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Reklama

Niezwyk³a uroczystoœæ odby³a siê 8 kwietnia w sali posiedzeñ Urzêdu Miejskiego w Œmiglu.
Otó¿ dok³adnie miesi¹c po groŸnym po¿arze w warsztacie i magazynie Zak³adu Gospodarki
Komunalnej burmistrz podziêkowa³ ratownikom, którzy brali udzia³ w tej akcji.

Specjalne listy z podziêko-
waniami odebrali: starszy bry-

Zegarek dla dzielnego stra¿aka

gadier Leon M¹dry, komen-
dant koœciañskiej Powiatowej

foto: A. K.

Stra¿y Po¿arnej oraz Roman
Schiller, prezes Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Œmiglu.
W listach znalaz³y siê s³owa
uznania za ogromn¹ spraw-
noœæ, niezawodnoœæ, œwietn¹
organizacjê i wzorowe wspó³-
dzia³anie, co znacz¹co wp³ynê-
³o na ograniczenie strat wywo-
³anych po¿arem, a tak¿e zapo-
bieg³o katastrofie. Mog³a j¹
spowodowaæ butla z acetyle-
nem, od której rozpocz¹³ siê
po¿ar. Tê w³aœnie butlê – okre-
œlan¹ póŸniej, w prasowych
doniesieniach, jako bombê
z opóŸnionym zap³onem –
brawurowo, z nara¿eniem w³a-
snego ¿ycia, z po¿aru wyniós³

Dariusz £upicki, m³ody stra-
¿ak ze Œmigla. W podziêkowa-
niu za odwagê, poza osobny-
mi gratulacjami, otrzyma³ od
burmistrza Józefa Cieœli tak-
¿e cenny zegarek na rêkê,
z ozdobnym grawerunkiem
przypominaj¹cym ca³e wyda-
rzenie. Dziêkuj¹c za wyró¿nie-
nie, stra¿ak skromnie oœwiad-
czy³, ¿e wyró¿nienie przyjmu-
je jako uznanie dla ca³ego ze-
spo³u, przyznaj¹c jednocze-
œnie, ¿e jego czyn nie by³ ni-
czym nadzwyczajnym, a tak
samo z pewnoœci¹ by siê za-
chowa³ ka¿dy stra¿ak z jego
dru¿yny.

t.j.
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AA na Wielkanoc

Czytanie w Czaczu

Czytanie w Starym
Bojanowie

Wielkanocne palmy
z Czacza

Spotkanie z zaj¹cem
W œwi¹tecznej atmosferze up³ynê³o

spotkanie, po³¹czone z otwartym mitin-
giem, zorganizowane przez cz³onków
grup wsparcia AA i Al - Anon w Œmiglu.
W niedzielê, 4 kwietnia, zasiedli oni przy
wielkanocnym stole wraz z zaproszony-
mi goœæmi: burmistrzem - Józefem
Cieœl¹, ks. kan. Zygmuntem Bartkowia-
kiem, radnym - Bogdanem Turliñskim,
Genowef¹ £¹czn¹ – pe³nomocnikiem ds.
profilaktyki rozwi¹zywania problemów
alkoholowych.

foto: d.p.

26 marca w Filii Bibliotecznej w Cza-
czu odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu
„Ca³a Polska czyta dzieciom”, przygoto-
wane przez bibliotekarki i nauczycielki
nauczania pocz¹tkowego, w któr ym
wziê³o udzia³ ponad 30 dzieci. Baœñ An-
dersena pt. „Brzydkie kacz¹tko” czyta³
im radny Rady Miejskiej w Œmiglu Stani-
s³aw Pawlak z Czacza.

Barbara Adamczak

W Zespole Szkó³ w Czaczu odby³y siê
zajêcia pod nazw¹ „Tradycje wielkanoc-
ne”. Przeprowadzi³y je z dzieæmi z na-
uczania pocz¹tkowego Jolanta Krysman
i Miros³awa Wolsztyñska.
Jednym z zadañ by³o przygotowanie
wspólnie z rodzicami palmy wielkanoc-
nej.
Zwyciê¿y³a palma wykonana przez klasê
II a, która osi¹gnê³a 5,5 m wysokoœci i by-
³a bardzo kolorowa. Palmy zdobi¹ koœció³
w Czaczu w okresie œwi¹t Wielkanoc-
nych.

Barbara Adamczak

23 marca w Bibliotece Wiejskiej
w Starym Bojanowie bajki czyta³ dzie-
ciom ksi¹dz Pawe³ Morasz. Spotkanie
przebiega³o w religijnej atmosferze, by³a
modlitwa i krótka nauka dla dzieci, ale
nie zabrak³o te¿ sta³ych punktów czytel-
niczych spotkañ – a wiêc rozmowy z go-
œciem i kolorowanek. Na zakoñczenie
ksi¹dz Pawe³ poczêstowa³ dzieci cukier-
kami. Spotkanie przygotowa³y cz³onkinie
Stowarzyszenia „Edukacja Jutra” oraz
bibliotekarka G. Pietrzykowska.

H.N.

foto: A. K.

W œrodê, 7 kwietnia, w ogrodzie Pa-
rafii Farnej w Œmiglu, Stowarzyszenie
„Œwiat³o Nadziei” zorganizowa³o dla swo-
ich podopiecznych œwi¹teczne spotkanie.
Obecny by³ „zaj¹c” z wielkanocnymi
paczkami. Impreza odby³a siê przy wspó³-
pracy z dzieciêcym zespo³em muzycz-
nym „Ichtis” oraz wolontariuszami Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego ze Œmigla.
Kolorowe koszyczki na paczki przygoto-
wa³y dzieci z „zerówki”. Œrodki, 600 z³,
na zorganizowanie imprezy zosta³y przy-
znane przez Wojewodê Wielkopolskiego.
Przygotowano 50 paczek.

t.j.

Dzieci rodziców z grup wsparcia otrzy-
ma³y paczki œwi¹teczne, ufundowane
przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.

t.j.

Sukces S³awka
20 marca odby³ siê w Lesznie etap re-

gionalny XIX Olimpiady Wiedzy Ekolo-
gicznej. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmi-
glu reprezentowa³o trzech uczniów, któ-
rzy w etapie szkolnym uzyskali naj-
wiêksz¹ iloœæ punktów.
Do Leszna pojechali Joanna Nowacka,
Roksana Gorlas oraz S³awomir Skrzyp-
czak.

Do nastêpnego etapu – wojewódzkiego -
przeszed³ S³awomir
Skrzypczak. Po raz
kolejny bêdzie móg³
wykazaæ siê swoimi
w i a d o m o œ c i a m i
w zakresie ekologii
i ochrony œrodowi-
ska 17. IV. w Pozna-
niu.

Maria Depczyñska
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Wielkanocne œniadanie OPS

Parada postaci

foto: A. K.

W czwartek, 8 kwietnia,
w „Domu Dzia³kowca” w Œmi-
glu, na tradycyjnym wielka-
nocnym œniadaniu zorganizo-
wanym przez Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej spotkali siê ubo-
dzy, samotni i potrzebuj¹cy
pomocy. Obecni byli: Stefan
Stachowiak – zastêpca burmi-
strza, Jan Józefczak – prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla, radny Bogdan Turliñ-

ski. Z okolicznoœciowym
przedstawieniem wyst¹pi³y
dzieci z Zespo³u Szkó³ w Bro-
nikowie. Wielkanocny stó³
zosta³ obficie zastawiony. Tra-
dycyjnie pojawi³y siê na nim:
jajka, kie³basy, wêdliny, sos ta-
tarski, a tak¿e kawa i ciasto.
Dla dzieci – z okazji „zaj¹ca”
– zosta³y przygotowane pacz-
ki ze s³odyczami.

t.j.

W styczniu br. Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy w Œmi-
glu og³osi³a konkurs histo-
ryczny pod nazw¹ „Parada
postaci historycznych”. Ce-
lem konkursu by³o przypo-
mnienie sylwetek s³awnych
postaci historycznych oraz
doskonalenie sprawnoœci
szybkiego wyszukiwania po-
t r zebnych  wiadomoœc i .
W konkursie mogli  braæ
udzia³ wszyscy czytelnicy, któ-
rzy odpowiedzieli na 15 pytañ.

Prawid³owe odpowiedzi nale-
¿a³o wrzuciæ do skrzynki znaj-
duj¹cej siê w bibliotece do
dnia 31.03.04. Ogó³em z³o¿o-
no 20 kuponów, w tym 18 pra-
wid³owych.
2 kwietnia odby³o siê losowa-
nie, w wyniku którego nagro-
dy ksi¹¿kowe otrzymali: Sta-
nis³aw Dworakowski (Œmi-
giel), Jacek Kuœnierek (Œmi-
giel), Paulina Lester (Poœwiêt-
no).

