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Reklama

Trudny bud¿et – XIV sesja Rady Miejskiej
Œmigla

G³ównym przedmiotem obrad
styczniowej sesji samorz¹du by³o
podjêcie uchwa³y bud¿etowej. Tego-
roczny bud¿et jest nie³atwy. Jego re-
alizacjê zak³ada siê przy wydatkach
przekraczaj¹cych 22 miliony z³otych
i wp³ywach w granicach 20 i pó³ mi-
liona, co oznacza deficyt w wysoko-
œci 1.800.000 z³. Sesja Rady Miej-
skiej w Œmiglu odby³a siê 29 stycz-
nia.

Tak znaczny deficyt wynika przede
wszystkim z koniecznoœci sp³aty zaci¹-
gniêtych w poprzednich latach obligacji
na budowê oczyszczalni œcieków. Bud¿et
by³ wczeœniej wnikliwie i szczegó³owo
rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu
komisji rady. W toku tych prac dokona-
no ciêæ ró¿nych za³o¿onych wydatków,
m.in. zdecydowano o zamro¿eniu pozio-
mu p³ac urzêdników i wysokoœci diet rad-
nych na dotychczasowym poziomie.
Ogó³em wygospodarowano w ten sposób
300 tysiêcy z³otych. Nastêpnie kwotê tê
postanowiono rozdzieliæ do bezpoœred-
niej dyspozycji wszystkich piêtnastu rad-

nych, zamiast kwestionowanego tzw.
odpisu wiejskiego, którym dot¹d zarz¹-
dzali so³tysi. W myœl nowego rozwi¹za-
nia ka¿dy radny bêdzie dysponowa³ sum¹
20 tysiêcy z³otych na najpotrzebniejsze
wydatki we w³asnym obwodzie wybor-
czym. Uchwa³a bud¿etowa zosta³a przy-
jêta zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów,
przy jednym g³osie sprzeciwu. Oponowa³
Jan Pietrzak, proponuj¹c pozostawienie
ca³ej zaoszczêdzonej kwoty z przeznacze-
niem na wa¿ne, strategiczne dla gminy
inwestycje.

Rada podjê³a tak¿e uchwa³ê zobowi¹-
zuj¹c¹ burmistrza Œmigla do dalszego
prowadzenia rozmów w zakresie przej-
mowania gruntów po³o¿onych w obrêbie
wsi Jezierzyce i Wonieœæ od Agencji Nie-
ruchomoœci Rolnych. Projekt podobnej
uchwa³y, odnosz¹cej siê do przejêcia
przez gminê nieruchomoœci po zak³adzie
miêsnym w Œmiglu, nie uzyska³ uznania
radnych i zosta³ wiêkszoœci¹ g³osów od-
rzucony. Ponadto rada przyjê³a uchwa³ê
okreœlaj¹c¹ dotacjê przedmiotow¹ dla
Zak³adu Gospodarki Komunalnej na

utrzymanie lokali w budynkach zasobów
gospodarki. Bêdzie ona wynosiæ do 9,15
z³ jednego metra kwadratowego lokali
i 12,15 z³ jednego metra powierzchni
grzewczej. Radni zatwierdzili równie¿
tegoroczny plan pracy komisji rewizyjnej.

(w.g. serwisu informacyjnego na stronie
internetowej www.smigiel.pl)

o-
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Po uruchomieniu 22 grud-
nia taniej jad³odajni dla ubo-
gich i potrzebuj¹cych opieki

MINÊ£O JU¯ 40 LAT...

mieszkañców Starego Bojano-
wa, 5 stycznia podobn¹ insty-
tucjê otwar to w Œmiglu.

W obydwu chodzi o to, by po-
móc osobom znajduj¹cym siê
w najtrudniejszej sytuacji fi-
nansowej, a tych przecie¿
w gminie Œmigiel nie brakuje.
Ciep³e zupy za z³otówkê dla
najubo¿szych to inicjatywa
burmistrza Józefa Cieœli. Po-
si³ki przygotowuj¹ placówki
szkolne, w oparciu o swoje
sto³ówki, a pieni¹dze wyk³ada
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
W Starym Bojanowie mo¿na
zjeœæ danie w jadalni szkolnej,
w Œmiglu miejscem wydawa-
nia posi³ków pozostanie Dom
Dzia³kowca.

Do Domu Dzia³kowca
zupa jest dostarczana ze szkol-

Znów grochówka – na dobry
pocz¹tek!

nej kuchni w wielkich termo-
sach. OPS wytypowa³ do ko-
rzystania z do¿ywiania 60
mieszkañców. Najczêœciej za-
bieraj¹ posi³ek do domu, tyl-
ko nieliczni chc¹ spo¿yæ go na
miejscu.

Otwar c ie  do¿ywiania
w Œmiglu, chocia¿ z udzia³em
burmistrza Cieœli, szefowej
OPS Barbar y Kuderskiej
i prezesa Zwi¹zku Ogrodów
Dzia³kowych Leszka Balcera,
odby³o siê skromnie – bez fan-
far, przemówieñ i przecinania
wstêgi. By³a za to gor¹ca i rze-
czywiœcie smaczna grochów-
ka,  któr¹ poczêstowano
wszystkich przyby³ych.

t.j.

Dzieñ 16 stycznia 2004
roku zapisze siê w historii
szko³y w Starym Bojanowie.
Tego dnia uczciliœmy 85
rocznicê wybuchu Powstania
Wielkopolskiego (patrona
naszej placówki) oraz œwiêto-
waliœmy równie¿ 40 rocznicê
powstania szko³y podstawo-
wej w naszej miejscowoœci.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê
o 8.30 podniesieniem flagi na-
rodowej na maszt przy Zespo-
le Szkó³ oraz Msz¹ Œw. w Ko-
œciele p. w. Œw. Bart³omieja.
Nastêpnie odby³ siê uroczysty

apel poleg³ych przy akompa-
niamencie werbli po³¹czony
ze sk³adaniem kwiatów pod
tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Po-
wstañców Wielkopolskich.
Zaproszeni goœcie: przewod-
nicz¹cy koœciañskiej Rady Po-
wiatu Edward Strzymiñski, wi-
zytator szko³y Maria Jankow-
ska, wiceburmistrz Œmigla
Stefan Stachowiak, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla Jan Józefczak, zas³u¿eni
nauczyciele i pracownicy
szko³y, obecni nauczyciele
i pracownicy szko³y, rodzice

i uczniowie obejrzeli bogaty
i ró¿norodny program ar ty-
styczny w sk³ad, którego
wchodzi³: monta¿ s³owno –
muzyczny przedstawiony
przez uczniów w orginalnych
strojach nawi¹zuj¹cych do
czasów Powstania Wielkopol-
skiego, wystêpy chóru szkol-
nego i zespo³u wokalne -mu-
zycznego oraz pokaz mody
dla nauczycieli w aran¿acji
atrystów z „Cukierenki lite-
rackiej” i grupy teatralnej „Na
przekór”, tañce – uk³ad hip
hopowy w wykonaniu zespo-
³u „Impuls” i taniec fanki za-

prezentowany przez „Gwiaz-
deczki”.

Uroczystoœci towarzyszy³
równie¿ odœwiêtny wygl¹d
szko³y. Mo¿na by³o obejrzeæ
wystawy historyczne zwi¹za-
ne z Powstaniem Wielkopol-
skim oraz histori¹ szko³y, pra-
ce plastyczne nawi¹zuj¹ce do
powstania, semestraln¹ wysta-
wê prac uczniów. Odby³a siê
tak¿e promocja monografii
szko³y pt. „Szko³a Podstawo-
wa im. Powstañców Wielko-
polskich w Starym Bojanowie
– Zarys Dziejów”.

Honorata Nowak



luty/2004 5

W grudniowe, pi¹tkowe popo³udnie w Bibliotece Wiejskiej
w Starym Bojanowie odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu „Ca³a
Polska czyta dzieciom”, przygotowane przez bibliotekarkê oraz
cz³onkinie Stowarzyszenia „Edukacja Jutra”. Goœciem by³ pan
Bogdan Turliñski – so³tys wsi Sierpowo oraz radny Rady Miej-
skiej w Œmiglu. Licznie zgromadzone dzieci wys³ucha³y opo-
wiadañ z ksi¹¿ki pt. „Bajkowe Œwiêta” oraz otrzyma³y od go-
œcia s³odkie upominki. By³y te¿ rozmowy o œwiêtach, piosen-
ki, kolêdy oraz malowanki.

H.N.

W czasie ferii zimowych w Filii Bibliotecznej w Czaczu od-
by³o siê spotkanie w ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Opowiadania i baœnie czyta³y dzieciom cz³onkinie Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich – Urszula J¹der, Gra¿yna Domaga³a, Danuta
Szybiak oraz nauczycielki Ewa ¯ak i El¿bieta Kucharska.
Dzieci natomiast zaprezentowa³y z okazji Dnia Babci przed-
stawienie pt. „Czerwony kapturek” przygotowane pod kierun-
kiem Ewy ¯ak i El¿biety Kucharskiej.

