-
³o z us³ug GCI, ile osób dziêki GCI w Œmi-
glu dosta³o pracê, itp.

Podsumowanie testu nast¹pi³o
3 grudnia, na spotkaniu zorganizowanym
z okazji Miêdzynarodowego Dnia Wolon-
tariusza, przypadaj¹cego 5 grudnia. Dy-
rektor Centrum Kultury podziêkowa³
wszystkim wolontariuszom za ich pracê
na rzecz œmigielskiego Infocentrum.

2 grudnia rozpocz¹³ siê bezp³atny
kurs komputerowy dla so³tysów i prze-
wodnicz¹cych osiedli gminy Œmigiel. In-
focentrum wspólnie z Oœrodkiem Wspie-
rania Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczo-
œci w Koœcianie przeprowadzi szkolenie
e  - learningowe „Zostanê przedsiêbiorc¹
– na bank!”, skierowane dla bezrobot-
nych i osób pragn¹cych rozpocz¹æ
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

4 grudnia dobieg³ koñca jeden kurs
komputerowy, a dwa kolejne siê koñcz¹.
W œmigielskim Infocentrum ju¿ trwaj¹
zapisy na kolejne kursy.

- ZAPRASZAMY –
Ilona Stró¿ak

Józef Cieœla, burmistrz Œmigla, powo-
³a³ nowy organ opiniodawczo-doradczy,
który przyj¹³ nazwê Rady Konsultacyjnej
Burmistrza Œmigla. Rada bêdzie przeka-
zywaæ burmistrzowi swoje sugestie
w kwestiach strategicznych, przede
wszystkim odnosz¹cych siê do gospodar-
ki gminy, rozwi¹zywania problemów spo-
³ecznych i rozwoju kultury. Pierwsze po-
siedzenie odby³o siê 17 listopada br. i po-
œwiêcone zosta³o kwestii przyspieszenia
prac nad planem zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz pozyskaniu œrod-
ków z funduszy unijnych. Kolejne spotka-
nia bêd¹ odbywa³y siê co kwarta³.

W sk³ad Rady weszli: Leszek Balcer,
prezes stowarzyszenia „Œmigielskie Wia-
traki”, dr Marek Berski, ordynator sana-
torium w Wonieœciu, dr Stefan Grys, ho-
norowy obywatel Œmigla, Tadeusz J¹der,

Powsta³a Rada Konsultacyjna Raport
z dzia³alnoœci GCI

Autork¹ obecnej wystawy plastycznej
jest mieszkanka Koœciana - El¿bieta Ra-
cewicz. Eksponowane s¹ przede wszyst-
kim pastele i kilka rysunków.

Jak mówi sama autorka, inspiruje j¹
przyroda i w³asna wyobraŸnia. Nie trze-
ba znaæ autora prac, ¿eby stwierdziæ, ¿e
zosta³y wykonane rêk¹ kobiec¹. Tytu³o-
wa pastelowa miêkkoœæ jest w nich bar-
dzo ewidentna.
El¿bieta Racewicz oprócz omawianych
pasteli uprawia malarstwo olejne, akwa-
relê, gwasz i rysunek. Artystka uczest-
niczy tak¿e w plenerach plastycznych or-
ganizowanych przez Koœciañskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju S³u¿by Zdrowia.

Wystawa czynna bêdzie do 5 stycznia
2004 r. w sali kameralnej Centrum Kul-
tury w Œmiglu. Zapraszamy wszystkich
mi³oœników sztuki. Prace mo¿na równie¿
zakupiæ.

dziennikarz i ekonomista, specjalista ds.
promocji gminy, prof. dr hab. Tadeusz
Mendel, rektor Wy¿szej Szko³y Marke-
tingu i Zarz¹dzania w Lesznie, honoro-
wy obywatel Œmigla, Zbigniew Mocek,
kanclerz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Lesznie, Witold Omieczyñ-
ski, dyrektor Muzeum Okrêgowego
w Lesznie, radny Rady Miejskiej w Œmi-
glu i przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej,
Wies³awa Poleszak-Kraczewska, dzia-
³aczka spo³eczna, cz³onkini zarz¹du sto-
warzyszenia pomocy dzieciom i m³odzie-
¿y niepe³nosprawnej „Œwiat³o Nadziei”,
prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkow-
ski, prorektor UAM w Poznaniu, hono-
rowy obywatel Œmigla, Urszula Ranke,
dzia³aczka spo³eczna, b. przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Œmiglu.

d.p.

W pastelowych miêkkoœciach

Autorka El¿bieta Racewicz w towarzy-
stwie wiceburmistrza Œmigla Stefana

Stachowiaka.

foto A. Szulc

Reprezentant gminy Œmigiel we w³adzach
wojewódzkich Platformy Obywatelskiej

W czasie ostatniego Zjazdu Regionu Wielkopolskiego Platformy Obywatelskiej,
który odby³ siê w Poznaniu 25 paŸdziernika br., do sk³adu w³adz wojewódzkich z gru-
py 400 delegatów wybrano dwóch mieszkañców ziemi koœciañskiej. S¹ nimi Woj-
ciech Ziemniak – dyrektor szko³y w Racocie, dzia³acz samorz¹dowy i sportowy oraz
Adam Thiel, nauczyciel z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie prze-
wodnicz¹cy Rady Rodziców Szko³y Podstawowej i Samorz¹dowego Gimnazjum
w Œmiglu. A.Thiel pe³ni równie¿ funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego Zarz¹du Po-
wiatowego Platformy Obywatelskiej w Koœcianie i jest konsultantem w Radzie Pro-
gramowej dzia³aj¹cej przy Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej.

E.K.