A.Ratajczak

Zmiany w ŒTK

UP i BCC pomaga³y w Wonieœciu
Wspólna akcja Unii Pracy

i Business Centre Club umo¿-
liwi³y godne spêdzenie Œwi¹t
Wielkanocnych 35 rodzinom
z okolic Wonieœcia. Sympa-
tyczne spotkanie w odremon-
towanej wiejskiej œwietlicy,
z Waldemarem Witkowskim,
przewodnicz¹cym Wielkopol-
skiej Rady UP i poznañskim
wicewojewod¹ oraz Józefem
Bejnarowiczem, kanclerzem
Wielkopolskiej Lo¿y BCC,
z udzia³em ks. proboszcza
Jana Chrzanowskiego oraz wi-
ceburmistrza Stefana Stacho-
wiaka, odby³o siê 14 kwietnia.

Spore gabarytowo paczki
ze s³odyczami i œwi¹teczn¹
szynk¹ sprawi³y widoczn¹ ra-

doœæ przyby³ym przedstawi-
cielom obdarowanych rodzin,
a krótkie wyst¹pienia goœci
kwitowano gromkimi oklaska-
mi. Wed³ug zebranych, z ca³¹
pewnoœci¹ pomog¹ im godnie
spêdziæ œwiêta. Owacje zebra³
przewodnicz¹cy Witkowski,
który w swoim wyst¹pieniu
wskazywa³ na koniecznoœæ
wprowadzenia os³on socjal-
nych przy realizacji planu
oszczêdnoœci bud¿etowych
i odczuwalnej pomocy dla lu-
dzi w najtrudniejszych warun-
kach bytowych a tak¿e na po-
trzebê wer yfikacji wybor-
czych deklaracji polityków
i ich czynów, w tym szczegól-
nie parlamentarzystów.

t.j.

27 kwietnia odby³o siê
sprawozdawczo – wyborcze
walne zebranie cz³onków Œmi-
gielskiego Towarzystwa Kul-
turalnego. Sprawozdanie me-
rytoryczne, które obejmowa-
³o okres ostatnich dwóch lat,
przedstawi³ prezes Jacek Nie-
niewski, zaœ sprawozdanie fi-
nansowe skarbnik Wojciech
Skarzyñski. Nowymi cz³onka-
mi zarz¹du zostali: Leokadia
Szymanowska, Wies³awa Po-
leszak – Kraczewska i Ewa
Czwojda, Witold Omieczyñ-
ski, Eugeniusz Kurasiñski,
Jacek Nieniewski oraz Tade-
usz Ilmer. Do Komisji Rewizyj-
nej wybrano Wojciecha Ska-

rzyñskiego, Bogdana Schulza
i Zbigniewa Grabowskiego.
Nowy zarz¹d ŒTK na swym
pierwszym posiedzeniu ukon-
stytuowa³ siê w nastêpuj¹cy
sposób: prezesem ŒTK zosta³
Witold Omieczyñski, funkcjê
wiceprezesa objê³a Wies³awa
Poleszak- Kraczewska, skarb-
nika Ewa Czwojda, sekretarza
Leokadia Szymanowska.
Cz³onkami zarz¹du zostali:
Eugeniusz Kurasiñski, Jacek
Nieniewski i Tadeusz Ilmer.
Przewodnicz¹cym Komisji
Rewizyjnej zosta³ Bogdan
Schulz, sekretarzem Zbi-
gniew Grabowski a cz³onkiem
Wojciech Skarzyñski.

Monika Ka³ek
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Wszystko zaczê³o siê bar-
dzo, bardzo dawno temu,
w czasach, gdy tworzy³o siê
pañstwo polskie. Wtedy jedy-
nym dobrem by³a ziemia,
a jej w³aœcicielem by³ w³adca
- ksi¹¿ê lub król. Czêœæ dóbr
– ziemi rozdawa³ lub wydzier-
¿awia³. Komu móg³ rozda-
waæ? Oczywiœcie tym, którzy
dla niego walczyli, a wiêc
wojom – rycerzom (st¹d do-
bra rycerskie), tym, którzy
jego politykê wspierali ,
a wiêc koœcio³owi (st¹d do-
bra koœcielne) oraz tym, któ-
rzy tworzyli zrêby ekono-
miczne pañstwa, czyli miastom (st¹d
dobra miejskie). Ziemie nie rozdane, to
dobra królewskie. Nas interesuj¹ pier-
wotne dobra rycerskie, które póŸniej
w wiêkszoœci sta³y siê szlacheckimi.
W po³owie XVI w. w powiecie koœciañ-
skim i ziemi wschowskiej obejmowa³y
one 78,1% ogó³u ówczesnych osad (do-
bra królewskie 3,8%, w³asnoœæ koœcielna
14,1% i dobra miejskie 0,9%).
Na skutek podzia³ów rodzinnych i wyda-
rzeñ losowych wiele wsi by³o dzielonych
na dzia³y – czêœci, które nastêpnie- b¹dŸ
w drodze kupna, b¹dŸ za d³ugi – ³¹czono
lub sprzedawano. Bardzo czêsto docho-
dzi³o wiêc do sytuacji, ¿e jedna wieœ (po-
dobnie by³o te¿ z miastami), jednocze-
œnie mia³a kilku w³aœcicieli.
Wed³ug wielkoœci maj¹tku szlachtê dzie-
lono na:
- cz¹stkow¹ (zagrodow¹) – to w³aœcicie-

le tylko czêœci osady – dzia³u,
- jednowioskow¹ – to w³aœciciele jednej

wsi, lub dwóch dzia³ów – czêœci wsi,
lub jednej wsi w ca³oœci i czêœci innej,

- wielowioskow¹ (zamo¿n¹, póŸniejsza
magnateria) – co najmniej dwie wsie,
lub co najmniej cztery czêœci wsi, lub
dwie wsie ca³e i dowolna liczba osad.

Po tym teoretycznym wstêpie, który po-
mo¿e lepiej zrozumieæ dalsz¹ czêœæ opra-
cowania, przejdŸmy do tematu – do Nie-
t¹¿kowa.

Nazwa wsi niew¹tpliwie pochodzi od
nazwiska pierwszego w³aœciciela – osad-
nika. Kiedy na tym terenie siê osadzi³,
nie wiadomo. Wiadomo natomiast, ¿e
w 1391 roku a wiêc 610 lat temu, Niet¹¿-
kowo stanowi³o w³asnoœæ niejakiego Pio-
tra z Urbanowa. Parê lat póŸniej kilka
dzia³ów wsi nale¿a³o m.in. do Piotra Si-
berlicha, Wawrzyñca Bêdlewskiego,

Macieja Ptaszkowskiego i nieznanych
z imienia Pradlów. W 1464 r. jako w³aœci-
cielka Niet¹¿kowa wymieniana jest He-
lena, prawdopodobnie ¿ona Hinczki
z Ujazdu, które sprzeda³a Œmigielskim
z Bnina (Œmigielskimi zwali siê synowie
Miko³aja Ramsza – w³aœciciele Œmigla).
Od nich w 1486 r. odkupi³ je Piotr Opa-
liñski, by rok póŸniej sprzedaæ Hinczce
z Ujazdu. Rok póŸniej w³aœcicielem Nie-
t¹¿kowa by³ Dobies³aw z Kociug, który
w 1489 r. sprzeda³ je Janowi W¹bieskie-
mu, a ten w 1491 r. – Tomaszowi Bieczyñ-
skiemu, który z kolei sprzeda³ Niet¹¿ko-
wo Andrzejowi z Szamotu³. Tak wiêc do
koñca XV wieku w³aœciciele Niet¹¿kowa,
zapewne tylko niektórych dzia³ów, zmie-
niali siê bardzo czêsto.
Na pocz¹tku XVI wieku, w r. 1510, kilka
dzia³ów wsi: 3 i 3/4 ³ana (³an to oko³o 20
ha) znajdowa³o siê w rêkach Wojciecha,
Andrzeja i Stanis³awa Œmigielskich.
W tym te¿ roku daniny z Niet¹¿kowa
w œmigielskiej parafii s³u¿y³y na utrzyma-
nie rektora szko³y parafialnej. W 1564 r.
jako w³aœciciel wymieniany jest Jan Cy-
kowski (u Gomolca – Cikowski), który
w 1570 r. by³ równie¿ w³aœcicielem Œmi-
gla. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych
XVI w. w³aœcicielem 3 ³anów w Niet¹¿ko-
wie byli Jan i Piotr Cykowscy oraz Stani-
s³aw – syn Jana. W 1580 r. Niet¹¿kowo
sk³ada³o siê z 4 ³anów (ok. 80 ha).
W 1583 r. czêœæ Niet¹¿kowa (3 i 3/4 ³ana)
jest w³asnoœci¹ Rafa³a Leszczyñskiego,
który by³ równie¿ w³aœcicielem czêœci
Œmigla, a w 1592 r. w³aœcicielem czêœci
Niet¹¿kowa i Œmigla staje siê Andrzej
Leszczyñski, syn Rafa³a. Po jego œmierci
dobra przejmuje Bogus³aw Leszczyñski,
który wykupi³ te¿ ca³y Œmigiel staj¹c siê
jedynym w³aœcicielem miasta. Leszczyñ-