B.A.

„Ca³a Polska czyta dzieciom” Czytanie w Czaczu

Ekipa telewizyjna programu •ród³o z regionalnej „trój-
ki”, z ksiêdzem red. Cezarym Kuciñskim i red. Danut¹
Kaszewsk¹, goœci³a 31 stycznia w Œmiglu i Robaczynie.
Nagrywano program nawi¹zuj¹cy do tradycji tolerancji
religijnej, charakterystycznej dla historii Œmigla.

T V - 3  w  Œ m i g l u

Dziennikarzy telewizyj-
nych interesowa³y pozosta³e
w Œmiglu œwiadectwa po funk-
cjonuj¹cych czterech gmi-
nach wyznaniowych, katolic-
kiej, protestanckiej, ariañskiej
i starozakonnej. Odwiedzili
m.in. cmentarz i kaplicê po-
ewangelick¹ w Œmiglu i poje-

chali kolejk¹ w¹skotorow¹ na
cmentarz w Robaczynie. Po
powrocie zapoznali siê z pa-
mi¹tkami pozosta³ymi po gmi-
nie ¿ydowskiej, ogl¹daj¹c np.
stawek, w którym chrzczono
œmigielskich arian. Dzienni-
karze telewizyjni odwiedzili
tak¿e Kurkowe Bractwo Strze-

leckie w Œmiglu i zapoznali siê
z jego histori¹. Do programu
zaproszono m.in. dra Stefana
Grysa, Huberta Zbierskiego,
œmigielskiego regionalistê,
W ies³awê Poleszak-Kra-
czewsk¹ ze Œmigielskiego
Towarzystwa Kulturalnego,
Jaros³awa Sikorê, pastora pa-
rafii ewangelickiej i Marcina
B³aszkowskiego, lekarza
i dz ia ³acza  spo³ecznego
z Leszna. Jego wywiad na te-

mat tradycji tolerancji religij-
nej z Józefem Cieœl¹, burmi-
strzem Œmigla, zosta³ opubli-
kowany w Internecie i zainspi-
rowa³ telewizyjn¹ redakcjê do
zrobienia programu o grodzie
wiatraków.

Wed³ug zapewnieñ dzien-
nikarzy telewizyjnych, mate-
ria³ zostanie wyemitowany
w TVP 3 za oko³o dwa tygo-
dnie.

d.p.
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27 stycznia 1984 r. w czytelni Biblio-
teki Publicznej, 31 obywateli miasta
i gminy Œmigiel za³o¿y³o Œmigielskie To-
warzystwo Kulturalne. Przyjêty statut
okreœli³ cele dzia³alnoœci towarzystwa,
k³ad¹cego szczególny nacisk na pobu-
dzanie i rozwijanie spo³ecznej aktywno-
œci kulturalnej wœród mieszkañców Zie-
mi Œmigielskiej oraz upowszechnianie
wiedzy o regionie ze szczególnym
uwzglêdnieniem tradycji patriotycznych,
obywatelskich i kulturalnych wystêpuj¹-
cych na tym terenie na przestrzeni dzie-
jów.
W ci¹gu minionych 20 lat towarzystwo
realizowa³o swe statutowe cele poprzez
nastêpuj¹ce formy dzia³ania:
1. Organizowanie prelekcji i wyk³a-
dów.

Ta forma cieszy siê najwiêkszym za-
interesowaniem wœród miejscowego spo-
³eczeñstwa. Wœród wielu ciekawych pre-
lekcji na przypomnienie zas³uguj¹: „Zie-
mia Œmigielska w staro¿ytnoœci i œre-
dniowieczu” dra Stanis³awa Jasnosza,
„Dwory i pa³ace w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskim” dra Jana Skuratowicza,
Macieja Bojanowskiego „Przyczynki do
historii Starego Bojanowa, Niet¹¿ko-
wa i Robaczyna”, Jerzego Zielonki:
„Katyñ - prawda i fikcje”, Huberta
Zbierskiego „Tradycje szkolnictwa rol-
niczego w Niet¹¿kowie”, Marka Wró-
bla „Najnowsze odkrycia archeolo-
giczne z okolic Œmigla” Eugeniusza
Œliwiñskiego  „Powstanie w po³udnio-
wo-zachodniej Wielkopolsce”, Jana
Pawickiego „Strajki szkolne pod za-
borem pruskim” oraz „Osada obron-
na sprzed 4 tysiêcy lat w Bruszcze-
wie” i „Najnowsze wyniki badañ ar-
cheologicznych osady w Bruszcze-
wie” wyg³oszone przez dra Janusza Cze-
breszuka z Poznania.
2. Organizowanie uroczystych obcho-
dów œwi¹t pañstwowych i regional-
nych.

Najwiêksz¹ tego typu imprez¹ by³a
uroczystoœæ z okazji 50 rocznicy wybu-
chu II wojny œwiatowej. Jej g³ówne ak-
centy stanowi³y: msza polowa odprawio-
na na Placu Rozstrzelanych, apel pole-
g³ych i pomordowanych oraz ods³oniê-
cie i poœwiêcenie tablicy upamiêtniaj¹cej
¿o³nierzy Ziemi Œmigielskiej poleg³ych
w wojnie obronnej 1939 r.
Inn¹ form¹ obchodów œwi¹t narodowych
i regionalnych by³y uroczyste wieczorni-

Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne –
Dwadzieœcia lat historii

ce, które wesz³y na sta³e do kalendarza
imprez Œmigielskiego Towarzystwa Kul-
turalnego. Czasem towarzyszy³y im oko-
licznoœciowe wystawy, tak¿e organizowa-
ne przez ŒTK.
3. Wycieczki o charakterze regiono-
znawczym i kulturalnym.

W minionym okresie cz³onkowie to-
warzystwa uczestniczyli w wielu wyciecz-
kach i wyjazdach. Na przypomnienie za-
s³uguj¹ m.in. wycieczka szlakiem dwo-
rów i pa³aców woj. leszczyñskiego, wy-
jazd do Gniezna, gdzie zwiedzano kate-
drê oraz jej skarbiec i zbiory bibliotecz-
ne, wycieczka do Ksi¹¿a z mo¿liwoœci¹
zwiedzenia Zamku Ksi¹¿¹t Piastowskich
oraz opactwa cystersów w Lubi¹¿u, wy-
jazd: Œmigiel - Rogalin - Puszczykowo –
Poznañ, podczas którego zwiedzano Mu-
zeum Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego i prywatne Muzeum im. Arkadego
Fiedlera w Puszczykowie, zespó³ pa³aco-
wo-parkowy oraz mauzoleum grobowe
rodziny Raczyñskich w Rogalinie, pal-
miarniê oraz kompleks Jeziora Maltañ-
skiego w Poznaniu, pierwsza w historii
ŒTK kilkudniowa wycieczka turystyczna
do Kotliny K³odzkiej, czy te¿ trzydniowa
do Kielc i w okolice Gór Œwiêtokrzy-
skich.

Urz¹dzono tak¿e wyjazdy do Lubinia
i Cichowa, gdzie zwiedzano klasztor be-
nedyktynów (Lubiñ) i oryginalny dwór
szlachecki Soplicowo (w Cichowie) prze-
niesiony z planu filmu A. Wajdy: „Pan Ta-
deusz”, do Opatówka i Go³uchowa, po³¹-
czony ze zwiedzaniem Muzeum Przemy-
s³u a tak¿e zamku i hodowli ¿ubrów oraz
wycieczkê do Biskupina na Festyn Ar-
cheologiczny pod has³em „Ber³o – Miecz
– Sakiewka”.

Cz³onkowie ŒTK uczestniczyli tak¿e
w wielu wydarzeniach ³¹cz¹cych dozna-
nia artystyczne i rozrywkê, jak choæby
spektakle operowe, operetkowe, czy na-
wet miêdzynarodowa rewia na lodzie
„Holiday on Ice”, spektakl oparty na po-

wieœci Juliusza Verne’a „W 80 dni dooko-
³a œwiata”.
4. Spotkania towarzyskie i inne for-
my dzia³alnoœci kulturalnej.

Najbardziej masow¹ form¹ spotkañ
towarzyskich, organizowanych przez
ŒTK, by³y niew¹tpliwie „majówki”, któ-
rych tradycja siêga jeszcze zaboru pru-
skiego. Z innych imprez na przypomnie-
nie zas³uguj¹ „ Powitanie lata `98” w So-
ko³owicach, inauguruj¹ce sezon letni
i odbywaj¹cy siê w Dêbcu Nowym „Pik-
nik”.
Wœród licznych form dzia³alnoœci kultu-
ralnej znajduj¹ siê tak¿e spotkania z wy-
bitnymi ludŸmi, lekcje tañca towarzyskie-
go, dzia³alnoœæ wydawnicza oraz inicja-
tywa zawi¹zania Komitetu Remontu Ko-
œcio³a p.w. œw. Wita w Œmiglu, który za
cel postawi³ sobie zebranie œrodków fi-
nansowych na przeprowadzenie kom-
pleksowego remontu œwi¹tyni.
5. Wspó³praca.