A.Szulc
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Œmigielska publicznoœæ
dopiero 9 listopada br.
mog³a us³yszeæ i zobaczyæ
wszystkich laureatów II
Przegl¹du Piosenki Religij-
nej i Koœcielnej „Carmen
Deo”, któr y odby³ siê
w Centrum Kultury w Œmi-
glu 25 paŸdziernika br.
Wówczas zabrak³o czasu na
pe³n¹ prezentacjê.

Tym razem wyst¹pili wszy-
scy laureaci tego przegl¹du
z wyj¹tkiem zespo³u „Dia-
dem” z Przemêtu, który z ró¿-
nych przyczyn nie móg³ wzi¹æ
w nim udzia³u.

W kategorii solistów m³od-
szych wyst¹pili: Ewelina Ku-
biak - III miejsce, Joanna Pod-
górska z Koœciana i Jakub
Peœla – zdobywcy II miejsca.
W kategorii solistów 11-15 lat
wyst¹pi³a Magdalena Micha-
lak z Czacza - III miejsce, Pau-
lina Jaœkowiak z Czacza i Ka-
mila Hylak z Krzemieniewa –
zdobywczynie ex aequo II
miejsca oraz zwyciêzca – Da-

niel Radoñ z Lipna. Kategoriê
solistów powy¿ej 16 lat repre-
zentowali: Katarzyna Buda
z Grodziska Wlkp. (III miej-
sce), Monika Myler z Koœcia-
na (II miejsce), Marcin Urba-
niak ze Starego Miasta (I miej-
sce i Grand Prix). Wœród zwy-
ciêskich zespo³ów wyst¹pi³y:
M³odzie¿owy Zespó³ z parafii
œw. Brata Alberta” w Koœcia-
nie – zdobywca II miejsca oraz
„Parafialna Schola Dzieciêca”
(równie¿ z Koœciana) - zwy-
ciêzca w tej kategorii.

Wœród goœci na widowni
zasiedli m.in. burmistrz Œmi-
gla J.Cieœla wraz z ma³¿onk¹,
przewodnicz¹cy Rady Miasta
Œmigla Jan Józefczak wraz
z ma³¿onk¹, dziekan ks. kano-
nik Zbigniew Dawidziak.

Licznie zgromadzona pu-
blicznoœæ i bardzo dobra at-
mosfera koncertu oraz du¿a
liczba uczestników „Carmen
Deo” s¹ dowodem na to, ¿e
muzyka chrzeœcijañska staje
siê coraz bardziej popularna.

E.K.

Tradycyjnie 6 grudnia
dla osób ze Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o Nadziei” zosta³o
zorganizowane w sali wido-
wiskowej Centrum Kultu-
ry spotkanie miko³ajkowe.
Urz¹d Miejski Œmigla re-
prezentowali: przewodni-
cz¹cy Rady Jan Józefczak
oraz radny Witold Omie-
czyñski.
Spotkanie rozpoczê³o siê wy-
stêpami dzieci ze szko³y pod-
stawowej przygotowanymi
przez panie Mariê Józefczak
i Zdzis³awê Ratajczak. Zachê-
ci³y one dzieci ze stowarzysze-
nia do wspólnej zabawy i ocze-
kiwania na Œw. Miko³aja. Gdy

Dzieñ Pracownika Socjal-
nego obchodzi³y 21 listopada
panie z Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Œmiglu. W spotka-
niu z tej okazji uczestniczy³
Stefan Stachowiak, wicebur-
mistrz Œmigla i sekretarz Wan-
da Jakubowska. W imieniu
w ³ a d z  s a m o r z ¹ d o w y c h
wszystkim paniom pe³ni¹cym
socjaln¹ s³u¿bê z³o¿yli ser-
deczne podziêkowania za oka-
zywane serce i zaanga¿owanie
w ich trudnej i odpowiedzial-
nej pracy. Z okazji œwiêta
wszystkie panie zaanga¿owa-
ne w œwiadczenie us³ug socjal-
nych i opiekuñczych otrzyma-
³y w podziêkowaniu symbo-
liczny kwiatek.

Barbara Kuderska, kie-

Koncert laureatów „Carmen
Deo”

Miko³ajki w SPDiMN „Œwiat³o
nadziei”

wreszcie w sali pojawi³ siê d³u-
go oczekiwany przez wszyst-
kich Miko³aj radoœci dzieciom
nie by³o koñca. Œwiêty Miko-
³aj obdarowa³ oko³o 50 dzieci
ze „Œwiat³a Nadziei” paczkami
ze s³odyczami, a pozosta³ych
smako³ykami. Potem goœæ za-
proponowa³ wspólne œpiewa-
nie piosenek.
W prawdziwie ciep³ej atmos-
ferze, przy muzyce, piosence,
herbacie oraz cieœcie przygo-
towanym przez mamy dzieci
minê³y ponad trzy godziny
niezwyk³ego spotkania. Dzie-
ci wspaniale bawi³y siê przy
muzyce Kapeli Podwórkowej
„Wiarusy” oraz zespo³u „Ich-
tis”.

Ilona Stró¿ak

rownik oœrodka, podkreœli³a
specyfikê pracy zwi¹zanej
z pomoc¹ dla stale powiêksza-
j¹cej siê grupy ludzi potrze-
buj¹cych wsparcia i opieki,
œwiadczenia konkretnych
us³ug, a tak¿e udzielania nie-
zbêdnych porad prawnych,
psychologicznych i ekono-
micznych.

Spotkanie by³o okazj¹ do
podsumowania dotychczaso-
wej dzia³alnoœci Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej. Wskazano
przy tym na istniej¹ce utrud-
nienia w niesieniu pomocy
potrzebuj¹cym. Mówiono
równie¿ o reformie przepisów
o pomocy spo³ecznej i oczeki-
wanych zmianach w jej orga-
nizacji.