scy to bardzo znacz¹ce nazwi-
sko tamtych czasów.
Wróæmy jednak do Piotra i Sta-
nis³awa Cykowskiech – wspó³-
w³aœcicieli Niet¹¿kowa i Œmi-
gla. Otó¿ w 1584 r. swoj¹ czêœæ
miasta sprzedali Andrzejowi
Dudyczowi. To wybitna postaæ
tamtych czasów.
Z pochodzenia by³ Wêgrem.
Kszta³ci³ siê we Wroc³awiu
oraz na uczelniach Niemiec,
Francji, Anglii i W³och. W Pa-
dwie by³ koleg¹ Stefana Bato-
rego, te¿ Wêgra, póŸniejszego
króla polskiego. W 1561 r.
przez cesarza rzymsko – nie-

mieckiego Ferdynanda I zosta³ najpierw
mianowany biskupem Dalmacji, a potem
w Piêciukoœcio³ach na Wêgrzech. Pos³o-
wa³ do króla Zygmunta Augusta i tu,
w Polsce, zakocha³ siê, zrezygnowa³
z urzêdu biskupiego, przeszed³ na pro-
testantyzm, a póŸniej na arianizm. Oczy-
wiœcie o¿eni³ siê z wybrank¹ swego ser-
ca, a po otrzymaniu szlachectwa odkupi³
czêœæ Œmigla. Zmar³ w 1589 r. we Wro-
c³awiu, gdzie jest pochowany.
Wróæmy do Niet¹¿kowa, które w 1580 r.
mia³o 4 ³any, dwóch zagrodników, dwóch
kolonistów oraz owczarza z 24 owcami.
W 1604 r. stanowi³o ono w³asnoœæ Stani-
s³awa Cikowskiego, podskarbiego koron-
nego, który sprzeda³ wieœ z czêœci¹ Œmi-
gla oraz wsiami Koszanowo, Gliñsko
Wielkie i Gliñsko Ma³e Paw³owi Arci-
szewskiemu. Ten z kolei czêœæ dóbr od-
sprzeda³ krewniakom Helenie i Eliaszo-
wi Arciszewskim.
Tu nale¿y siê nieco informacji na temat
arian. Nazwa ruchu pochodzi od imienia
aleksandryjskiego kap³ana Dariusza, któ-
ry ¿y³ na prze³omie III/IV wieku naszej
ery. Podwa¿a³ dogmat Trójcy œw. i za-
przecza³ boskiej nauce Chrystusa. Aria-
nie, zwani te¿ byli socjanami (od nazwi-
ska Fausta Socyna, w³oskiego humani-
sty i myœliciela religijnego, który w Pol-
sce przebywa³ na emigracji), ponurzeñ-
cami (chrzest przyjmowali, bêd¹c osoba-
mi doros³ymi poprzez zanurzenie ca³ego
cia³a w wodzie) czy wreszcie braæmi pol-
skimi. Ostatnia nazwa wynika faktu, ¿e
tworzyli w naszym kraju najradykalniej-
szy od³am reformacji koœcio³a katolickie-
go. Wyodrêbni³ siê on w latach 1562 –
1565 i trwa³ do 1658, kiedy uchwa³¹ sej-
mu nakazano wyznawcom arianizmu,

Niet¹¿kowskie obrazy

Niet¹¿kowski „Pa³ac”
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pod kar¹ œmierci, w ci¹gu trzech lat przej-
œcie na katolicyzm lub opuszczenie kra-
ju – banicjê.
Bracia polscy odrzucali dogmat Trójcy
œw. (st¹d te¿ byli okreœlani jako antytry-
nitarze). W ¿yciu na plan pierwszy wy-
suwali wartoœci moralne oraz postulat
tolerancji religijnej. £¹czy ich obrona jed-
nostki i wolnoœci myœli. Swobodnie chcie-
li dochodziæ do prawdy o cz³owieku i Bo-
gu. Ich skrajny od³am, skupiaj¹cy g³ów-
nie drobn¹ szlachtê i ch³opów, domaga³
siê zakazu udzia³u w wojnach, piastowa-
nia wysokich urzêdów i zrzeczenia siê
przez szlachtê maj¹tków. Potêpiali karê
œmierci, pañszczyznê i poddañstwo ch³o-
pów.

Eliasz Arciszewski by³ najwybit-
niejsz¹ postaci¹ zwi¹zan¹ z Niet¹¿ko-
wem. Szlachcic herbu Prawdzic urodzi³
siê w po³owie XVI wieku nieopodal Gdañ-
ska. Oprócz dóbr œmigielsko – niet¹¿-
kowskich posiada³ jeszcze Rogalin. Nie-
zwykle aktywnie uczestniczy³ w ruchu re-
formacyjnym koœcio³a katolickiego.
Dziêki niemu rozwinê³a siê za³o¿ona w la-
tach siedemdziesi¹tych XVI w. œmigiel-
ska gmina ariañska – pierwszy znacz¹cy
oœrodek arianizmu w Polsce. Eliasz Ar-
ciszewski czêœciowo w 1592 r. i prawdo-
podobnie po 1618 r. pe³ni³ funkcjê mini-
stra zboru. Nosi³ d³ugie szaty i d³ug¹ po
pas brodê, co upodabnia³o go do proro-
ka. By³ gor¹cym zwolennikiem Fausta
Socyna, z którym pozostawa³ w sta³ym
kontakcie. W 1594 r. na w³asny koszt
wyda³ jego dzie³o „De Jezu Christo Se-
rvatore”, które opatrzy³ wstêpem. Hojnie
³o¿y³ na zbór i znan¹ z wysokiego pozio-
mu nauczania (szczególnie matematyki)
szko³ê ariañsk¹ w Œmiglu. Po 1595 r., na
skutek rozwoju oœrodka arianizmu w Ra-
kowie oraz krachu finansowego Arci-
szewskich, œmigielski oœrodek zacz¹³
upadaæ.
Eliaszowi Arciszewskiemu zabrak³o
œrodków na dalsze popieranie ruchu.
W 1604 sprzeda³ czêœæ Œmigla Wac³awo-
wi Rozdra¿ewskiemu i przeniós³ siê do
Niet¹¿kowa, gdzie jeszcze próbowa³ pe³-
niæ rolê patrona i kaznodziei. Maj¹c k³o-
poty finansowe, zad³u¿y³ siê u wspó³wy-
znawcy i wspó³w³aœciciela Œmigla Kaspra
Jaruzela BrzeŸnickiego i w latach 1608 –
1618 utraci³, w sposób legalny, na jego
rzecz ca³y swój maj¹tek. W 1613 r. Hele-
na Arciszewska, bo to ona prowadzi³a
rodzinne interesy, sprzeda³a BrzeŸnickie-
mu dzia³ki w³asne Œmigla i Koszanowa.
W roku 1618 Arciszewscy odstêpuj¹ za
d³ugi po³owy Gliñska i Nowej Wsi, a dru-