W minionym dwudziestoleciu Œmi-
gielskie Towarzystwo Kulturalne wspó³-
pracowa³o i wspó³dzia³a³o z ró¿nymi in-
stytucjami i organizacjami z terenu mia-
sta i gminy. Wspó³praca ta dotyczy³a
przede wszystkim udzia³u w imprezach
o charakterze regionalnym. Z ciekaw-
szych nale¿y tu wymieniæ uroczystoœci:
upamiêtnienia polskiego punktu doraŸ-
nej pomocy sanitarnej dla rannych ¿o³-
nierzy radzieckich, ods³oniêcia tablicy
upamiêtniaj¹cej wymarsz œmigielskich
powstañców do dzia³añ bojowych pod
Krzyckiem i Lipnem (uœwietnion¹ przez
wystawê pt. „Œmigiel w powstaniu wiel-
kopolskim” autorstwa ŒTK), nadania
Przychodni Rejonowej w Œmiglu imienia
dra medycyny Stanis³awa Skar¿yñskie-
go, przy okazji której towarzystwo urz¹-
dzi³o wystawê pami¹tek po zas³u¿onym
dla naszego miasta i okolicy lekarzu –
spo³eczniku.

Nie sposób w kilku s³owach obj¹æ
dwóch dekad pracy na rzecz lokalnego
œrodowiska. W czasie minionych dwu-
dziestu lat Œmigielskie Towarzystwo
Kulturalne wros³o w miejscowy pejza¿,
staj¹c siê jego integraln¹ czêœci¹. Cz³on-
kowie towarzystwa aktywnie uczestnicz¹
w ka¿dej sferze ¿ycia miejscowej spo³ecz-
noœci, s³u¿¹c dobru wspólnemu - odkry-
waniu i przybli¿aniu regionalnego dorob-
ku kulturalnego.

Witold Omieczyñski
Wies³awa Poleszak-Kraczewska
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XX JUBILEUSZ ŒTK
27 stycznia 2004 roku Œmigielskie Towarzystwo Kul-

turalne œwiêtowa³o jubileusz 20-lecia swego istnienia.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 1800 w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury w Œmiglu. Zaproszonych goœci
i licznie przyby³ych cz³onków towarzystwa przywita³
w imieniu zarz¹du prezes Jacek Maria Nieniewski.

Referat okolicznoœciowy na temat: „Powstanie i dzia³alnoœæ
Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego w minionym dwu-
dziestoleciu”, autorstwa pierwszego i zarazem wieloletniego
prezesa Witolda Omieczyñskiego odczyta³a Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska.

Prezes J.M. Nieniewski z³o¿y³ pisemne podziêkowanie naj-
bardziej zas³u¿onym dzia³aczom organizacji – Jolancie Kasper-
skiej, Wies³awie Poleszak–Kraczewskiej, Zbigniewowi Gra-
bowskiemu, Tadeuszowi Ilmerowi, Stefanowi Klupszowi, W³a-
dys³awowi Krawczykowi, Eugeniuszowi Kurasiñskiemu,
Edwardowi Maækowiakowi, Witoldowi Omieczyñskiemu, Bog-
danowi Schulzowi, Wojciechowi Skar¿yñskiemu oraz Maria-
nowi Szymañskiemu.

W imieniu wyró¿nionych podziêkowa³ Witold Omieczyñski,
równoczeœnie dziel¹c siê z zebranymi kilkoma s³owami reflek-
sji nad minionym dwudziestoleciem.
Listy gratulacyjne na rêce prezesa z³o¿yli: wicestarosta koœciañ-
ski Micha³ Jurga (w imieniu starosty), burmistrz Œmigla Józef
Cieœla, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Jan Józefczak,
prezes Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej Zdzis³aw
Witkowski, Kr¹g Starszych Harcerzy – Seniorów, Towarzystwo

Œpiewu „Harmonia”, w imieniu MKO NSZZ „Solidarnoœci” –
Kazimiera Thiel-Waltrowska i Maria Józefczak, komendantka
Hufca ZHP Œmigiel Magdalena Drótkowska, Wojciech Ciesiel-
ski – w imieniu dyrektora, grona pedagogicznego, pracowni-
ków i m³odzie¿y LO w Œmiglu oraz Ma³gorzata Adamczak –
prezes Stowarzyszenia „Œwiat³o nadziei”. Gratulacje przes³a³
tak¿e Stanis³aw Kamiñski dyrektor Departamentu Kultury
i Sztuki Urzêdu Marsza³kowskiego.

Obchód uœwietni³ koncert Towarzystwa Œpiewu „Harmonia”,
po czym, przy muzyce Kapeli Podwórkowej „Wiarusy”, uczest-
nicy uroczystoœci podjêci zostali kolacj¹ – skromn¹, bowiem
ŒTK, znaj¹c trudn¹ sytuacjê finansow¹ gminy, nie ubiega³o
siê o ¿adn¹ dotacjê, zaœ koszty uroczystoœci towarzystwo sfi-
nansowa³o ze œrodków w³asnych.

(WPK)
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Do wspó³czesnej historii
nale¿y ju¿ pierwszy bal zorga-
nizowany 31 stycznia przez
zespó³ tañca wspó³czesnego
Pryzmat- Bis i Centrum Kul-
tury w Œmiglu. Ach, có¿ to by³
za bal - mo¿na us³yszeæ tu
i ówdzie westchnienia i towa-
rzysz¹ce im przychylne ko-
mentarze. Gospodyni balu, Al-
dona Ostrowska, przygotowa-
³a ucztê dla cia³a i ducha.
Dziewczêta z zespo³u, prowa-
dzone przez Aldonê i Agniesz-
kê Ostrowskie, przygotowa³y
dla goœci koncert z okazji piê-
ciolecia istnienia formacji. Za-
prezentowano w ten wyj¹tko-
wy wieczór uk³ady taneczne
do muzyki techno, filmowej,
popularnej jak i klasycznej -
ka¿dy móg³ wiêc znaleŸæ coœ
dla siebie. W przerwie prze-
znaczonej na krótkie wy-
tchnienie dla muzyków, ze-
spo³u „ARBI”, uczestnicy balu

„ N i e c h  ¿ y j e  b a l ”
mogli obejrzeæ trofea zespo³u
i zdjêcia z wielu wystêpów - za-
równo tych festynowych, jak
i festiwalowych. Dodatkow¹
gratkê dla koneserów tañca
stanowi³ wystêp pary tañca to-
warzyskiego kategorii B. Nie-
zwyk³a by³a te¿ sceneria – go-
œcie znaleŸli siê tej nocy na
dnie morza – zespó³ pracowa³
nad ni¹ przez kilka dni wspól-
nie z Antonim Szulcem. Efekt
by³ niezwyk³y!

Jubileusz artystyczny jest
zawsze okazj¹ do zapraszania
goœci i prezentowania dorob-
ku. Ogromn¹ radoœæ sprawi-
³o dziewczynom przybycie za-
proszonych na ten wieczór
goœci specjalnych, burmistrza
Œmigla Józefa Cieœli wraz
z ma³¿onk¹ oraz Jolanty So-
beckiej – dyrektora Samorz¹-
dowego Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej w Œmiglu. Kro-
niki towarzyskie presti¿o-

wych czasopism uzna³yby im-
prezê za udan¹ i godn¹ zain-
teresowania w przysz³oœci,
dlatego ju¿ dziœ zachêcam
Pañstwa do udzia³u w przy-
sz³orocznym balu (mam na-
dziejê, ¿e takowy siê odbê-
dzie)! Rozgl¹dajcie siê, Pañ-
stwo, za afiszami reklamuj¹cy-
mi bale i koncerty Pryzmatu -
Bis.

Czy bal ten móg³by siê
odbyæ, gdyby zabrak³o tych
mieszkañców naszej spo³ecz-
noœci, którzy postanowili za-
ufaæ reklamie i wykupiæ bilet
oraz zabraæ ze sob¹ szczyptê
elegancji, przyprawion¹ do-
br ym humorem i chêci¹
wsparcia zespo³u? Z pewno-
œci¹ nie! Wiadomo, recesja
i trudne czasy, a impreza ma
cel char ytatywny – trzeba
wesprzeæ zespó³, zatem dodat-
kowo nale¿y zabraæ co nieco
w portfelu... .