Dzieñ Pracownika Socjalnego

18 listopada w gospodarstwie
agroturystycznym E.R. Ha-
berników w Bronikowie odby-
³o siê spotkanie z poet¹, lite-
ratem, publicyst¹, œmigielani-
nem z pochodzenia – Ryszar-
dem Biberstajnem. Organiza-
torem spotkania by³a dyrekcja
Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Bronikowie oraz
Centrum Kultury w Œmiglu.
W cieple kominka i przy zapa-
lonych œwiecach poezji i pro-
zy autora s³uchali miêdzy in-
nymi prof. Kazimierz Przy-
szczypkowski – prorektor
UAM w Poznaniu, Janusz Bet-
ting – prezes zarz¹du Towa-
rzystwa PrzyjaŸni Polsko –
Niemieckiej wraz z ma³¿onk¹,
burmistrz Œmigla – J. Cieœla,
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla J. Józefczak, wi-
ceburmistrz Œmigla – St. Sta-
chowiak wraz z ma³¿onk¹, ks.

Spotkanie autorskie z Ryszardem
Biberstajnem w Bronikowie

proboszcz Józef Rydlewski,
ks. kanonik Zbigniew Fengler,
nauczyciele ucz¹cy w szkole
w Bronikowie, przedstawicie-
le Rady Rodziców.

Autorowi towarzyszy³a
¿ona Eleonora. W trakcie spo-
tkania równie¿ ona zaprezen-
towa³a kilka swoich wierszy,
które wkrótce uka¿¹ siê w wy-
daniu ksi¹¿kowym. Uzupe³-
nieniem wieczoru by³a poezja
œpiewana w wykonaniu Moni-
ki Habernik, Paw³a Œliwiñ-
skiego i Piotra Filipowicza.
Gospodarze – pañstwo El¿bie-
ta i Ryszard Habernik zadbali
o strawê dla cia³a i przygoto-
wali pyszne ciasta i kawê. Po
czêœci oficjalnej d³ugo jeszcze
wielu uczestników spotkania
rozmawia³o z poet¹ i jego ¿on¹
o poezji, prozie i problemach
wspó³czesnego œwiata.

E.K.

d.p.
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Witam Was. Z niecierpliwoœci¹ oczekujê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Lubiê wyobra¿aæ sobie, jakie prezenty znajdê pod choink¹. Mo¿e bêdzie

to wspania³y samochód stra¿acki, taki, jaki widzia³em u mojego kolegi Tomka.
Moglibyœmy razem przemieniæ siê w dzielnych stra¿aków. By³oby wspaniale! A mo¿e znajdê
klocki, ca³e mnóstwo klocków… Zbudujê z nich miasteczko, w którym zamieszka Sonia – mój

ukochany pies.
Oj, z tymi prezentami to tylko k³opoty. Ju¿ cztery razy pisa³em list do Œwiêtego Miko³aja. Sam nie mogê
siê zdecydowaæ, co chcia³bym dostaæ najbardziej… Mam nadzie-
jê, ¿e Œwiêty Miko³aj nie bêdzie mia³ w¹tpliwoœci, co sprawi mi
najwiêcej radoœci.
Bardzo cieszê siê, ¿e zbli¿aj¹ siê œwiêta. Znowu w moim

domu na honorowym miejscu sta-
nie pachn¹ca, zielona, b³ysz-

cz¹ca choinka. Moja bab-
cia opowiada³a mi, ¿e jesz-
cze sto lat temu polskie

dzieci mia³y zamiast choinki
ga³¹zki œwierkowe lub sosno-

we przybrane s³odyczami,
orzeszkami, wst¹¿kami. Takie

ga³¹zki wieszano pod sufitem,
a nazywano je pod³aŸniczkami, po³aŸnikami lub
gajami, zale¿nie od okolicy. Dawniej wierzo-
no, ¿e pod³aŸniczka sprowadza szczêœcie do
domu. Zdobienie i wieszanie pod³aŸniczki
by³o weso³¹ uroczystoœci¹, na któr¹ scho-
dzi³a siê m³odzie¿. W niektórych okoli-
cach trwa do dzisiaj taki zwyczaj.
Postanowi³em sobie, ¿e w tym roku sa-
modzielnie wykonam pod³aŸniczkê
i przyczepiê j¹ do lampy.
Nie zapomnia³em o zadaniu dla Was,
moi kochani!!!
Przygotowa³em kontury choinki. Pro-
szê, ¿ebyœcie pokolorowali j¹ najpiêk-
niej jak potraficie. Do przyozdobienia
choinki mo¿ecie wykorzystaæ te¿ pla-
stelinê, kolorowy papier, brokaty i far-
by.
Na pewno bêdziecie mieli wspaniale
pomys³y, by stworzyæ choinkê pachn¹c¹

Najpiêkniejszymi
Œwiêtami na Œwiecie!
 Rozwi¹zane zadanie przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmi-
glu. Najpiêkniejsz¹ choinkê nagrodzimy.

Sk³adam Wam ¿yczenia NAJS£ODSZYCH, PACHN¥CYCH,
NAJCIEPLEJSZYCH, NAJWESELSZYCH ŒWI¥T BO¯EGO NA-
RODZENIA!!!
Do zobaczenia w Nowym Roku - ŒMIGLACZEK
Zwyciêzc¹ poprzedniego konkursu zosta³a Erika Szczerbal z Robaczyny. Na-
grodê mo¿na odebraæ w Centrum Kultury.