gie po³owy tych wsi BrzeŸnickiemu
sprzedaj¹.
Czuj¹c siê pokrzywdzonym przez zaw³ad-
niêcie maj¹tku ojca, drugi z kolei syn
Eliasza Krzysztof popada z BrzeŸnickim
w konflikt i zarzuca mu nieszlachectwo.
BrzeŸnicki odp³aca mu siê tym samym..
Przeci¹gaj¹ce siê rozprawy s¹dowe do
tego stopnia roz³oœci³y Krzysztofa, ¿e
19 kwietnia 1623 r. na publicznej drodze
pod Poninem zabi³ Kaspra Jaruzela
BrzeŸnickiego. Jego œmieræ równie¿
przyczyni³a siê do upadku œmigielskie-
go zboru, któremu podobnie jak ojciec
patronowa³ i na który hojnie ³o¿y³.
Krzysztof, ob³o¿ony banicj¹, uda³ siê do
Niderlandów – dzisiejszej Holandii.
Eliasz zmar³ oko³o 1630 roku.
Na marginesie trzeba dodaæ, ¿e losy Ar-
ciszewskich, g³ównie zaœ Krzysztofa, sta-
³y siê tematem czterech powieœci, trylo-
gii historycznej Micha³a Rusinka, wyda-
nej w 1980 r., w sk³ad której wchodz¹ po-
wieœci: „Wiosna admira³a”, „Bohater
z Itamariki” i „Królestwo pychy” oraz po-
wieœci Marii Parandowskiej pt. „Przyjmij
laur zwyciêski”, wydanej w 1987 roku.
W XVII i XVIII wieku Niet¹¿kowo nale-
¿a³o do Bojanowskich. W koñcu XVIII w.
uwidacznia siê ju¿ folwark i dwór.
W XX w. w³aœcicielk¹ Niet¹¿kowa by³a
ksiê¿na Joanna Katarzyna Acerenza –
Pignatelli. Prawdopodobnie naby³a je
oko³o 1828 r., kiedy odkupi³a od Ksawe-
rego Ch³apowskiego dobra koszanowsko
– œmigielskie. Nastêpnie w³aœcicielami
byli kurlandzcy ksi¹¿êta Bironowie, rów-
nie¿ w³aœciciele dóbr œmigielskich i Sta-
rego Bojanowa.
W 1863 r. (to samo Ÿród³o w innym miej-
scu podaje rok 1881) niet¹¿kowski fol-
wark wraz z takowymi w Podœmiglu,
Robaczynie i Sierpowie nale¿a³ do okrê-
gu dworskiego Stare Bojanowo, stano-
wi¹cego wówczas w³asnoœæ Birona von
Curland, a od 1882 r. do Gustawa Biro-
na.
W 1881 r. dzier¿awc¹ tych dóbr by³ Paul
Gernoth, który mieszka³ w Niet¹¿kowie
(obecnie zabudowanie Wies³awa Stacho-
wiaka przy ul. Bocznej) i który w 1913 r.
maj¹tek bojanowski kupi³.
Na niet¹¿kowskim folwarku w koñcu
XIX w. by³o 12 domów zamieszka³ych
przez 116 mieszkañców. Parê lat póŸniej
by³o ju¿ 27 domów, w których zamiesz-
kiwa³o 255 mieszkañców- 147 z nich by³o
ewangelikami a 108 katolikami. We wsi
by³a poczta, telegraf i goœciniec.
W grudniu 1910 r. Niet¹¿kowo liczy³o 223
mieszkañców, z których 124 by³o ewan-
gelikami a 99 katolikami.

Dla porównania obecnie w Niet¹¿kowie
mieszka 539 osób, jest 19 gospodarstw
rolnych, a powierzchnia wsi ma 282 ha.
Ju¿ wówczas, w koñcu XIX w., na terenie
tego okrêgu dworskiego dzia³a³a gorzel-
nia i cegielnia. Ta ostatnia zapewne zlo-
kalizowana by³a w Niet¹¿kowie. A¿ dwu-
krotnie mia³a wp³yw na bieg historii. Dnia
12 stycznia 1927 roku, po jej po¿arze,
w Niet¹¿kowie za³o¿ono ochotnicz¹ stra¿
po¿arn¹, na prezesa, której wybrano
Franciszka Zimmera.
W nocy z 29 na 30 wrzeœnia 1939 r. stró-
¿owi cegielni Niemcowi Christianowi
Rauschowi podciêto gard³o. W tym sa-
mym mniej wiêcej czasie, równie¿ w Nie-
t¹¿kowie, pal¹ siê zabudowania w nie-
mieckim gospodarstwie. W œmigielskim
wiêzieniu zamkniêci zostaj¹ zak³adnicy.
Œmieræ i po¿ar by³y prowokacj¹, okazj¹
do dokonania aktu terroru – rozstrzela-
nia 30 wrzeœnia 1939 r. pod murem œmi-
gielskiej apteki 8 Polaków – trzech z nich
by³o mieszkañcami Niet¹¿kowa- Stani-
s³aw Bock, Wiktor Kamieniarz i ... Fran-
ciszek Zimmer.
(Ich sylwetki, jak i pozosta³ych Rozstrze-
lanych przedstawi³em w publikacji pt.
„Sylwetki Polaków rozstrzelanych
w 1939 r. na Starym Rynku w Œmiglu”,
wydanej w 1994 r.).
Nie wiadomo dok³adnie kiedy (jedno ze
Ÿróde³ podaje, ¿e w 1903 r. po przejêciu
dóbr bojanowskich przez Prusk¹ Komi-
sjê Kolonizacyjn¹) folwark Niet¹¿kowo
rozparcelowano, pozostawiaj¹c tylko
czêœæ gospodarstwa, na którego bazie
rozwija³o siê i nadal rozwija szkolnictwo
rolnicze. Parcelacja Niet¹¿kowa mia³a
nast¹piæ wczeœniej, gdy¿ ju¿ pod koniec
lat dziewiêædziesiatych XIX w. istnia³a tu
szko³a w³oœcianek (odsy³am do ksi¹¿ki
mego autorstwa pt. „Szkolnictwo rolni-
cze w Niet¹¿kowie w latach 1912 –
1987”).Nale¿y wspomnieæ, ¿e w Niet¹¿-
kowie dzia³a³y:
- do 1912 r. równolegle dwie szko³y rol-

nicze: ¿eñska i mêska,
- od 1912 do 1914 – rolnicza szko³a go-

spodyñ domowych,
- od 1920 do 1936 r. – szko³a w³oœcianek,
- do wybuchu II wojny œwiatowej s³ynny

w Polsce Uniwersytet Wiejski im. Jana
Kasprowicza,

- w czasie okupacji Niemcy zorganizo-
wali w murach szko³y obóz dla dziew-
cz¹t,

- po wojnie, do 1950 r. dzia³a³a Powiato-
wa ̄ eñska Szko³a Gospodarstwa Wiej-
skiego,

Hubert Zbierski
c.d.n.



maj/20048

cja spoczywa³a na czteroramiennym sio-
dle – koŸle, ukrytym w podstawie, a do
wiatru ustawiany by³ za pomoc¹ d³ugie-
go dr¹ga i ko³owrotu. KoŸlaki by³y naj-
pospolitszymi wiatrakami; podobny do
nich by³, znany od XIX wieku, paltrak,
którego konstrukcja spoczywa³a na rol-
kach, te tocz¹c siê po okr¹g³ym torze
jezdnym, umo¿liwia³y obracanie wiatra-
ka. Trzecim typem wiatraków by³y wia-

traki wie¿owe, nazywane holendrami.
W Polsce pojawi³y siê w XVI wieku. Zbu-
dowane na rzucie ko³a, podstawê mia³y
nieruchom¹, zwê¿aj¹c¹ siê ku górze.
Czêœæ górna tzw. czapa by³a ruchoma,
ustawiana do wiatru.
Przed laty w ka¿dej miejscowoœci sta³a
taka budowla. Wg spisu z 1934 roku
w Polsce by³o ich ponad 7000. Stosunko-
wo niewiele zniszczono w czasie II woj-
ny œwiatowej. Prawdziwy pogrom nast¹-
pi³ po roku 1950, gdy wprowadzono sys-
tem fiskalny, który dobi³ w³aœcicieli wia-
traków. Produkcja sta³a siê nieop³acalna,
wiatraki zamykano, traktuj¹c je jako
obiekty nieu¿yteczne. Pozbawione bez
opieki szybko niszcza³y i stawa³y siê ru-
inami.
Prawdopodobnie najstarszy polski wia-
trak –koŸlak pochodzi z podkoœciañskiej
Gry¿yny. Zosta³ odrestaurowany i prze-
niesiony na teren Wielkopolskiego Par-
ku Etnograficznego na Lednicy (na jed-
nym z elementów konstrukcji wyryta jest
data 1585). Stoi on w Ma³ym Skansenie
na wschodnim brzegu jeziora Lednica,
obok przeprawy promowej na Ostrów
Lednicki, w towarzystwie paltraka i ho-
lendra.

W naszych wêdrówkach rowerowych
przemierzyliœmy ponad 300 km, odwie-
dzaj¹c miejsca, gdzie stoj¹ jeszcze wia-
traki. Zobaczyliœmy w sumie 26 obiektów,
na terenie czterech powiatów – koœciañ-

skiego, leszczyñskiego, wolsztyñskiego
i grodziskiego.
W granicach powiatu koœciañskiego do-
liczyliœmy siê 14 wiatraków. O czterech
z nich (Œmigiel, Czacz, Broñsko) pisa³em
w Witrynie nr 11/2001. Najwiêcej wia-
traków stoi w Koœcianie. Najbardziej zna-
ny to ten stoj¹cy przy pó³nocnej obwod-
nicy miasta, obok motelu „Dudziarz”.
Zbudowany zosta³ w 1714 roku w Czar-
kowie; remontowany w XIX wieku,
a gruntownie odnowiony i ustawiony
w obecnym miejscu w 1977 roku. Po re-
moncie nadano mu imiê Micha³ – obec-
nie znajduje siê tutaj galeria rzeŸby
p. Maliñskiego.
Dwa nastêpne wiatraki jeszcze niedaw-
no sta³y w szczerym polu. Obecnie wokó³
nich zbudowano osiedle domów jedno-
rodzinnych; powsta³y nowe ulice. Jeden
z wiatraków, stoj¹cy przy zbiegu ulic
Kruczkowskiego i Wiatracznej, posta-
wiony w 1819, przebudowany na moto-
rowy w 1946 roku, pozbawiony skrzyde³,
od 1990 roku nie pracuje, jest w³asnoœci¹
rodziny Kostañskich. Drugi stoi nieopo-
dal ulic Podgórnej i Wichrowej – zbudo-
wany w 1836 roku, przebudowany na
motorowy w 1946, równie¿ nie ma skrzy-
de³. W³aœcicielem jest Julian Klupsch.
Stan koœciañskich wiatraków rokuje na-
dziejê, ¿e przetrwaj¹ trudne dla nich cza-
sy. Krzywiñ ma równie¿ swoje wiatraki;

„Œladami wiatraków” – cz. 4

„...Teraz stoi podziurawiony gwiaz-
dami
     Przecedza deszcz przez sito...”