Dz iewczê ta  dz iêku j¹

w s z y s t k i m  g o œ c i o m  z a
ogromn¹ hojnoœæ. Specjalne
podziêkowania nale¿¹ siê ro-
dzicom, poniewa¿ oni od sa-
mego pocz¹tku byli g³ównymi
sponsorami zespo³u, a teraz
znów zaanga¿owali siê, orga-
nizuj¹c czêœæ wiktua³ów na bal
(ciasta przygotowane na tê
okazjê by³y wyœmienite) oraz
kupuj¹c wiele nagród na lote-
riê. Ogromne zrozumienie
okazali te¿ lokalni przedsiê-
biorcy - w³aœciciele przedsiê-
biorstw, sklepów i zak³adów
produkcyjnych, którzy odpo-
wiedzieli na proœbê o wspar-
cie imprezy i podzielili siê
z zespo³em czêœci¹ tego, co
sami posiadaj¹. Wszystkim
Pañstwu zespó³ tañca wspó³-
czesnego Pryzmat - Bis – za
poœrednictwem Witryny Œmi-
gielskiej – sk³ada podziêkowa-
nia.
W imieniu zespo³u napisa³a:

Joanna Pawlicka

Cz³onkowie zespo³ów
folklor ystycznych „Mary-
nia” i „¯eñcy Wielkopol-
scy” bawili siê na wspólnej
zabawie w Œwiêciechowie.

Pomys³ spotkania zespo-
³ów zrodzi³ siê podczas ubie-
g³orocznych Dni Folkloru
i Muzyki w Lesznie. Wspó³-
praca pomiêdzy zespo³ami ist-
nieje ju¿ od dawna, ale dopie-
ro teraz nawi¹za³y siê bli¿sze
kontakty miêdzy tancerzami.
Zespó³ z Niet¹¿kowa repre-
zentowali tancerze z pierw-
szej i drugiej grupy, natomiast
ze strony „Maryni” uczestni-

Foto: Ewa Jankowska

„¯eñcy” i „Marynia” na wspólnej imprezie!
czyli wszyscy jej cz³onkowie.
Wieczór wype³ni³y tañce, za-
bawy i rozmowy towarzyskie.

Nadw¹tlone zabaw¹ si³y rege-
nerowano przy bogato zasta-
wionym stole. Kierowniczka

„Mar yni” Ewa Jankowska
podkreœla³a, ¿e ciasto upiek³y
mamy tancerzy, a pozosta³¹
czêœæ ufundowa³ Samorz¹do-
wy Oœrodek Kultury w Œwiê-
ciechowie. Zabawa trwa³a do
godziny drugiej w nocy i gdy-
by nie autobus, który przyje-
cha³ po „¯eñców”, na pewno
zakoñczy³aby siê nad ranem.

Tancerze z Niet¹¿kowa,
dziêkuj¹c za zaproszenie
i wspania³¹ organizacjê, za-
prosili przyjació³ ze Œwiêcie-
chowy na wspólny piknik, któ-
r y zostanie zorganizowany
w maju, tu¿ po pisemnych eg-
zaminach maturalnych.

Rafa³ Rosolski
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Z dziejów Œmigla (czêœæ II)

W pobli¿u Niet¹¿kowa, na ma³ym zie-
lonym wzgórzu, znajduje siê cmentarz
ewangelicki oraz kaplica. W tym miejscu
sta³ ju¿ w 1560 roku drewniany koœció-
³ek ewangelicki i mo¿e tutaj odprawiono
pierwsze nabo¿eñstwo luterañskie w Pol-
sce. Wówczas, na du¿e œwiêta, wyznaw-
cy wiary ewangelickiej przybywali do
Œmigla nawet z Poznania. Równie¿ inny
od³am chrzeœcijañski mia³ w tym czasie
siedzibê w Œmiglu i utrzymywa³ j¹ przez
oko³o 50 lat. By³a to sekta socjan za³o¿o-
na przez Loliusa Sociniusa zm. w 1561
roku i jego siostrzeñca Faustusa Sociniu-
sa zm. w 1604 roku, która zaprzecza³a bo-
skoœci Chrystusa i istnieniu Trójcy Œwiê-
tej, w zwi¹zku z czym reformatorzy uzna-
wali j¹ za heretyczn¹. Mia³a ona w XVI
wieku w Œmiglu wœród mieszczan, ch³o-
pów i szlachty tylu zwolenników, ¿e an-
tytrynitarianie w piœmiennictwie w owym
czasie nazywani byli „œmiglistafanami”.
W roku 1583 by³y biskup z Funfkirchen
(Piêciu koœcio³ów) z Wêgier, uczony wê-
gierski Andrzej Dudycz Hardelatti von
Horebowitz, który sta³ siê socjaninem,
kupi³ Œmigiel równie¿ od socjanina, Po-
laka Stanis³awa Gilowskiego. Dudycz
zbudowa³ koœció³ i szko³ê socjañsk¹.
Koœció³ sta³ na obecnym „Neuen Ring”
(nowym pierœcieniu). Cmentarz socjañ-
ski znajdowa³ siê naprzeciwko cmenta-
rza, obok stawu, w którym chrzczono
socjan. W Œmiglu odby³ siê te¿ w 1610

roku synod wszystkich dysydentów
chrzeœcijañskich. Tak wiêc, w XVI stule-
ciu w tym ma³ym miasteczku istnia³y trzy
ró¿ne wyznania chrzeœcijañskie: katolic-
kie, ewangelickie i socjañskie. Przez w³a-
œcicieli wszystkie traktowane by³y tole-
rancyjnie. Ju¿ w 1595 - roku w³aœciciel
dóbr Rozdra¿ewski zezwoli³ luteranom
na wzniesienie koœcio³a na rynku, po
spaleniu siê z nieznanych przyczyn drew-
nianego budynku. Tolerancja by³a posu-
niêta tak daleko, ¿e podczas budowy no-
wego koœcio³a zezwolono luteranom na
odbywanie nabo¿eñstw i u¿ytkowanie
starego koœcio³a katolickiego. G³ówny
koœció³ katolicki znajduje siê na pagór-
kowatej ulicy, która prowadzi do strzel-
nicy. Czwart¹ œwi¹tyni¹ jest synagoga
przy ulicy Wschowskiej, stary, ale dobrze
utrzymany budynek, na podwórzu któ-
rego znajduje siê ¿ydowska szko³a po-
wszechna. Uczy w niej jeden nauczyciel,
podczas gdy szko³a ewngelicka przy ryn-
ku ma piêciu nauczycieli i jednego rek-
tora, katolicka równie¿ przy ulicy
Wschowskiej ma siedmiu nauczycieli.
W tym ostatnim budynku jest równie¿
miejska szko³a kszta³cenia rzemieœlni-
czego, prowadzona przez trzech nauczy-
cieli szkó³ powszechnych w ramach za-
jêæ dodatkowych. Ludnoœæ ewangelicka
jest w wiêkszoœci pochodzenia œl¹skiego.
S¹ to potomkowie tych Œl¹zaków, którzy
po wielkim po¿arze miasta w 1618 roku,

w czasie którego sp³on¹³ koœció³ socjan
oraz najstarszy koœció³ luterañski i po
wypêdzeniu ewangelików w czasie woj-
ny trzydziestoletniej, zostali œci¹gniêci do
Œmigla przez katolickich w³aœcicieli ziem-
skich. W roku 1627 miasto ucierpia³o
w drugim wielkim po¿arze. Straszna d¿u-
ma, która panowa³a od 7 lipca 1709 roku
do koñca 1710 i kosztowa³a ¿ycie oko³o
2000 mieszkañców, wyludni³a miasto tak
bardzo, ¿e w nastêpnym okresie odbu-
dowywa³o siê ono bardzo powoli i nie
uzyska³o do dziœ dawnej œwietnoœci. Na
pocz¹tku XVIII wieku ludnoœæ ewange-
licka przewa¿a³a jeszcze nad katolick¹;
obecnie relacja ta zmieni³a siê zasadni-
czo na korzyœæ ludnoœci katolickiej.
W tym czasie najbardziej znacz¹cym za-
jêciem ludnoœci by³o w³ókiennictwo. Na-
liczono wówczas 67 samodzielnych w³ó-
kienników. Równie¿ przêdzalnictwo bar-
dzo rozros³o siê w Œmiglu - by³o tu 48
tkaczy lnu. Na niezmienionym prawie
poziomie utrzyma³o siê tylko m³ynarstwo
wiatraczne, podczas gdy w³ókiennictwo
i tkactwo wygas³y prawie zupe³nie. Rów-
nie¿ s³ynna swego czasu „œmigielska ta-
baka do nosa” produkowana jest w nie-
wielkich iloœciach przez jednego fabry-
kanta. Z tak znacz¹cego niegdyœ przemy-
s³u uprawy i wyrobu wina o œwietnoœci
przypominaj¹ zaledwie dwie winnice „Ge-
isslere” i „Hundda”, po³o¿one poza mia-
stem.