C z e œ æ !
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Droga Redakcjo
Sk³adam serdeczne podziêko-
wanie Panu Peter’owi de Cor-
te za otrzymany rower. Bar-
dzo by³em tym zaskoczony.
Jeszcze takiego prezentu
w ¿yciu nie dosta³em. Teraz

3 listopada
Stare Bojanowo – po godz.
1700 na ul. G³ównej dosz³o do
wypadku drogowego. Kieruj¹-
cy samochodem ciê¿arowym
IVECO 45 – letni mieszkaniec
gm. Œmigiel, potr¹ci³ 17 – let-
niego motorowerzystê, rów-
nie¿ mieszkañca gm. Œmigiel,
który w wyniku potr¹cenia
zmar³ w szpitalu. Kierowca
samochodu, który mia³ 0,55‰
alkoholu we krwi, zosta³ za-
trzymany, a w dniu 5 listopa-
da tymczasowo aresztowany
na okres 3 miesiêcy. Za spo-
wodowanie wypadku ze skut-
kiem œmiertelnym, pod wp³y-
wem alkoholu, grozi mu po-
zbawienie wolnoœci do 12 lat.
4 – 5 listopada
Œmigiel – w godzinach noc-
nych nieznany sprawca w³a-
ma³ siê do sklepu narzêdzio-
wego, sk¹d skrad³ 5 pilarek
spalinowych do drewna o war-
toœci 8 tys. z³.
8 – 9 listopada
Œmigiel – w nocy, przy ul. Ki-
liñskiego, nieznany sprawca
uszkodzi³ Fiata Seicento. Stra-
ty oszacowano na 1.000 z³
12 listopada
W godzinach przedpo³udnio-
wych, na drodze Stare Bojano-
wo – Wonieœæ, w wyniku po-
œcigu zosta³ zatrzymany Fiat
125p, skradziony uprzedniej
nocy na terenie Koœciana.
W samochodzie by³o dwóch
mê¿czyzn – sprawców kra-
dzie¿y, 28 – letni mieszkaniec
Leszna i 45 – letni mieszka-
niec Koœciana. Znaleziono
przy nich kominiarki, pistolet
sygna³owy (straszak) i t³u-
czek. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyŸ-
ni dokonali w dniu 7 listopada
napadu na placówkê pocztow¹
w Racocie, a zatrzymanie ich
przez policjê udaremni³o ko-
lejny, planowany napad.
13 – 14 listopada
Œmigiel – z ulicy Lipowej,
w godzinach nocnych, zosta³
skradziony samochód osobo-
wy Mercedes. Szkodê w wy-
sokoœci 24 tys. z³ ponios³a w³a-
œcicielka samochodu – obywa-

telka Niemiec.
22 listopada
Karœnice – o godz. 1715, 18 –
letni mieszkaniec Œmigla, kie-
ruj¹cy samochodem Opel
Astra, na ³uku drogi zjecha³ na
przeciwleg³y pas ruchu i da-
lej do rowu, potr¹caj¹c prowa-
dz¹cego poboczem rower 49
– letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Pieszy dozna³ z³ama-
nia podudzia.

W zwi¹zku z coraz czêstszymi
przypadkami  kradz ie¿y
w sklepach policja radzi:
– zwracaæ szczególn¹ uwagê

na osoby obce, chc¹ce zo-
baczyæ towar z pó³ek odda-
lonych od kasy,

– nie przechowywaæ w kasie
wszystkich pieniêdzy, jedy-
nie tyle, ile potrzeba do
wydawania reszty.

KOMUNIKAT
Rozstrzygniêto konkurs „Je-
stem bezpieczny na drodze”,
którego organizatorem byli:
starosta koœciañski, redakcja
„Gazety Koœciañskiej”, Ko-
œciañski Oœrodek Kultury
oraz Komenda Powiatowa
Policji w Koœcianie. Wziê³o
w nim udzia³ 187 dzieci klas IV
szkó³ podstawowych powiatu
koœciañskiego. Celem kon-
kursu by³o m.in. podniesienie
œwiadomoœci w zakresie bez-
pieczeñstwa w ruchu drogo-
wym wœród dzieci oraz popu-
laryzacja zasad i przepisów
ruchu drogowego. I miejsce
zdoby³ BOGUSZ SZULC ze
Œmigla, II – Katarzyna KaŸ-
mierczak z Lubosza Starego,
III miejsce Aleksandra Posa-
³a z Koœciana.

Gratulujemy!

22.10 – wycinanie drzewa
stwarzaj¹cego zagro¿enie
w Œmiglu

4.11 – po¿ar kot³owni w Œmi-
glu przy ul. Winnickiej

13.11 – wypadek drogowy –
obwodnica w Œmiglu

Jedna z m³odszych grup
Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” przebywa³a
w listopadzie na dwudnio-
wych warsztatach tanecznych
w Osiecznej.

Tancerze pod okiem in-
struktorów Rafa³a Rosolskie-
go i Henryka Pelli doskonali-
li techniki taneczne i wokalne
oraz poznawali nowe tañce
ludowe. Warsztaty by³y zorga-
nizowane w celu integracji
zespo³u z nowymi cz³onkami,

którzy niedawno do³¹czyli do
istniej¹cej od dwóch lat gru-
py. S¹ to g³ównie uczniowie
pierwszych klas gimnazjal-
nych. Grupa liczy obecnie 24
tancerzy.

D o s k o n a ³ e  w a r u n k i
Schroniska M³odzie¿owego
w Osiecznej w du¿ym stopniu
zmniejsza³y trudy dwudnio-
wych zajêæ. M³odzie¿ i in-
struktorzy uznali warsztaty za
bardzo udane.

R.R.