Fragment piêknego wiersza Jadwigi
Badowskiej opisuje wiatrak w Czempi-
niu, jeden z trzech, który sta³ jeszcze
w latach 80-tych. Dzisiaj pozosta³a tylko
ulica Wiatraczna, niemy œwiadek histo-
rii tych piêknych, kiedyœ po¿ytecznych
obiektów. Pozosta³y tylko pagórki, na
których je budowano.
Pierwszy wiatrak w Wielkopolsce zosta³
zbudowany w 1303 roku w Kobylinie,
miasteczku niedaleko Krotoszyna. By³ to
tzw. „koŸlak”. Jego drewniana konstruk-

Bie¿yñ

Koœcian
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najstarszy stoi przy ul. Bojanowskiego,
pochodzi z 1698 roku, ale stan jest z³y-
czêœciowo brak gontu, œmigie³ i poszy-
cia œcian. Drugi wiatrak, stoj¹cy przy ul.
Mostowej, jest z 1803 roku i ma wiêksze
szanse na przetrwanie; zaopiekowa³y siê
nim w³adze miasta, kupuj¹c dzia³kê wraz
ze stoj¹cym na niej wiatrakiem.
Niez³y jest stan wiatraka stoj¹cego w Jer-
ce, przy ul. Leszczyñskiej. Zbudowany
w po³. XVIII wieku, znajduje siê w do-
brym stanie po remoncie w 1970 roku.
Wiatrak, który sta³ w Bie¿yniu w³aœciwie
przesta³ istnieæ. Zbudowany w 1844 roku,
d³ugo s³u¿y³ okolicznej ludnoœci, w 2003
roku zosta³ czêœciowo rozebrany. Nieda-
leko Bie¿ynia, w £agowie, wsi le¿¹cej na

skraju powiatu koœciañskiego, tak¿e znaj-
duje siê wiatrak, zbudowany w 1819 roku.
Niestety, niszczeje, brak mu œmigie³, czê-
œciowo pozbawiony jest gontu. Wiatrak
stoj¹cy w Racocie przy ul. Koœciañskiej
zbudowany zosta³ w XVIII wieku w Gó-
rze Œl¹skiej, a przeniesiony tu w 1802
roku - ma zniszczone poszycie œcian, brak

œmigie³. Przy drodze nr 5 do Poznania,
w Kawczynie, stoi w dobrym stanie wia-
trak „Wojciech” z 1805 roku, odnowiony
w 1977 roku.

W po³. XIX wieku w Wielkopolsce sta-
³o 2760 wiatraków, w 1953 roku by³o ich
jeszcze 930. Ile jest ich dzisiaj? Koserwa-
tor zabytków nie posiada pe³nego wyka-
zu wiatraków. My w naszym powiecie

doliczyliœmy siê ich 14, wiêkszoœæ pozba-
wiona jest najwa¿niejszego atrybutu, ja-
kim s¹ œmig³a. Przecie¿ to dziêki nim
wiatr napêdza³ znajduj¹ce siê wewn¹trz
urz¹dzenia do mielenia ziarna. Bez nich
nie wygl¹daj¹ ju¿ tak okazale. Ile wiatra-
ków przetrwa najbli¿sze lata? Bêdziemy
do nich zagl¹daæ.

Andrzej Weber

Kawczyn

Racot

Koœcian - Kruczkowskiego

Koœcian - Podgórna
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Po raz jedenasty Œmigiel goœci³ dzie-
ci i m³odzie¿, uczestników biegów ulicz-
nych. Pomimo deszczu i ch³odu na star-
cie stanê³o a¿ 570 osób. Zdecydowan¹
wiêkszoœæ stanowi³y dzieci szkó³ podsta-
wowych i gimnazjalnych gminy Œmigiel.

Po rozpoczêciu pierwszej kategorii
biegu dzieciêcego ku radoœci uczestni-
ków i organizatorów przesta³ padaæ
deszcz – zawody mo¿na by³o przeprowa-
dziæ zgodnie z planem minutowym.
W poszczególnych kategoriach dla szkó³
podstawowych czo³owe miejsca zdobyli:
- dziewczêta klas II, I i m³odsze: I miej-

sce – Magdalena Perz (Stara Przysie-
ka Druga), II miejsce - Agnieszka Po-
gorzelska (Stara Przysieka Druga), III
- miejsce Martyna Jaœkowiak (Czacz),

- ch³opcy klas II, I i m³odsi: I miejsce –
Mi³osz Kiciñski (Œmigiel), II miejsce
– Tobiasz Bia³y (Stara Przysieka Dru-
ga), III miejsce Miron Furmaniak
(Œmigiel),

- dziewczêta klas III: I miejsce - Natalia
Stró¿yñska (Czacz), II miejsce Sandra
Stachowska (Czacz), III miejsce –
Natalia Roszkowiak (Stare Bojanowo),

- ch³opcy klas III: I miejsce - Szymon
Nawrot (Œmigiel), II miejsce – Mar-
cin Skorupiñski (Œmigiel), III miejsce
- Arkadiusz Nadobny (Stara Przysie-
ka Druga),

- dziewczêta klas IV: I miejsce – Oliwia
Œwita³a (Œmigiel), II miejsce – Oliwia
Andrzejewska (Œmigiel), III miejsce –
Marta Wojciechowska (Czacz),

- ch³opcy klas IV: I miejsce – Micha³
Olejnik (Œmigiel), II miejsce Marcin
Wolsztyñski (Œmigiel), III miejsce –
Mateusz Kiciñski (Œmigiel),

- dziewczêta klas V – VI: I miejsce – Mi-
lena Mrug (Stara Przysieka Druga),
II miejsce – Malwina Furmaniak (Œmi-
giel), III miejsce – Marta Adamczak
(Œmigiel),

- ch³opcy klas V - VI: I miejsce – Dariusz
Talikadze (Koœcian), II miejsce –
£ukasz Duszyñski (Œmigiel), III miej-
sce – Marcin Ko³aciñski (Œmigiel),

- osoby niepe³nosprawne – dziewczêta:
I miejsce – Renata Malcherek (Œmi-
giel), II miejsce – Julia £upicka (Œmi-
giel),

- osoby niepe³nosprawne – ch³opcy: I
miejsce – Pawe³ Gorszkowiak (Œmi-
giel), II miejsce – Sebastian Maœlak
(Œmigiel).

- klasyfikacja dru¿ynowa szkó³: I miej-
sce – Szko³a Podstawowa w Œmiglu
(229 pkt.), II miejsce - Szko³a Podsta-

wowa w Starej Przysiece Drugiej (77
pkt.), III miejsce – Szko³a Podstawo-
wa w Czaczu ( 73 pkt.)

Zwyciêskie szko³y podstawowe otrzyma-
³y puchary ufundowane przez Edwarda
Strzymiñskiego – przewodnicz¹cego Za-
rz¹du Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego.
W kategoriach dla gimnazjum czo³owe
miejsca zdobyli:
- dziewczêta klas I – II: I miejsce – Mag-

dalena Habernik (Œmigiel), II miejsce
– Krystyna Konieczna (Czacz), III
miejsce – Ewelina Grycz (Czacz),

- ch³opcy klas I – II: I miejsce – Hubert
Jankowski (Œmigiel), II miejsce –
Adam Olejnik (Œmigiel), III miejsce –
Miko³aj Klecha (Œmigiel),

- dziewczêta klas III: I miejsce – Natalia
Œliwiñska (Koœcian), II miejsce – Jo-
anna Koz³owska (Czacz), III miejsce
– Monika B¹czyk (Racot)

- ch³opcy klas III: I miejsce – Przemy-
s³aw J¹der (Œmigiel), II miejsce – To-
masz Zaj¹c (Czacz), III miejsce – Rafa³
Kobus (Czacz),

- osoby niepe³nosprawne – dziewczêta:
I miejsce - Ma³gorzata Hermanowska
(Œmigiel),

- osoby niepe³nosprawne – ch³opcy:
I miejsce – Micha³ Wojtkowiak (Œmi-
giel),

- klasyfikacja szkó³ gimnazjalnych:
I miejsce – Gimnazjum Œmigiel (91
pkt.), II miejsce – Gimnazjum Racot
(54 pkt.), III miejsce – Gimnazjum
Czacz (50 pkt.).