Jan Pawicki
c.d.n.
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- Agnieszka i Karolina Domaga³a ze
Œmigla

- Lidia Biczel z Alzey
- Gra¿yna Olejnik z Nowej Wsi
- Wojciech Ciesielski z Niet¹¿kowa
- Janusz Graczyk ze Œmigla
- Henryk Daszkiewicz ze Œmigla
- Tomasz Fr¹ckowiak z Nieta¿kowa
- Zygmunt Ratajczak ze Œmigla
- Aldona Ostrowska ze Œmigla
- Robert Plewka ze Œmigla
- Tadeusz Ilmer z Nowej Wsi
- Piotr Filipowicz ze Œmigla
- Pawe³ Œliwiñski z Broniowa
- Grzegorz G³owacki z Koœciana
- Monika Gil z Niet¹¿kowa
- Agnieszka Kniewel ze Œmigla
- Ma³gorzata Rosada ze Œmigla
- Monika Ka³ek ze St. Bojanowa
- Natalia Dolczewska z Nowej Wsi
- Natalia Filuœ z Nietazkowa
- Wies³awa Poleszak – Kraczewska

ze Œmigla
- Marzena Wawrzyniak ze Œmigla
- Jerzy Przyby³ek ze Œmigla
- S³awomir Lis ze Œmigla
- Tomasz Kuœnierczak ze Œmigla
- £ukasz Szamborski ze Œmigla

Serdeczne podziêkowania dla wszystkich sponsorów, którzy w 2003
roku wspierali dzia³alnoœæ statutow¹ Centrum Kultury w Œmiglu wraz
najlepszymi ¿yczeniami zdrowia i wszelakiej pomyœlnoœci w ¯yciu

osobistym, rodzinnym i zawodowym w Nowym Roku
sk³adaj¹

dyrektor i pracownicy Centrum Kultury

Dzia³alnoœæ Centrum w 2003 roku wspierali (ci¹g dalszy listy sponsorów):

- Edward Ignyœ z Leszna
- Przemys³aw Józefiak ze Œmigla
- £ukasz Jurga ze Œmigla
- Marek Nowak ze Œmigla
- Grzegorz Nowak ze Œmigla
- Jan Pawicki z Koœciana
- Hubert Zbierski ze Œmigla
- Andrzej Weber z Koœciana
- Dorota Olejnik ze Œmigla
- Renata Kamieniarz ze Œmigla
- Jaros³aw Smoczyk z Koœciana
- Zbigniew Œwiêtek z Bukówca Gór-

nego
- PPHiUR „Œmigrol” ze Œmigla
- MPGK ze Œmigla
- Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcia-

mie
- Komenda Hufca ZHP ze Œmigla
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie ze

Œmigla
- Polski Zwi¹zek Wêdkarzy ko³o

w Œmiglu
- Ochotnicza Stra¿ Po¿arna ze Œmi-

gla
- Towarzystwo Œpiewu „Harmonia”

ze Œmigla
- Œmigielskie Towarzystwo Kultural-

ne
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W bazie danych opracowanej przez
wolontariusza £ukasza Szamborskiego
do dnia 28 stycznia br. zarejestrowanych
zosta³o 297 osób oraz 172 firmy z terenu
powiatu koœciañskiego. Ogó³em odwie-
dzi³o nas oko³o 2 700 osób. Dziêki dzia-
³alnoœci œmigielskiego Infocentrum pra-
cê znalaz³o ju¿ 25 osób! (Nie jest to jed-
nak dok³adna liczba, bowiem nie wszy-
scy informuj¹ obs³ugê GCI o podjêciu
pracy). Do grona obs³uguj¹cych GCI
29 grudnia ub.r. do³¹czy³y: Monika Ka-
³ek i Marzena Wawrzyniak, które s¹ za-
trudnione w ramach prac publicznych
(do tego czasu by³y one wolontariuszka-
mi Infocentrum). Od pocz¹tku dzia³alno-
œci GCI do dnia 28 stycznia br. uda³o siê
uzyskaæ kwotê 4 582,14 z³.

W grudniu zakoñczy³y siê trzy pod-
stawowe kursy komputerowe prowadzo-
ne przez £ukasza Szamborskiego.
14 stycznia zakoñczy³ siê podstawowy
kurs komputerowy dla so³tysów i prze-
wodnicz¹cych osiedli zorganizowany
przez œmigielskie Infocentrum Ka¿dy
z uczestników otrzyma³ zaœwiadczenie
potwierdzaj¹ce udzia³ w kursie.

Dnia 23 stycznia w Gminnym Cen-
trum Informacji w Œmiglu dobieg³o koñ-
ca szkolenie e – learningowe, „Zostanê
Przedsiêbiorc¹ – Na Bank!”. Program
skierowany by³ do osób, które zamierzaj¹
uruchomiæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ – bezrobotnych, absolwentów,
studentów i uczniów ostatnich klas szkó³
ponadgimnazjalnych. 6 osób obs³uguj¹-
cych œmigielskie GCI postanowi³o wzi¹æ
w nim udzia³.

26 stycznia Infocentrum wzbogaci³o
siê o bardzo ciekawe oprogramowanie
u³atwiaj¹ce wnioskowanie do krajowych
i unijnych programów pomocowych „Do-
tacje i fundusze”. Program zosta³ opra-
cowany przez przedstawicieli dwóch in-
stytucji specjalizuj¹cych siê od wielu lat
w tematyce œrodków pomocowych.
Modu³ dla instytucji publicznych przygo-
towa³o Stowarzyszenie „Partnerzy dla
Samorz¹dów”, natomiast modu³ dla
przedsiêbiorców – Fundacja Rozwoju
Gminy Zelów. Obie instytucje mog¹ po-
chwaliæ siê nie tylko sukcesami w dzie-
dzinie przygotowywania wniosków
o œrodki pomocowe, ale równie¿ reali-

zacj¹ i rozliczaniem projektów oraz pro-
wadzeniem szkoleñ w tym zakresie. Pro-
gram ten bêdzie aktualizowany i rozsze-
rzany w cyklu kwartalnym, co umo¿liwi
dostêp do wszystkich wa¿nych informa-
cji o obowi¹zuj¹cych w danym momen-
cie programach pomocowych, terminach
sk³adania wniosków oraz o zmianach
w formularzach.
W œmigielskim Infocentrum ju¿ trwaj¹
zapisy na kolejne kursy komputerowe:
1. Podstawowy kurs obs³ugi komputera

(MS Windows, MS Word, MS Excel,
Internet) – 40 godzin lekcyjnych –
120,00

2. ABC Internetu – 20 godzin lekcyjnych
– 70,00

3. Kurs obs³ugi programu „P³atnik” – 20
godzin lekcyjnych – 80,00

4. Kurs dla œrednio zaawansowanych
(MS Word, MS Excel, Internet) – 20
godzin lekcyjnych – 70,00

ZAPRASZAMY – zapisy przyjmuje Gmin-
ne Centrum Informacji, ul. T. Koœciusz-
ki 20, tel. 5 180 317

Ilona Stró¿ak

Raport z dzia³alnoœci Gminnego Centrum
Informacji

W po³owie stycznia Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie wzbogaci³ siê
o now¹ pracowniê kompute-
row¹. Nowoczesny sprzêt,
sk³adaj¹cy siê z 15 kompute-
rów, serwera, drukarek oraz

Nowoczesna pracownia  komputerowa
w ZSP w Niet¹¿kowie

multimedialnego centrum in-
formacji umiejscowionego
w szkolnej czytelni, zosta³ za-
kupiony dziêki programowi
„Narodowy Program Eduka-
cji dla Spo³eczeñstwa Informa-
cji”. Jest to ju¿ druga pracow-

nia komputerowa, ³¹cznie
szko³a posiada czterdzieœci
dwa stanowiska.

Na otwarcie pracowni
przybyli wicestarosta koœciañ-
ski Micha³ Jurga, sekretarz
Urzêdu Miejskiego w Œmiglu

Wanda Jakubowska, kierow-
nik Powiatowego Urzêdu Pra-
cy w Koœcianie Ewa Beba oraz
przedstawiciele samorz¹du
powiatowego, kuratorium i ra-
dy rodziców.

M.D.