Warsztaty w Osiecznej

Wykaz wyjazdów jednostki OSP
Œmigiel listopad - grudzieñ

26.11 – usuwanie oleju rozla-
nego na trasie A5

27.11 – po¿ar budynku gospo-
darczego o pow. 100 m2

2.12 – po¿ar œwiniarni w Sie-
rakowie

O g ³ o s z e n i a  d r o b n e
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Matematyka – korepetycje, komputerowe przepisywanie
prac, tekstów,
tel. 5 180 671
Korepetycje, t³umaczenia, j. niemiecki - mgr germani-
styki
tel. 608 67 67 99

Sprzedam maszynkê gazow¹ w dobrym stanie, 150 z³
tel. 5 180 312

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

mogê uprawiaæ sport je¿d¿¹c
tym rowerem. Zarazem chcê
Panu i Jego rodzinie z³o¿yæ
¿yczenia œwi¹teczne i nowo-
roczne.

Zbigniew Majer

19 listopada br. w sali klu-
bowej Centrum Kultury odby-
³o siê spotkanie z Maciejem
Ciesielskim, uczestnikiem
wyprawy na Alaskê. Licznie
zgromadzona publicznoœæ
mia³a mo¿liwoœæ obejrzenia
slajdów. Ca³oœæ dope³ni³a cie-
kawa relacja pana Maæka
z przebiegu wyprawy. Na za-
koñczenie alpinista podziêko-
wa³ obecnym na spotkaniu

Spotkanie ze œmigielskim
alpinist¹

przedstawicielom w³adz sa-
morz¹dowych i powiatowych
za pomoc w przygotowaniach
do wyprawy. Na rêce wicebur-
mistrza Stefana Stachowiaka
i radnego powiatu Wiktora
Sneli przekaza³ fotogramy
z w y p r a w y,  n a  k t ó r y c h
uwiecznione by³y flagi z her-
bem Œmigla i Koœciana.

B.M
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 10 „WŒ” brzmia³o: „Kto
nie szanuje swojego czasu, nie
szanuje sam siebie”.
Prawid³owe has³o poda³a
Ewelina Wrzosek z Przysie-
ki Polskiej. Gratulujemy!

Nagroda – UBEZPIE-
CZENIE DOMU – zosta³a

ufundowana przez BIURO
RACHUNKOWE – UBEZ-
PIECZENIOWE i FINSO-
WE RAFA£ DRATWIÑSKI,
ŒMIGIEL, UL. ORZESZ-
KOWEJ 23, TEL. 0603
221 148.
Nagroda do odebrania w sie-
dzibie biura.

PIONOWO:

1. typ zamka
2. badacz Arktyki
3. „... ma³p” tytu³ filmu
4. gobelin
6. bucha z czajnika
7. zjednoczenie przedsiê-
biorstw

12. powab
13. wypiek ze œwieczkami
18. mieszkalne
20. wielka ropucha
22. budynek dla byd³a
24. eksploatuje statek.
26. z Nowym Jorkiem
27. kolba alchemika
28. dziesiêæ dziesi¹tek
30. nie pion, nie poziom
33. feta
34. ogier
36. na owcy
38. swat
39. miara gruntu

POZIOMO

5. kamizelka ratunkowa
8. pojemnoœæ kilograma
wody

9. pracuje w szpitalu
10. paliwo do reaktora
11. do, re lub mi
14. sk³adnik skorupy ziem-

skiej
15. ... Ramazzotti
16. najstarszy, zas³u¿ony

przedstawiciel jakiejœ gru-
py spo³ecznej

17. przeciwny Zenitowi
19. dokumenty s¹dowe
21. nad parapetem
23. ³an
25. internat
29. pobie¿ny opis
31. k³uj¹cy chwast
32. opiekun prawny
35. kryty pojazd zaprzêgowy
37. koniec walki w zapasach
38. niejeden na targu
40. rosyjska rzeka
41. ... na szczury
42. formu³a przysiêgi
43. imiê Twaina
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Historia i wspó³czesnoœæ

Pocz¹tki zainteresowania hodowl¹
go³êbi i ich wykorzystaniem do prak-
tycznego celu, jakim by³o przenoszenie
informacji, siêgaj¹ czasów staro¿ytnych.
W dziejach wyhodowano wiele ras tych
ptaków, z których najwiêksz¹ s³awê i zna-
czenie zyska³ go³¹b pocztowy.
Pierwsze organizacje zrzeszaj¹ce hodow-
ców go³êbi pocztowych w Europie po-
wsta³y w latach 1865 – 1870 w Belgii, Ho-
landii, Anglii, Niemczech i na Wêgrzech,
natomiast w Polsce w 1921 roku i to g³ów-
nie na Górnym Œl¹sku. Pocz¹tek zorga-
nizowanej hodowli go³êbi pocztowych
w Wielkopolsce da³a Sekcja Poznañskie-
go Towarzystwa Ornitologicznego, któ-
ra wyodrêbni³a siê i przekszta³ci³a w To-
warzystwo Hodowców Go³êbi Poczto-
wych, przyjmuj¹c nazwê Poczta Wojen-
na. W œlad za stolic¹ Wielkopolski zaczê-
³y powstawaæ podobne towarzystwa
w Ostrowie, Lesznie, Rawiczu, Œremie,
Zb¹szyniu, Œmiglu, Odolanowie, Koœcia-
nie i innych miejscowoœciach.