Zwyciêskie gimnazja otrzyma³y puchary
ufundowane przez Jana Józefczaka –
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla.
Klasyfikacja dru¿ynowa szkó³ ponadgim-
nazjalnych: I miejsce – Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Œmiglu (83 pkt.), II miejsce
– ZSP w Niet¹¿kowie (23 pkt.).
Wyniki biegu OPEN:
- kategoria kobiet: I miejsce – Iwona

Bota (Koœcian), II miejsce – Ewelina
Wrzosem (Przysieka Polska), III miej-
sce – Agnieszka Nowak (Przysieka
Polska).

Puchary, statuetki oraz nagrody rzeczo-
we w tej kategorii ufundowa³ burmistrz
Œmigla Józef Cieœla.
- kategoria mê¿czyzn: I miejsce – Daniel

Grycz (Koœcian), II miejsce – £ukasz
Kozak (Œmigiel), III miejsce – Jacek
Klecha (Œmigiel).

Nagrody w tej kategorii ufundowa³ sta-
rosta powiatu koœciañskiego Andrzej

Jêcz.
Kategorie wiekowe biegu OPEN:
- kobiety 17 – 19 lat: I miejsce – Anna

Michalak (LO Œmigiel), II miejsce –
Barbara Ziêtkiewicz (L.O. Smigiel), III
miejsce – Katarzyna Kurowska (LO
Œmigiel).

- mê¿czyŸni 17 – 19 lat: I miejsce – Ma-
tusz Olejniczak (ZSP Niet¹¿kowo), II
miejsce – Dominik Firlej (ZSP Niet¹¿-
kowo), III miejsce – Mateusz Nowak
(LO Œmigiel),

- kategoria mê¿czyzn 40 – 49 lat – I miej-
sce - Ireneusz Koller (Przysieka Pol-
ska),

- kategoria mê¿czyzn 50 – 59 lat – I miej-
sce –Tadeusz Legierski (Widziszewo).

Dzieci i m³odzie¿ otrzyma³y ponadto we
wszystkich kategoriach dyplomy, meda-
le i upominki, a wszyscy uczestnicy XI
Biegów Ulicznych Œmigla poczêstunek.
Na koniec rozlosowano wœród wszyst-
kich dzieci dodatkowe upominki ufundo-
wane przez sponsorów.
By³y to:
· Darmowy kupon na us³ugi fotograficz-

ne (fundatorem tych i innych nagród
byli Agnieszka i Piotr Balcer),

· Rower turystyczny, który ufundowa³
Zbigniew Chudak – Przedsiêbiorstwo
Handlowe, rower wylosowa³ uczeñ
klasy pierwszej Szko³y Podstawo-
wej w Bronikowie – Cezary D¹-
browski.

Organizator serdecznie dziêkuje tym
wszystkim, którzy przyczynili siê do tego,
aby
XI Biegi Uliczne Œmigla mog³y siê odbyæ,
a sprawne ich przeprowadzenie œwiadczy
o pe³nym profesjonalizmie wszystkich
osób (spo³eczników), którzy przy bie-
gach pracowali.

Sk³adam serdeczne podziêkowania
przede wszystkim sponsorom, a byli
nimi:
· Jaros³aw Hampel,
· Piekarnia Danuty Grygier w Œmiglu,
· Przedsiêbiorstwo Handlowe Zbignie-

wa Chudaka,
· Zak³ady Miêsne w Przemêcie,
· Bank Spó³dzielczy w Œmiglu,
· Przedsiêbiorstwo Handlowe Agniesz-

ka i Piotr Balcer,
· Starostwo Powiatowe w Koœcianie

(fundator pucharów),
· burmistrz Œmigla Józef Cieœla (funda-

tor pucharów),

XI Biegi Uliczne Œmigla

dokoñczenie na str. 18
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Ozdoby na wystawieKoniñska scena szczêœliwa dla
Pryzmatu-Bis!!!!

Zgodnie z kilkuletni¹ tra-
dycj¹ w sali Wiejskiego Domu
Kultury w Starym Bojanowie
odby³a siê „Wystawa Wielka-
nocna”. 4 i 5 kwietnia oko³o
200 doros³ych oraz uczniowie
szko³y podstawowej i przed-
szkolacy podziwiali prace pla-
styczne wykonane przez dzie-
ci z klas I, II, III. Mo¿na by³o

zobaczyæ ozdoby okienne,
stroiki, palmy wielkanocne...
Organizatorzy pragnêli, aby
prace te sta³y siê inspiracj¹ do
powstania œwi¹tecznych
ozdób w wielu domach.
Nad porz¹dkiem podczas wy-
stawy czuwali gimnazjaliœci –
c z ³ o n k o w i e  S a m o r z ¹ d u
Uczniowskiego.

V.B-W

27 marca br. w Domu
Kultury w Koninie odby³a
siê kolejna – III edycja
WIELKOPOLSKIEGO
FESTIWALU DZIECIÊ-
CYCH I M£ODZIE¯O-
WYCH ZESPO£ÓW TA-
NECZNYCH. W konkursowe
szranki stanê³o blisko 100 for-
macji tanecznych, podzielo-
nych na cztery kategorie: di-
sco dance, inscenizacje ta-
neczne, etiudy taneczne i inne
formy tañca. Dodatkowym
kryterium podzia³u by³, oczy-
wiste, wiek tancerzy festiwa-
lu. Pryzmat – Bis, czego nale-
¿a³o siê spodziewaæ, jak w ro-
ku poprzednim, nie zawiód³.
Dziewczyny w nowych stro-
jach (barwy z³ota i miedzi)
wytañczy³y uk³adem tañca jaz-
zowego, który nazywaj¹ AHTI

– wyró¿nienie. Malkontenci
skwituj¹ ten sukces stwierdze-
niem: „Tylko wyró¿nienie”!
Drodzy Pañstwo! Nagradzano
tylko pierwsze miejsca w ka¿-
dej kategorii, zatem rzeczow-
nik „wyró¿nienie” nale¿y czy-
taæ jako synonim drugiego
miejsca!!!! Zdaniem profesjo-
nalnego jury Pryzmat – Bis
w swej kategorii ust¹pi³ tylko
zespo³owi Rytmix z Konina
(a ten jest znany z festiwali
miêdzynarodowych).Pryzmat
– Bis to naprawdê wspania³y
ambasador naszego miasta
i gminy w regionie i kraju.

 Gratulujê sukcesu w Ko-
ninie i ¿yczê udzia³u w fina³o-
wym koncercie Ogólnopol-
skiego Festiwalu Tañca – „Go-
rzów 2004”.

J. Pawlicka

Jules de Corte – Akwarele

Czêsto spotykamy okreœlenia „szko-
³a holenderska”, „malarstwo holender-
skie”. W odniesieniu do dawnego malar-
stwa dziœ mamy okazjê zobaczyæ wspó³-
czesne malarstwo holenderskie.

Jules de Corte urodzi³ siê w Holandii
w 1950 roku. Malowaæ akwarelê uczy³ siê
u prof. Reinharda Drijfhamera. Nastêp-
nie technikê tê doskonali³, maluj¹c akty
w Akademii Sztuki w Eindhoven.

Akwarela jest bardzo trudn¹ technik¹
malarsk¹, a jednoczeœnie bardzo szla-
chetn¹ i delikatn¹. •le po³o¿ony kolor na

papierze pracê dyskwalifikuje, a z kilku
wykonanych akwarel malarz czêsto wy-
biera jedn¹, resztê odrzuca.

Ogl¹daj¹c wystawê J. de Corte, mo¿-
na zauwa¿yæ, ¿e tê trudn¹ technikê opa-
nowa³ perfekcyjnie.

Sam autor mówi, ¿e rzeczywistoœæ
przedstawia w swój w³asny ekspresyjny
sposób, maluje cia³o ludzkie pod ka¿dym
wzglêdem. Jego malowanie jest sta³ym
zmaganiem siê, napiêciem pomiêdzy
tym, co widzi, a tym co podpowiada mu
jego w³asna wyobraŸnia.”

A.Sz.

Tydzieñ bibliotek
W dniach 8 - 15 maja Biblioteka Pu-

bliczna Miasta i Gminy Œmigiel w ramach
„Tygodnia Bibliotek” zaprasza do wziê-
cia udzia³u w przygotowanych za³o¿e-
niach programowych. Celem Tygodnia
Bibliotek jest rozpropagowanie wiado-
moœci o informacyjnej, edukacyjnej, kul-
turotwórczej i spo³ecznej roli bibliotek,
popularyzowanie bogactw zbiorów, ró¿-
norodnych ofert us³ugowych, przybli¿e-
nie spo³eczeñstwu ich wizerunku jako
nowoczesnych, przyjaznych spo³eczeñ-
stwu instytucji.