Poœwiêcenie pracowni

M³odzie¿ klasy 2 lzi przy nowych komputerach

www.zsnietazkowo.home.pl
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O udanym kar nawale
mog¹ mówiæ dzieci z niektó-
r ych miejscowoœci naszej
gminy. Dziêki zaanga¿owaniu
Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Kó-
³ek Rolniczych, OSP i Rad So-
³eckich uda³o siê zorganizo-
waæ w czasie ferii baliki kar-
nawa³owe dla najm³odszych.
Na ka¿dym z nich dzieci kosz-
towa³y domowe ciasto upie-
czone przez panie z KGW,
a przygotowane s³odycze na
konkursy dope³ni³y reszty.
18 stycznia w Czaczu karna-

Stare Bojanowo

Bruszczewo

Czacz Karœnice

Niet¹¿kowo

Karnawa³owe pl¹sy i zabawy
wa³owe pl¹sy i zabawy poprze-
dzi³y jase³ka przygotowane
przez dzieci z miejscowej
szko³y. Tego samego dnia ba-
wi³y siê dzieci w Karœnicach.
Balik uatrakcyjni³y wystêpy
keyboardzistów i dzieci ze
Szko³y Podstawowej w Wilko-
wie z przedstawieniem jase³-
kowym „Betlejemska dobra-
nocka”.
19 stycznia w Starym Bojano-
wie odby³ siê balik œrodowi-
skowy. Tutaj najwiêkszy
wk³ad organizacyjny wnios³y

panie Zenobia Thiel i Urszula
Górzna.
27 stycznia bawili siê mali
mieszkañcy Niet¹¿kowa.
Du¿¹ pomoc w przeprowadze-
niu zabaw wnios³y panie Wio-
leta Borkowska Wojtkowiak
i Honorata Nowak.
28 stycznia w „wype³nionej po
brzegi” sali widowiskowej
Centrum Kultury bawi³o siê
prawie  dwieœcie  dz iec i .
Atrakcj¹ tegorocznej imprezy
by³ wystêp iluzjonisty z Wro-
c³awia, Jerzego Strzeleckiego.

29 stycznia w godzinach popo-
³udniowych bawili siê naj-
m³odsi mieszkañcy Bruszcze-
wa, a póŸniej m³odzie¿ na dys-
kotece.
Kolejny balik odby³ siê 1 lute-
go w Broñsku. Ta impreza po-
³¹czona by³a ze spóŸnionym
Dniem Babci i Dziadka. Za-
tem pl¹som i zabawom swo-
ich wnuków przygl¹dali siê
dziadkowie.
Fakty te pokazuj¹, jak niewie-
le potrzeba, aby na wsi têtni³o
¿ycie.

B.M.

Broñsko
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Witam Was!
Mam nadziejê, ¿e radoœnie spêdziliœcie ferie. Obserwowa³em Wasze zjazdy na sankach,

nartach i celne rzuty œnie¿kami.
Ostatnio da³em Wam wiele zagadek do rozwi¹zania, wiêc pomyœla³em sobie, ¿e teraz pewnie z chêci¹ pos³uchacie
bajki. Nic mi jednak nie przychodzi³o do g³owy. Postanowi³em wyjœæ na spacer, z nadziej¹, ¿e œwie¿e powietrze
rozjaœni moje szare komórki. Moja Sonia ucieszy³a siê, gdy zobaczy³a, ¿e zabieram siê do wyjœcia, bo i ona bardzo
lubi spacery.

Szliœmy powoli uliczkami naszego
miasta, gdy nagle spostrzeg³em
dziewczynkê ubran¹ w czerwony
p³aszczyk i czerwon¹ czapeczkê.
Dobrze j¹ znam, wiêc spyta³em, do-
k¹d siê tak spieszy. Odpowiedzia³a,
¿e idzie odwiedziæ swoj¹ babciê i nie-
sie jej trochê smako³yków. Chcia³em
j¹ poprosiæ o pomys³ na jak¹œ bajkê,
ale tak siê spieszy³a, ¿e nie zd¹¿y³em.

Sonia bardzo lubi spacery w par-
ku, wiêc poszliœmy tam. Na jednej
z ³aweczek siedzia³ ch³opiec. By³ doœæ
dziwnie ubrany. Mia³ kolorowe, sze-
rokie spodnie, kaftanik i ma³¹ cza-
peczkê. Pomyœla³em, ¿e mo¿e on,
skoro jest tak pomys³owo ubrany,
podsunie mi pomys³ bajki. Podsze-
d³em bli¿ej. Ch³opiec na mój widok
przycisn¹³ mocniej do siebie przed-
miot, który trzyma³ w d³oniach. Spy-
ta³em, co to jest, a on odpowiedzia³
mi, ¿e to lampa. Chcia³em j¹ obejrzeæ
dok³adniej, ale ch³opiec oznajmi³, ¿e
to nie jest zwyczajna lampa, lecz za-

czarowana i nie odda jej nikomu. Gdy
to powiedzia³, natychmiast wsta³
i znikn¹³. Rozgl¹daliœmy siê z Soni¹,
gdzie on jest, ale nie by³o go nigdzie
widaæ.
Powêdrowaliœmy dalej. Naprzeciw
nas ktoœ szed³. To by³ równie¿ ma³y
ch³opiec, ale inny ni¿ ten, który sie-
dzia³ na ³aweczce. Uœmiecha³ siê do
nas. Mia³em wra¿enie, ¿e go znam.
Nawet Sonia macha³a weso³o ogo-
nem. Ch³opiec podszed³ do nas i spy-
ta³, co robimy. Wyjaœni³em mu, ¿e
spacerujemy, a ja zastanawiam siê
jak¹ wymyœliæ bajkê dla moich przy-
jació³. Wtedy ch³opiec odpowiedzia³,
¿e zna wiele bajek i nagle jego nos
zacz¹³ rosn¹æ! Czegoœ podobnego
jeszcze nie widzia³em! Sonia te¿ nie!
Gdy ch³opiec zauwa¿y³, ¿e przygl¹-

dam siê mu, zakry³ nos rêk¹ i szyb-
ko uciek³.

Zrobi³o siê ju¿ póŸno, wiêc skie-
rowaliœmy siê w stronê domu. ̄ adna
bajka nie przychodzi³a mi do g³owy,
ale ca³y czas myœlê o osobach, które
spotkaliœmy na spacerze. Czy mogli-
byœcie mi pomóc je rozszyfrowaæ?
To bêdzie zadanie konkursowe dla
Was. Je¿eli znacie te postacie, napisz-
cie, jak siê nazywaj¹. Kartki poczto-
we przeœlijcie na adres Centrum Kul-
tury w Œmiglu. Oczywiœcie, spoœród
nades³anych rozwi¹zañ wylosujemy
jedno, którego autor otrzyma nagro-
dê. Za rozwi¹zanie poprzedniego za-
dania nagrodê otrzymuje Sylwia
Urbañska ze Szczepankowa Nowego.

Pozdrawiam was. Œmiglaczek
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15 stycznia – Koœcian
Mieszkanka gm. Koœcian ok.
18.30 powiadomi³a policjê, ¿e,
bêd¹c w koœciele w Koœcianie,
zosta³a okradziona. Sprawca
zabra³ jej plecak wraz z doku-
mentami, kart¹ p³atnicz¹ oraz
pieniêdzmi. £¹czna wartoœæ
skradzionych przedmiotów
zosta³a oceniona na 400 z³.
W dniu 18 stycznia ustalono
sprawcê kradzie¿y. Okaza³ siê
nim 28 – letni mê¿czyzna ak-
tualnie przebywaj¹cy na tere-
nie gm. Œmigiel, znany wcze-
œniej policji. Odzyskano skra-
dziony plecak z dokumenta-
mi.

19 stycznia – Œmigiel
O godz. 6. 30 na obwodnicy
Œmigla przy wyjeŸdzie od stro-
ny Koœciana 61- letni mieszka-
niec gm. Œmigiel kieruj¹cy
samochodem osobowym De-
awoo Lanos uderzy³ w bok
Fiata 126 p stoj¹cego na dro-
dze. Si³a uderzenia spowodo-
wa³a przesuniêcie samocho-

Seniorzy witali nowy rok
25 stycznia br. w œwietlicy wiejskiej w Wonieœciu odby³o

siê spotkanie noworoczne dla seniorów tej¿e wsi, przygotowa-
ne przez radê so³eck¹. Po z³o¿eniu ¿yczeñ przez so³tysa Alfre-
da Splistesera oraz proboszcza parafii ks. Jana Chrzanowskie-
go uczestnicy spotkania podzielili siê op³atkiem. Przy kawie
oraz wypiekach m³odych pañ z Wonieœcia seniorzy wys³uchali
programu artystycznego przygotowanego przez m³odzie¿ Gim-
nazjum i Szko³y Podatawowej w Starej Przysiece II pod kie-
runkiem opiekunów Ma³gorzaty Górnej i Micha³a Dolaty. Œpie-
wano tak¿e kolêdy. Rada So³ecka uwa¿a, ¿e nie by³o to ostat-
nie spotkanie tego typu oraz dziêkuje uczestnikom za liczne
przybycie.

du, który uderzy³ w stoj¹cego
nieopodal w³aœciciela Fiata, 54
- letniego mieszkañca gminy
Œmigiel. W³aœciciel Fiata bra³
udzia³ w kolizji, która nast¹pi-
³a chwilê wczeœniej. W wyni-
ku doznanych obra¿eñ zosta³
odwieziony do szpitala.

25 – 29 stycznia – Œmigiel
Na terenie Œmigla nieznany
sprawca ukrad³ Fiata 126 p,
zaparkowanego przy cmenta-
rzu. Straty oceniono na 600 z³.