W Œmiglu pierwsze zebranie organi-
zacyjne hodowców go³êbi pocztowych
zosta³o zwo³ane 3 maja 1923 roku. Powo-
³ano wtedy do ¿ycia Towarzystwo Go³ê-
bi Pocztowych „ Orze³ Bia³y”. Za inicja-
tora nale¿y uznaæ redaktora naczelnego
ówczesnej gazety „Orêdownik Œmigiel-
ski” Juliana Tyczkê.
Pierwszym prezesem zosta³ Micha³
Ratajczak.
Na zapocz¹tkowanie hodowli towarzy-

stwo otrzyma³o go³êbie z go³êbnika woj-
skowego DOK VII w Poznaniu. Podsta-
wowym celem dzia³alnoœci towarzystwa
by³a hodowla go³êbi i ich sprawdzanie
w lotach konkursowych.
Ostatnie zebranie przed wybuchem woj-
ny odby³o siê 18 czerwca 1939 roku. Po-
stanowiono na nim z uwagi na sytuacjê
odwo³aæ dalsze loty. Wybuch wojny prze-
rwa³ zorganizowan¹ pracê hodowlan¹.
Hodowcy stracili swój d³ugoletni doro-
bek, a niejeden z nich ze ³zami w oczach
rozsta³ siê ze swoimi ulubieñcami w oba-
wie przed represjami ze strony okupan-
ta.

Wznowienie dzia³alnoœci towarzystwa
nast¹pi³o 24 marca 1946 roku. Na tere-
nie Œmigla zosta³ powo³any Oddzia³
PZHGP, który otrzyma³ numer III/9. Pre-
zesem zosta³ Jakub Majchrowicz, za-
stêpc¹ Roman Borowicz, skarbnikiem
Stanis³aw Gabryel. Cz³onami byli Ed-
mund Wyrwa, Józef Mania, Antoni Ga-
bryel, Stefan Dêbski, Roch Majchrzak,
Piotr Cieœla, Jan Maækowiak, Bernard
Wolnik.

W latach nastêpnych funkcjê preze-
sa piastowa³ kol. Bernard Wolnik, pe³ni¹c
j¹ do roku 1952. Po utworzeniu w tym
samym roku drugiego oddzia³u o nume-
rze III/71, zosta³ jego prezesem, pe³ni¹c
tê funkcjê do koñca 1981 r. Prezesem od-
dzia³u III/9 od roku 1952 a¿ do po³¹cze-
nia oddzia³ów w jedn¹ sekcjê, tj. do roku
1975, by³ zas³u¿ony dla rozwoju sportu
go³êbiarskiego na tutejszym terenie –
lekarz dentysta Roman Borowicz. Na s³o-

Jubileusz 80 – lecia Sekcji PZHGP
w Œmiglu

wa uznania zas³uguj¹ tak¿e Józef Wieczo-
rek, Jerzy Skrzypczak, Henryk Zborow-
ski, Józef Szwarc, Józef Wojciechowski,
Ireneusz Starkbauer, Henryk Pawlak,
Antoni Kaczmarek, Jan Kasprzak, Sylwe-
ster Adamczak.

W minionych latach czo³owe miejsca
w prowadzonej rywalizacji sportowej zaj-
mowali Roman Borowicz, Zdzis³aw Rataj-
czak, Leon Zborowski, Kazimierz No-
wak, Bernard Wolnik, Konstanty Wasia-
kowski, Franciszek Jagodziñski, Zyg-
munt Pietrzak, Miros³aw Nêdza. W okre-
sie ostatnich 10 lat najlepsze wyniki osi¹-
gnêli Jan i Jacek Kasprzak, Sylwester
Adamczak, Jan Stró¿yñski, Kazimierz
i Piotr Miko³ajczak, Dariusz Pelec, Ro-
bert i Teodor Starkbauer, Pawe³ i £ukasz
Kurzawski, Kazimierz Hermanowicz,
Marek Poloch, Janusz Grzesiak, W³odzi-
mierz Sobkowiak.

Rok 2003 dla hodowców w Œmiglu jest
rokiem jubileuszowym. Z tej okazji 10 li-
stopada br. w Domu Dzia³kowca zorga-
nizowano uroczyste spotkanie.
Oprócz licznie zgromadzonych hodow-
ców (sekcja liczy 50 cz³onków) uczestni-
czyli w nim prezes Zarz¹du Okrêgu
PZHGP w Lesznie Tadeusz Gidaszewski,
sekretarz Okrêgu Stefan Wojtecki, pre-
zes Oddzia³u w Koœcianie Leszek Nowak.
W³adze samorz¹dowe reprezentowali
burmistrz Œmigla Józef Cieœla oraz prze-
wodnicz¹cy Rady Jan Józefczak. Ponad-

Foto-Elf

Foto-Elf
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W prawdziwie domowej atmosferze,
stworzonej przez Kazimierê Praso³ i Alek-
sandra Grzesika w ich gospodarstwie
agroturystycznym „Pod Dêbem” w Nie-
t¹¿kowie, odby³o siê 18 listopada spotka-
nie przedstawicieli mediów z mistrzyni¹
Polski Juniorów w Biegach Górskich –
Iwon¹ Bot¹. Biegaczka, pochodz¹ca
z Karœnic, ma za sob¹ wiele sukcesów.
Biega od pierwszej klasy szko³y podsta-

Mistrzowie
Województwa

Wielkopolskiego
21.11.br. w Ze-

spole Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Ja-
rocinie odby³ siê
Fina³ Wojewódzki Dru¿ynowych Mi-
strzostw Wielkopolski w Tenisie Sto³o-
wym Szkó³ Ponadgimnazjalnych.

Startowa³o 6 dru¿yn – mistrzów rejo-
nów z Kalisza, Konina, Leszna, Pi³y, Po-
znania – miasta i Poznania – terenu po
wczeœniejszych eliminacjach powiato-
wych. W zawodach brali udzia³ zawodni-
cy – rocznik 1985 – 87. Dru¿yna LO Œmi-
giel wyst¹pi³a w sk³adzie: Micha³ Bednar-
czyk, Dariusz Szymañski i Wojciech Wa-
ligórski, a opiekunem dru¿yny by³ na-
uczyciel wychowania fizycznego mgr
Leszek Barwiñski. Poszczególne mecze
by³y bardzo zaciête i sta³y,– zdaniem sê-
dziów i obserwatorów, na wysokim po-
ziomie. Tym wiêksza satysfakcja, ¿e dru-
¿yna ze Œmigla zwyciêsko rywalizowa³a
w tym turnieju, zdobywaj¹c tytu³ Mistrza
Województwa Wielkopolskiego na rok
szkolny 2003/2004.