W programie: prezentacja bibliotek,
zabawy i harce w „Stumilowej krainie
Kubusia Puchatka”, „Popo³udnie z bajk¹
i baœni¹”, oraz impreza edukacyjno-inte-
gracyjna „W europejskiej krainie baœni
i bajek”. Agnieszka Ratajczak

Uwaga! Clive Harris w Œmiglu!

6 czerwca o godz. 1500 w Centrum
Kultury w Œmiglu, ul. Koœciuszki 20,
wejœcie D, odbêdzie siê spotkanie dla
osób chorych, zw³aszcza cierpi¹cych
z powodu nowotworów i innych ciê¿kich
chorób.
Osoby pragn¹ce skorzystaæ z us³ugi
uzdrowiciela proszone s¹ o odbieranie
bezp³atnych biletów w Centrum Kultu-
ry od dnia 24 maja br. w godz. 800 - 1600.
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Akcja las

W s³oneczne popo³udnie,
3 kwietnia, pod bronikowskim
lasem spotkali siê wraz z so³-
tysem tutejsi spo³ecznicy, stra-
¿acy oraz 24 dzieci z m³odzie-
¿owej dru¿yny stra¿ackiej na
wspólnej akcji sadzenia lasu.
Pod bacznym okiem emeryto-
wanego gajowego, pana So-
siñskiego, dzieci i stra¿acy

posadzili 2200 sosen i 500
brzóz. Nowy las powsta³ na
miejscu starego, wyciêtego
w ubieg³ym roku. Z pieniêdzy
uzyskanych ze sprzeda¿y tam-
tego drewna powsta³ nowy
przystanek autobusowy. Dziœ,
zadbany i otoczony klombami,
stanowi mi³¹ dla oka wizytów-
kê wsi.

foto: M.D.

15 kwietnia na Zwyczaj-
nym Zgromadzeniu Wspólni-
ków spotka³a siê spó³ka „Œmi-
grol”. Na spotkaniu podsumo-
wano wyniki finansowo – go-
spodarcze za 2003 rok.
Miniony rok zosta³ w sprawoz-
daniu oceniony lepiej ni¿ rok
2002. Stan œrodków trwa³ych
na koniec 2003 roku wyniós³
2.225.433,18 i jest mniejszy
w porównaniu z rokiem po-
przednim wskutek sprzeda¿y
maszyn technicznych. W roku
sprawozdawczym zakupiono
dwa komputery, sp³acono ratê
kredytu inwestycyjnego
w kwocie 20 tys. z³ (na zakup
urz¹dzeñ do Stacji Kontroli
Pojazdów). Przychody spó³ki
wzros³y w 2003 roku o kwotê
896.150,76 z³  i  wynios³y
3.400.201,83 z³. Na taki wynik
wp³ynê³a dynamika wzrostu
przychodów z warsztatu, któ-

„Œmigrol” na zgromadzeniu
re w strukturze przychodów
ca³ej spó³ki stanowi¹ a¿ 70,4%.
Spadku przychodów nie od-
notowano równie¿ w dziale
sprzeda¿y œrodków trwa³ych
i w produkcji roœlinnej. Bar-
dzo z³ym zjawiskiem jest na-
tomiast spadek w dziele me-
chanizacji.
W 2003 roku zaczêto te¿ wpro-
wadzaæ dzia³ania zwi¹zane ze
zmian¹ struktury organizacyj-
nej. Zmniejszono zatrudnienie
w administracji o 1 etat, two-
rz¹c w zamian stanowisko ds.
marketingu.
W minionym okresie koszty
poniesione przez spó³kê wy-
nios³y 3.316.388,85 z³otych.
Najwiêksz¹ pozycjê w kosz-
tach stanowi³o utrzymanie
pracowników, których œred-
nie zatrudnienie wynios³o 70
osób, w tym 43 etaty pracow-
ników sta³ych.

Spó³ka wypracowa³a zysk bi-
lansowy brutto w wysokoœci
83.812,98, wskaŸnik rentow-
noœci wyniós³ + 2,46 (w 2002
roku – 9,85).
Jak co roku dofinansowano
niektóre organizacje spo³ecz-
ne na ³¹czn¹ kwotê 3.008,38 z³.

Na zakoñczenie zarz¹d po-
dziêkowa³ wszystkim pracow-
nikom oraz Radzie Nadzor-
czej za zaanga¿owanie i zna-
lezienie wspólnego stanowi-
ska w wielu trudnych spra-
wach zwi¹zanych z dzia³alno-
œci¹ spó³ki.

M.D.

Pod takim tytu³em zosta³
og³oszony gminny konkurs
plastyczny zorganizowany
przez  Centr um Kultur y
w Œmiglu oraz Szkolne Ko³o
Ligi Ochrony Przyrody przy
ZS w Czaczu, które reprezen-
towa³y Magdalena Adamczak
i  D a n u t a  D r ó t k o w s k a .
22 kwietnia w sali widowisko-
wej Centr um odby³o siê
otwarcie wystawy zg³oszo-
nych prac oraz wrêczenie na-
gród. Ca³oœci towarzyszy³
krótki wystêp dzieci z klasy I
a z Szko ³y  Podstawowej
w Czaczu , o tematyce ekolo-
gicznej.
Konkurs zosta³ podzielony na
dwie kategorie. Dzieci klas I
– III mia³y do wyboru dwa te-
maty: „Jak nale¿y zachowy-
waæ siê w lesie, aby chroniæ
przyrodê?” i „W jaki sposób
Ty wp³ywasz na ochronê œro-
dowiska?, natomiast dzieci
starsze, z klas IV – VI: „Wy-
gl¹d œrodowiska w naszej ma-
³ej ojczyŸnie?” i „ Dlaczego

M.D.

„Dbaj o przyrodê naszej ma³ej
ojczyzny”

i jak nale¿y segregowaæ œmie-
ci?”
Wœród 152 prac nades³anych
ze szkó³ z ca³ej gminy, komi-
sja nagrodzi³a:
- w kategorii klas I - III - I miej-

sce ex equo And¿elika
Kruk (SP Stare Bojanowo)
i Miko³aj Dorynek (SP Sta-
re Bojanowo), II miejsce –
Alicja Wojtkowiak (SP Sta-
re Bojanowo), III miejsce
Ewelina Kubiak (SP Broni-
kowo), wyró¿nienia otrzy-
mali Joanna Maækowiak
(SP Stare Bojanowo) i Alek-
sandra Wojtkowiak (SP
Œmigiel)

- w kategorii klas IV – VI nie
przyznano I miejsca, II
miejsce zdoby³a Sylwia Le-
ster a III miejsce Marta
Fryder, wyró¿niono Alek-
sandê Stachowsk¹ (wszyst-
kie z SP w Czaczu).

Nagrody i dyplomy zosta³y
ufundowane przez burmistrza
Œmigla oraz Centrum Ekolo-
giczne w Kotuszu.

M.D.

Uwaga, rolnicy!
Punkty informacyjne dla rolników zosta³y otwarte!
Mieszcz¹ siê one w:
- Gminnym Centrum Informacji przy Centrum Kultury w Œmi-

glu, ul. Koœciuszki 20, tel. 5 180 317,
- Bibliotece w Star ym Bojanowie, ul. G³ówna 34,

tel. 5 185 185,
- Bibliotece w Czaczu, ul. 27 stycznia 1, tel.5 180 225.
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Czeœæ!
Witam Was majowo, kwiatowo, cukierkowo... ju¿ sam nie wiem, jak jeszcze Was witam! Czy wiecie, dlaczego w maju kwitnie
tak du¿o ró¿nych kwiatków? Nie wiecie? Zaraz Wam powiem! ¯eby nie by³o k³opotu ze zrobieniem dla Mamy piêknego bukie-
tu z okazji jej œwiêta!
Moi dwaj koledzy te¿ przygotowali bukiety dla swoich mam. Te bukiety s¹ prawie takie same, jednak ró¿ni¹ siê siedmioma
szczegó³ami. ZnajdŸcie ró¿nice.

Wiem, ¿e bêdziecie bardzo zajêci przygotowywaniem niespodzianki dla mam, wiêc od razu dajê Wam zadania konkursowe.
Bukiety mo¿ecie zrobiæ z kwiatków, które rosn¹ na ³¹ce. Gdy bêdziecie je zrywaæ, odszukajcie motylki, które siê tam ukry³y
i policzcie je.

Ja zrobi³em dla mojej mamy bukiet z... nie, nie powiem Wam, z jakich kwiatków. Zgadnijcie, czy dam mamie bukiet ze stokro-
tek, z ¿onkili, a mo¿e mieszany?