1 luty
Do tragicznego wypadku do-
sz³o na torach kolejowych, na
odcinku Koœcian – Przysieka
Polska. O godz. 6.50 poci¹g
osobowy przyspieszony rela-
cji Poznañ - Wroc³aw potr¹ci³
mê¿czyznê siedz¹cego na to-
rach, 18 - letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel, który poniós³
œmieræ na miejscu. Wyklucza
siê udzia³ osób trzecich. Trwa
postêpowanie wyjaœniaj¹ce
okolicznoœci tragedii.

Zmiany w Krêgu Starszych
Harcerzy – Seniorów

W dniu 20 listopada 2003 r. odby³o siê zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Krêgu Starszych Harcerzy – Seniorów. Prze-
wodniczy³ mu druh harcmistrz Tadeusz Marciniak.

 Po wys³uchaniu i przyjêciu sprawozdañ przewodnicz¹ce-
go krêgu druha harcmistrza Zbigniewa Grabowskiego, skarb-
nika, przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej z dzia³alnoœci krê-
gu w okresie 10 lat, to jest od powstania 21.09.1993 do
20.11.2003 roku, podjêto uchwa³ê udzielaj¹c¹ absolutorium
ustêpuj¹cej Radzie Krêgu Starszych Harcerzy – Seniorów.
Nastêpnie dokonano wyboru nowej Rady Krêgu i Komisji Re-
wizyjnej na okres czterech lat. Obecny sk³ad Rady Krêgu jest
nastêpuj¹cy: przewodnicz¹cy - druh harcmistrz Andrzej Klu-
czyñski, zastêpca - druh Barbara Konieczna, pe³ni¹ca jedno-
czeœnie funkcjê sekretarza, drugi zastêpca - druh Zbigniew
Sadowski, skarbnik - druh Bogdan Schulz, cz³onek - druh Ro-
muald Wojciechowski, druh El¿bieta Tomaszewska.

W zwi¹zku z rezygnacj¹ druha Zbigniewa Grabowskiego,
spowodowan¹ wiekiem i niedomaganiami zdrowotnymi, z funk-
cji przewodnicz¹cego, podjêto uchwa³ê o nadaniu mu tytu³u
Honorowego Przewodnicz¹cego Krêgu Starszych Harcerzy –
Seniorów.

Dziêkuj¹c za wyró¿nienie, druh Grabowski podziêkowa³
równie¿ za wieloletni¹ wspó³pracê i ¿yczy³ nowej Radzie Krê-
gu Starszych Harcerzy – Seniorów wielu sukcesów w pracy
dla dobra Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i spo³ecznoœci lokal-
nej.

Dawni „Junacy” Powszechnej
Organizacji „S³u¿ba Polsce” z lat
1948-1955 nie bêd¹ bezimienni.
Ju¿ chyba tylko najstarsi mieszkañcy pamiêtaj¹, czym by³a

„S³u¿ba Polsce”. Ta dzia³alnoœæ, a w³aœciwie praca i s³u¿ba
wojskowa, dotyczy³a lat 1948-1956. Dociekliwi znajd¹ informa-
cje o niej na kartach historii, ale rzadko mówi¹ one o prze¿y-
ciach zwi¹zanych z udzia³em w junackich zespo³ach. A prze-
cie¿ ¿yj¹ jeszcze ludzie, którzy w „S³u¿bie Polsce” budowali
zniszczone w czasie wojny miasta, czy kosili zbo¿a na polach.
Niektórzy z nich mieszkaj¹ w naszym regionie, wiêkszoœæ to
ju¿ emeryci, renciœci.
W³aœnie z myœl¹ o nich kilku dawnych junaków postanowi³o
za³o¿yæ Stowarzyszenie Weteranów Pracy Powszechnej Orga-
nizacji „S³u¿ba Polsce”. Spotkali siê w czerwcu, w Czêstocho-
wie, opracowali statut, okreœlili cele, wyst¹pili o rejestracjê.
Chc¹ przede wszystkim napisaæ monografiê „S³u¿by Polsce”.
Bêd¹ wiêc zbieraæ zdjêcia, dokumenty i pami¹tki z tamtych
lat, spisywaæ wspomnienia. Dlatego zale¿y im, by dotrzeæ do
by³ych junaków i ich opiekunów. Zamierzaj¹ te¿ zrobiæ coœ dla
nich samych. W koñcu ci ludzie pracowali spo³ecznie, bez
wynagrodzenia, czêsto w bardzo trudnych warunkach. Wielu
z nich nie mia³o wtedy nawet osiemnastu lat. Dziœ s¹ schoro-
wani, niektórzy bez œrodków do ¿ycia. St¹d stowarzyszenie
zamierza wyst¹piæ o uznanie by³ych junaków za weteranów
pracy, mo¿e nawet wywalczyæ dla nich dodatki do rent i eme-
rytur.

Siedziba Zarz¹du Okrêgowego mieœci siê w Lesznie przy ul.
Towarowej 1, w budynku dworca PKS na II piêtrze. Biuro czyn-
ne jest we wtorki i pi¹tki w godz. 1000 – 1300 oraz ka¿d¹ drug¹
sobotê miesi¹ca w godz. 900 – 1200, tel. 5 29 97 36, 5 29 94 88
wew. 41

A.S.

Z.G.
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 2
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Pionowo
2. pró¿niak, leñ
3. walcownik
4. kieszonkowiec - potocznie
5. wytwarza ¿ó³æ
6. zasilany Angar¹
7. oznacza niewiadom¹

12. Grupa Pracy – opozycja
wobec caratu

14. obwódka obr¹czki
15. kszta³towanie, szkolenie
17. stanowisko dla myœliwych
18. peleng
19. œwiat zwierz¹t

Poziomo
1.dawne narzêdzie do orki
8. przed jelitem
9. naciêcia na œrubach

10. np. omometr
11. twardy materia³ izolacyj-

ny
13. uk³ad z ¿y³ami
16. sposób za³atwiania spra-

wy
20. górnicza szychta
21. gromadzona na potem
22. zaczepia rzepami
23. nieruchawe zwierzêta
24. turystyczna per³a wœród

w³oskich wysp

1 2 3 4 5 6

7
5

8

9
8 2

10
9

11 12

1
13

13 15
14 15

18
16

16
17 18 19

20
4

21
10 11

22
3

23
7 12

14
24

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

6

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

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

Matematyka – korepetycje, komputerowe przepisywa-
nie 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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr. 1/04 WŒ brzmia³o: „Kto
wiele chce ten du¿o ma”. Nagrodê otrzymuje Walenty-
na Majer z Nowej Wsi.
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Wakacje z szachami
22 stycznia w klubie „Wie¿a” Œmigiel odby³ siê turniej sza-

chowy w ramach planu sportowego ferii zimowych. W zawo-
dach wystartowa³o 13 osób. Turniej rozegrano na dystansie
7 rund, tempem 5 minut dla zawodnika. Ka¿dy zawodnik otrzy-
ma³ upominek rzeczowy.
Wyniki:

1. Marcin WoŸny – 6,5 pkt.
2. Ma³gorzata £upicka - 6
3. Maciej £upicki – 4
4. Mateusz Górny – 4
5. Agnieszka Adamczak – 4
6. Cyryl Szudra – 4
7. Jan Borowiak – 4
8. Aleksander Ja³kiewicz – 3,5
9. Jakub Tañski – 3

10. Krzysztof Marcinkowski – 3
11. Bartosz Ja³kiewicz – 3
12. Krzysztof Budzianowski – 2,5
13. Beata Wolska – 1,5

£ukasz Primel

W mroŸne sobotnie po³udnie, 24 stycznia na terenach re-
kreacyjnych przy wiatrakach odby³ siê ju¿ II Zimowy Festyn
Rekreacyjny „Ba³wan-2004”.
W imprezie udzia³ wziêli uczniowie szkó³ podstawowych z te-
renu gminy Œmigiel. Rywalizowano w dwóch kategoriach: kla-
sy I – III oraz IV – VI. Ka¿da dru¿yna sk³ada³a siê z trzech
dziewcz¹t oraz trzech ch³opców.
Dzieci startowa³y w nastêpuj¹cych konkurencjach sprawno-
œciowych:
Klasy I-III:
• Rzuty œnie¿kami do celu z ma³ej odleg³oœci.
• Saneczkowa sztafeta zaprzêgów.
• Hokejowe rzuty karne.
• Konkurs lepienia ba³wana.
• Slalomowy zjazd saneczkami ze stoku.