L. Barwiñski

Reprezentowa³a Polskê w Mistrzostwach
Œwiata w Biegach Górskich

wowej, bra³a udzia³ w wielu zawodach
szkolnych, w biegach prze³ajowych
i ulicznych. Od czterech lat trenuje
w LKS „Sana” w Koœcianie. We wrzeœniu
tego roku wraz z piêtnastoosobow¹ re-
prezentacj¹ Polski wziê³a udzia³ w Mi-
strzostwach Œwiata w Biegach Górskich
w Anchorage na Alasce, gdzie zajê³a 10
miejsce. Jak wyjaœni³ zebranym trener
Iwony – Roman Talikadze, biegi górskie
odbywaj¹ siê w dwóch stylach: anglosa-
skim – polegaj¹cym na podbiegu i zbie-
gu, oraz alpejskim – który ma start na
dole, natomiast metê na szczycie. Tego-
roczne mistrzostwa odbywa³y siê w sty-
lu anglosaskim, a trasa Iwony wynosi³a
4,2 km. Dodatkowym utrudnieniem by³
pierwszy w tym rejonie œnieg, który spo-
wodowa³, ¿e miejscami trasa by³a œliska.
Iwonie uda³o siê uzyskaæ czas 18,53 min.
Burmistrz Œmigla, wrêczaj¹c zawodnicz-
ce pami¹tkowy grawerton, wyrazi³ uzna-
nie dla jej osi¹gniêæ sportowych i wk³a-
du w rozs³awianie naszej gminy.

Roman Talikadze, dziêkuj¹c, zazna-
czy³, ¿e udzia³ Iwony w zawodach nie
doszed³by do skutku, gdyby nie pomoc
finansowa œmigielskiego samorz¹du.

M.D.

to w zebraniu uczestniczy³ prezes POD
w Œmiglu Leszek Balcer, kierownik
OKFiR Zygmunt Ratajczak, autor kroni-
ki sekcji i by³y redaktor ,,Witryny Œmi-
gielskiej” Hubert Zbierski.
Gospodarzem uroczystoœci by³ prezes
sekcji Janusz Graczyk.

W tym uroczystym dla hodowców
dniu podsumowano 80 – letni¹ dzia³al-
noœæ. Skrupulatnie prowadzona doku-
mentacja, przez lata przechowywana
przez nie¿yj¹cego ju¿, najbardziej zas³u-
¿onego dla historii hodowli go³êbi w Œmi-
glu, Bernarda Wolnika, pos³u¿y³a do spi-
sania Kroniki Sekcji. Pracy tej podj¹³ siê
znany regionalista Hubert Zbierski.
Z okazji jubileuszu okoliczne statuetki
otrzymali:

· za wspieranie dzia³alnoœci sekcji –
burmistrz Œmigla Józef Cieœla, Tade-
usz Gidaszewski, Leszek Balcer, Le-
szek Nowak, Zygmunt Ratajczak, Hu-
bert Zbierski.

· za wieloletni¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹
– Józef Szwarc, Jan Kasprzak, Sylwe-
ster Adamczak, Edward Nowak.
Uroczystoœæ by³a okazj¹ do podsumo-

wania wyników lotowych za tegoroczny

sezon – najlepszym wrêczono dyplomy
i puchary.
Mistrzostwo Sekcji – Liga (seria 3 z 50)
go³êbie doros³e:
Mistrz Kazimierz i Piotr Miko³ajczak
z Bronikowa, I wicemistrz Dariusz Pelec
z Poœwiêtna,
II wicemistrz Robert i Teodor Starkbau-
er z Czacza.
Mistrzostwo Sekcji – seria typowana
(5 z 10 i 3 z 5) go³êbie doros³e:
Mistrz Kazimierz i Piotr Miko³ajczak,
I wicemistrz Dariusz Pelec , II wicemistrz
Dariusz Szymczak z Bielaw.
Mistrzostwo Sekcji – loty go³êbi m³odych
seria (5 z 30)
Mistrz W³odzimierz Sobko-
wiak ze Starego Bojanowa,
I wicemistrz Jan Stró¿yñski
z Czacza, II wicemistrz Ka-
zimierz i Piotr Miko³ajczak.
Zdobywcami Super Pucha-
ru Przechodniego 2001 –
2010 ufundowanego przez
Bernarda Wolnika zostali
w tym roku Kazimierz
i Piotr Miko³ajczak – pu-
char wrêczy³ syn fundatora
Andrzej Wolnik.

Wyró¿niono te¿ pucharami w³aœcicieli
go³êbi, które w 2003 roku zdoby³y I na-
grodê z lotu m.in. S³ubice, Mieszkowice,
Furstenwalde, Parchim, Bremen, Nor-
dhorn.

Po czêœci oficjalnej przy skromnym
poczêstunku wspominano bogat¹ histo-
riê, przegl¹daj¹c ciekawe strony kroni-
ki, dyskutowano o ciekawych hodowlach
i ptakach.

Karty historii, poziom prowadzonych
hodowli i osi¹gane wyniki w sposób jed-
noznaczny wskazuj¹, ¿e to co robimy, jest
nam potrzebne.

(J.G.)
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21.11.2003 r.
Kowalski Niet¹¿kowo - Bar ¯ó³tek 1 : 1 (1 : 0)
Poczta Polska – VITO 3 : 6 (0 : 4)
Gastrometal - Team Oœwiata Niet¹¿kowo 0 : 1 (0 : 0)
HMI Komfort - Absolwenci 2 : 2 (1 : 2)
Rosmosis Pawe³ Kenkel - SEWS-P Leszno 3 : 1 (1 : 1)
£abêdzki Team - Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka

0 : 6 (0 : 3)
22.11.2003 r.