Dziesi¹ty rok biegania
Micha³ Szkudlarek o sobie:

Ukoñczy³em 270 biegów – po zsumowaniu wszystkich to
3584 km - w tym 5 supermaratonów (100 km), 11 maratonów
(42,195 km), 15 pó³maratonów. Pozosta³e dystanse wynosi³y
od 3 do 20 km. Na 70-lecie urodzin przebieg³em maraton
w Warszawie, Poznaniu i Wroc³awiu. Rok 2003 by³ rokiem ju-
bileuszowym-ukoñczy³em 70 lat, obchodzi³em dziesiêciolecie
biegania, osi¹gn¹³em wtedy równie¿ liczbê 40 biegów ukoñ-
czonych, uczestniczy³em w X Biegu Sylwestrowym w Trzeb-
nicy oraz w Mistrzostwach Europy w Biegu po Schodach, we
wroc³awskim wie¿owcu Poltegoru (23 piêtra, 460 stopni), osi¹-
gaj¹c z czasem 3,25 min. VII miejsce w kategorii 60 – 69 lat,
(gdyby by³a kategoria powy¿ej 70 lat, mia³bym mistrzostwo
Europy). Jeœli zdrowie pozwoli, to 2004 rok zapowiada siê rów-
nie ciekawie.

Micha³ Szkudlarek

„ B A £ W A N  –  2 0 0 4 ”

Klasy IV-VI:
• Rzuty œnie¿kami do celu.
• Saneczkowa sztafeta zaprzêgów.
• Slalom z kijem hokejowym i strza³em do bramki - forma

sztafety.
• Konkurs lepienia œniegowego wiatraka.
• Slalomowy zjazd saneczkami ze stoku.

W kategorii klas I –III miejsce I zajê³a szko³a w Czaczu, przed
szko³¹ w Bronkowie i Przysiece Starej Drugiej.

Wœród klas IV – VI I miejsce zajê³a szko³a w Przesiece Starej
Drugiej przed szko³¹ w Œmiglu.
Uczestnicy festynu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplo-
my dla szkó³. We wnêtrzu zabytkowego wiatraka dzieci mog³y
równie¿ wypiæ gor¹c¹ herbatê i zjeœæ dro¿d¿ówki.
Dzieci mimo niskiej temperatury œwietnie siê bawi³y, dopin-
gowane przez swoich rodziców oraz opiekunów. Organizato-

rem festynu by³ Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu, a sêdziowali doœwiadczeni w tego typu imprezach nauczy-
ciele Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmi-
glu, Danuta Strzelczyk i Robert Plewka.

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

Tabela po VI rundzie
1. Team Oœwiata Niet¹¿kowo 6 18 19 - 1
2. Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka 6 13 14 - 4
3. Kowalski Niet¹¿kowo 6 13 17 - 7
4. SEWS-P Leszno 6 12 30 - 14
5. Bed Boys Stare Bojanowo 6 11 14 - 9
6. Rosmosis Pawe³ Kenkel 6 10 7 - 8
7. Absolwenci 6 9 10 - 11
8. Bar ¯ó³tek 6 7 12 - 15
9. Gastrometal 6 6 10 - 13

10. SPA 6 6 7 - 14
11. Poczta Polska 6 5 14 - 18
12. VITO 6 4 13 - 17
13. HMI Komfort 6 3 5 - 9
14. £abêdzki Team 6 0 4 - 33

Runda VI
09.01.2004 r.

VITO - Absolwenci 2 : 3 (2 : 2)
Team Oœwiata Niet¹¿kowo - SPA 7 : 0 (4 : 0)
HMI Komfort - Bar ¯ó³tek 1 : 1 (0 : 0)
Gastrometal - £abêdzki Team 4 : 0 (1 : 0)

10.01.2004 r.
Poczta Polska - Bad Boys Stare Bojanowo 3 : 3 (0 : 3)
Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka - Rosmosis Pawe³ Ken-
kel 3 : 0 (1 : 0)
Kowalski Niet¹¿kowo - SEWS-P Leszno 6 : 3 (3 : 0)

Tabela po VII rundzie
1. Team Oœwiata Niet¹¿kowo 7 21 21 - 2
2. Kowalski Niet¹¿kowo 7 16 19 - 8
3. SEWS-P Leszno 7 15 33 - 14
4. Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka 7 14 14 - 4
5. Rosmosis Pawe³ Kenkel 6 10 12 - 9
6. Bed Boys Stare Bojanowo 7 12 14 - 9
7. Absolwenci 7 12 12 - 12
8. Bar ¯ó³tek 7 7 13 - 17
9. HMI Komfort 7 6 7 - 10

10. Gastrometal 7 6 11 - 15
11. SPA 7 6 8 - 19
12. Poczta Polska 7 5 14 - 21
13. VITO 7 4 14 - 19
14. £abêdzki Team 7 0 5 - 35

Runda VII
16.01.2004 r.

Bar ¯ó³tek - Absolwenci 1 : 2 (0 : 2)
Rosmosis Pawe³ Kenkel - SPA 5 : 1 (1 : 0)
Kowalski Niet¹¿kowo - Gastrometal 2 : 1 (1 : 0)
SEWS-P Leszno - Poczta Polska 3 : 0 (1 : 0)
HMI Komfort - £abêdzki Team 2 : 1 (1 : 1)
Team Oœwiata Niet¹¿kowo - VITO 2 : 1 (0 : 1)

17.01.2004 r.
Bad Boys Stare Bojanowo - Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka

0 : 0 (0 : 0)

Runda VIII
23.01.2004 r.

Kowalski Niet¹¿kowo - HMI Komfort 3 : 0 (walk.)
Team Oœwiata Niet¹¿kowo - Bar ¯ó³tek 2 : 1 (2 : 1)
Absolwenci - £abêdzki Team 8 : 0 (3 : 0)
Poczta Polska - Gastrometal 0 : 1 (0 : 0)
Rosmosis Pawe³ Kenkel - VITO 3 : 2 (2 : 1)

24.01.2004 r.
SEWS-P Leszno - Bad Boys Stare Bojanowo

3 : 0 (1 : 0)
Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka - SPA 4 : 0 (1 : 0)

Tabela po VIII rundzie
1. Team Oœwiata Niet¹¿kowo 8 24 23 - 3
2. Kowalski Niet¹¿kowo 8 19 19 - 8
3. SEWS-P Leszno 8 18 36 - 14
4. Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka 8 17 18 - 4
5. Rosmosis Pawe³ Kenkel 8 16 15 - 11
6. Absolwenci 8 15 20 - 12
7. Bed Boys Stare Bojanowo 8 12 14 - 12
8. Gastrometal 8 9 12 - 15
9. Bar ¯ó³tek 8 7 14 - 19

10. HMI Komfort 8 6 7 - 10
11. SPA 8 6 8 - 23
12. Poczta Polska 8 5 14 - 22
13. VITO 8 4 16 - 22
14. £abêdzki Team 8 0 5 - 43

Najlepsi strzelcy po VIII rundzie
1. Zdanek Robert Kowalski Niet¹¿kowo 11
2. B³ocian Przemys³aw Absolwenci 10
3. Walczak Hubert Bad Boys Stare Bojanowo 9
- Kaczmarek Wojciech SEWS-P Leszno 9
- Leciejewski £ukasz SEWS-P Leszno 9
6. Sibilski Mi³osz Team Oœwiata Niet¹¿kowo 8
7. Kubiak Krzysztof Team Oœwiata Niet¹¿kowo 7
8. Mruk Jaros³aw Poczta Polska 6
- Pietrzykowski Sebastian SEWS-P Leszno 6
- Jaworski £ukasz Team Oœwiata Niet¹¿kowo 6
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II Amatorska Liga w Pi³ce No¿nej Halowej
Niet¹¿kowo listopad 2003/luty 2004

Bar ¯ó³tek

£abêdzki Team

Kowalski

Absolwenci

VITO

c.d.nNowa Wieœ Parszywa Dwunastka

Z e s p o ³ y  (czêœæ II)
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Centrum Kultury ju¿ po raz drugi by³o organizatorem takiego przegl¹du. W tym roku jednak na scenie zaprezentowa³y siê
tylko dwa zespo³y: Dzieciêcy Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Œmiglu oraz Grupa Kolêdnicza ze Szko³y w ¯egrówku.
Œmigielski zespó³ pod kierunkiem Marii Józefczak i Aldony Wleklik przedstawi³ jase³ka, natomiast kolêdnicy z ¯egrówka przygo-
towali wspólnie z El¿biet¹ Lemañsk¹ „Zapusty, zapusty”. Z uwagi na ma³¹ liczbê zespo³ów organizatorzy zadecydowali, aby prze-
gl¹d nie mia³ charakteru konkursu lecz prezentacji. Obydwa zespo³y otrzyma³y nagrody – czeki na kwotê 150 z³, które wrêczy³
opiekunom zespo³ów przedstawiciel Rady Miejskiej Jan Józefczak.
Po prezentacji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na dro¿d¿ówki i herbatê.
O dziwo, ma³a liczba wystêpuj¹cych zespo³ów zgromadzi³a liczn¹ widowniê.

B.M

Gminny Przegl¹d Widowisk
Jase³kowych i Grup Kolêdniczych