Bed Boys Stare Bojanowo – SPA 2 : 0 (0 : 0)

Runda II
28.11.2003 r.

HMI Komfort – Team Oœwiata Niet¹¿kowo 0 : 1 (0 : 0)
Gastrometal – Rosmosis Pawe³ Kenkel 0 : 2 (0 : 1)
Poczta Polska – Bar ¯ó³tek 2 : 2 (1 : 1)
Kowalski Niet¹¿kowo – £abêdzki Team 1 : 0 (0 : 0)

29.11.2003 r.
Bad Boys Stare Bojanowo – VITO 1 : 0 (0 : 0)
Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka – Absolwenci

1 : 1 (0 : 1)
SEWS-P Leszno – SPA 3 : 0 (1 : 0)

Runda III
5.12.2003r.

Absolwenci - Team Oœwiata Niet¹¿kowo 0 : 5 (0 : 2)
SPA – Gastrometal 4 : 1 (1 : 1)
£abêdzki Team – Poczta Polska 3 : 6 (3 : 3)
HMI Komfort – Rosmosis Pawe³ Kenkel 0 : 1 (0 : 0)
VITO – SEWS-P Leszno 2 : 5 (2 : 3)

6.12.2003 r.
Bad Boys Stare Bojanowo – Bar ¯ó³tek 2 : 2 (1 : 0)
Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka - Kowalski Niet¹¿kowo

Tabela po III rundzie

1.   Team Oœwiata Niet¹¿kowo 3 9 7 – 0
2.   Rosmosis Pawe³ Kenkel 3 9 6 – 1
3.   Bed Boys Stare Bojanowo 3 7 5 – 2
4.   SEWS-P Leszno 3 6 9 – 5
5.   Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka 2 4 7 – 1
6.   Kowalski Niet¹¿kowo 2 4 2 – 1
7.   Poczta Polska 3 4 11 – 11
8.   SPA 3 3 4 – 3
9.   Bar ¯ó³tek 3 3 5 – 5

10. VITO 3 3 8 – 9
11. Absolwenci 3 2 3 – 8
12. HMI Komfort 3 1 2 – 4
13. Gastrometal 3 0 1 – 7
14. £abêdzki Team 3 0 3 – 13

II Amatorska Liga w Pi³ce No¿nej Halowej
Niet¹¿kowo listopad 2003/luty 2004

Wyniki po I rundzie rozgrywek

Terminy rozgrywek ligi
grudzieñ 2003/styczeñ 2004.

Runda IV
12.12.2003 r.

Gastrometal – VITO godz. 18.00
HMI Komfort – SPA godz. 18.40
Rosmosis Pawe³ Kenkel - Absolwenci godz. 19.20
Poczta Polska – Kowalski Niet¹¿kowo godz. 20.00

13.12.2003 r.
£abêdzki Team – Bad Boys Stare Bojanowo

godz. 18.00
Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka - Team Oœwiata
Niet¹¿kowo godz. 18.40
SEWS-P Leszno – Bar ¯ó³tek godz. 19.20

Runda V
19.12.2003 r.

VITO – HMI Komfort godz. 18.00
Bar ¯ó³tek – Gastrometal godz. 18.40
Rosmosis Pawe³ Kenkel - Team Oœwiata Niet¹¿kowo

godz. 19.20
Absolwenci – SPA godz. 20.00
SEWS-P Leszno – £abêdzki Team godz. 20.40

20.12.2003 r.
Bad Boys Stare Bojanowo – Kowalski Niet¹¿kowo

godz. 18.00
Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka - Poczta Polska

godz. 18.40

Runda VI
9.01.2004 r.

VITO – Absolwenci godz. 18.00
Team Oœwiata Niet¹¿kowo – SPA godz. 18.40
HMI Komfort – Bar ¯ó³tek godz. 19.20
Gastrometal – £abêdzki godz. 20.00

10.01.2004 r.
Poczta Polska – Bad Boys Stare Bojanowo

godz. 18.00
Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka - Rosmosis Pawe³ Kenkel

godz. 18.40
Kowalski Niet¹¿kowo - SEWS-P Leszno godz. 19.20

Runda VII
16.01.2004 r.

Bar ¯ó³tek – Absolwenci godz. 18.00
Rosmosis Pawe³ Kenkel - SPA godz. 18.40
Kowalski Niet¹¿kowo – Gastrometal godz. 19.20
SEWS-P Leszno – Poczta Polska godz. 20.00
HMI Komfort – £abêdzki Team godz. 20.40
Team Oœwiata Niet¹¿kowo – VITO godz. 21.20

Terminy kolejnych rozgrywek podamy w nastêpnym nume-
rze „W Œ”





Sk³ad i opracowanie graficzne: Jacek Maria Nieniewski
Foto: Foto-Elf Marciniak, M. Dymarkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania tek-
stów oraz listów, nie zwraca materia³ów nie zamówionych i nie
odpowiada za treœæ og³oszeñ.
Druk: Centrum Marketingowe „PANTON” Sp.z.o.o. Koœcian, tel.521-29-98

„Witryna Œmigielska”, 64 – 030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20
tel (065) 518 02 73 fax (065) 511 78 13.
e-mail: cksmigiel@poczta.onet.pl
Redaguje zespó³ w sk³adzie: E. Kurasiñski (redaktor naczelny),
¯. Klecha, H. Portala, B. Mencel, M. Dymarkowska, D. Hampel,
D. Szymczak, J. Pawicki, D. Olejnik, R. Kamieniarz.