Moi drodzy! Jestem pewien, ¿e poradziliœcie sobie z moimi zagadkami. Teraz tylko napiszcie na kartkach, ile ukry³o siê motyli
i jaki bukiet dam mamie. Kartki przeœlijcie do Centrum Kultury w Œmiglu, a ja z prawid³owych odpowiedzi wylosujê jedn¹.
Nagrodê za rozwi¹zanie poprzedniej zagadki otrzymuje Damian Stefaniak z Czacza
Pozdrawiam Was i Wasze Mamy! Pa!

Œmiglaczek
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31. 03. – gm. Œmigiel
W godzinach po³udniowych
do jednej z mieszkanek gm.
Œmigiel zg³osi³y siê 2 osoby,
proponuj¹c sprzeda¿ i monta¿
okien po atrakcyjnej cenie.
Zaoferowa³y równie¿ dokona-
nie pomiarów i przedstawie-
nie konkretnej, ale niezobo-
wi¹zuj¹cej ofer ty cenowej.
W czasie wykonywania tych
czynnoœci jedna z osób skra-
d³a w³aœcicielce mieszkania
portfel z pieniêdzmi w kwocie
1.800 z³. Podobne kradzie¿e
odnotowano ju¿ na terenie
Leszna.
31.03. – Œmigiel
Na ulicy Polnej zatrzymano 37
– letniego mieszkañca gm.
Œmigiel jad¹cego rowerem
w stanie nietrzeŸwym (2,3‰).
31.03. – Œmigiel
Na ulicy Koœciuszki zatrzyma-
no 51 – letniego mieszkañca

Œmigla kieruj¹cego rowerem
w  s t a n i e  n i e t r z e Ÿ w y m
(0,72‰).
31. 03. – Œmigiel
Na targu nieznany sprawca
rozci¹³ torebkê robi¹cej zaku-
py mieszkance Wielichowa,
po czym skrad³ jej por tfel
z pieniêdzmi i dokumentami.
2. 04. – Przysieka Polska
W godzinach rannych zatrzy-
mano 47 – letniego nietrzeŸ-
wego rowerzystê (2,1‰).
02. 04. – Niet¹¿kowo
Wieczorem zatrzymano 41 –
letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, który kierowa³ rowerem
w s tan ie  n ie t rzeŸwoœc i
(2,1‰).
14.04. – Œmigiel
O godz. 2050 na dojeŸdzie do
obwodnicy zatrzymano 37 –
letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, który w stanie nietrzeŸ-
wym jecha³ rowerem (1,7‰)

15 kwietnia na terenie Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Koœcianie odby³y siê
eliminacje powiatowe do
Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym. Eliminacje zosta-
³y przeprowadzone w katego-
rii szkó³ podstawowych o Pu-
char Prezesa Stowarzyszenia
„Stop Œmierci” i szkó³ gimna-
zjalnych o Puchar Starosty
Koœciañskiego. Trud organi-
zacyjny eliminacji wziê³a na
swe barki Sekcja Ruchu Dro-
gowego KPP w Koœcianie, Sta-
rostwo Powiatowe w Koœcia-
nie i Stowarzyszenie na Rzecz
Zapobiegania Wypadkom
Drogowym „Stop Œmierci”
w Koœcianie. W szranki stanê-
³o po 11 dru¿yn 3 – osobo-
wych w ka¿dej kategorii,
³¹cznie 66 dzieci. Rywalizacja
przebiega³a dwuetapowo:
uczestnicy rozwi¹zywali testy
sk³adaj¹ce siê z 25 pytañ dot.
ruchu drogowego i udzielania
pierwszej pomocy oraz spraw-
dzali swoje umiejêtnoœci w jeŸ-
dzie po torze przeszkód. Zwy-

1130 – 1230 – zbiórka w Koœcia-
nie na parkingu przy „Brico-
marche”
1230 – 1300 – przejazd ulicami
miasta,
1300 – 1700 – konkurs motocy-
klowy na placu Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Ko-
œcianie przy ul. Wielichow-
skiej 43A.

Przewidziano nastêpuj¹ce
konkurencje:
- sprawnoœciowa jazda moto-

cyklem o Puchar Starosty
Koœciañskiego,

„TrzeŸwoœæ =
Bezpieczeñstwo”

Sekcja Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Koœcianie wraz ze Stowarzy-
szeniem na Rzecz Zapobiega-
nia Wypadkom Drogowym
„Stop Œmierci” w Koœcianie
w roku 2004 zainicjowa³a
dzia³ania profilaktyczne pod
nazw¹ „TrzeŸwoœæ = Bezpie-
czeñstwo”. Pomimo zaostrze-
nia kar za kierowanie pojaz-
dem po u¿yciu alkoholu lub
w stanie nietrzeŸwoœci, ko-
œciañska policja z roku na rok
zatrzymuje coraz wiêksz¹ licz-
bê nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W roku 2003 zatrzymano 298
osób, o 92 wiêcej ni¿ w roku
2002. Rosn¹ca dynamika za-
trzymañ nietrzeŸwych kieru-
j¹cych przyczyni³a siê do za-
inicjowania wspomnianych
dzia³añ. Policja pragnie zwró-
ciæ uwagê opinii publicznej na
problem alkoholu i problemy

„Stop œmierci”
ciêzc¹ w kategorii szkó³ pod-
stawowych zosta³a dru¿yna
z Zespo³u Szkó³ w Bronikowie
(Krzysztof Sosiñski, Mateusz
Kasperski, Cyryl Szudra),
II miejsce zajê³a reprezentacja
Zespo³u Szkó³ Samorz¹do-
wych w Starym Bojanowie,
trzecie miejsce podzieli³y dru-
¿yny Szko³y Podstawowej
w Czempiniu i Racocie.
W kategorii szkó³ gimnazjal-
nych pierwsze miejsce zajê³a
dru¿yna z Zespo³u Szkó³ nr 2
w Koœcianie, drugie Samorz¹-
dowe Gimnazjum w Œmiglu,
a trzecie przypad³o reprezen-
tacji Zespo³u Szkó³ nr 4 w Ko-
œcianie.
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma-
³y puchary i nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Woje-
wódzki Oœrodek Ruchu Dro-
gowego w Lesznie. Miêdzy
wszystkich uczestników elimi-
nacji rozlosowano nagrody
ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Koœcianie,
Urz¹d Miasta w Koœcianie
i Urz¹d Gminy w Koœcianie.
Natomiast ka¿dy uczestnik

otrzyma³ ksi¹¿eczki o tematy-
ce z zakresu bezpiecznego
korzystania z dróg i pojazdu,
jakim adekwatnie do wieku
uczestników turnieju jest ro-
wer – ufundowane przez Sto-
warzyszenie „Stop Œmierci”.
Nagrody wrêczyli miêdzy in-
nymi: Micha³ Jurga – w - ce
starosta koœciañski, Józef Lo-
r ych – dyrektor WORD –
w Lesznie, Romuald Stelma-
szyk – prezes Stowarzyszenia

„Stop Œmierci”.
Organizatorzy sk³adaj¹ po-
dziêkowania opiekunom dru-
¿yn za przygotowanie zawod-
ników oraz Tadeuszowi Fr¹sz-
czakowi – dyrektorowi Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Koœcianie, gospodarzowi
imprezy, za pomoc w organi-
zacji eliminacji.

Naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego KPP w Koœcianie

zwi¹zane z nietrzeŸwymi
uczestnikami ruchu drogowe-
go.
Dzia³ania bêd¹ realizowane
poprzez akcjê uœwiadamiaj¹c¹
zagro¿enia wynikaj¹ce z kie-
rowania pojazdami w stanie
nietrzeŸwoœci – ulotki, plaka-
ty, formy oddzia³ywania wizu-
alnego, kreowanie prawid³o-
wych postaw uczestników ru-
chu drogowego – rajd samo-
chodowy z elementami eduka-
cyjnymi, konkurs motocyklo-
wy, spotkania ze spo³eczeñ-
stwem oraz praca z dzieæmi
i m³odzie¿¹.
Jako formê oddzia³ywania wi-
zualnego planuje siê organiza-
cjê happeningów ulicznych
m.in. w Koœcianie, Czempiniu,
Krzywiniu i 27 maja br.,
o godz. 2100 – w Œmiglu.

nadkom. Przemys³aw
Mieloch

KONKURS MOTOCYKLOWY
23 MAJA 2004 ROKU

W KOŒCIANIE
- sprawnoœciowa jazda skute-

rem o Puchar Prezesa Sto-
warzyszenia na Rzecz Za-
pobiegania Wypadkom
Drogowym „Stop Œmierci”
w Koœcianie,

- przetaczanie beczki,
- rzut silnikiem,
- przejazd pod poprzeczk¹,
- najwolniejszy przejazd,
- wybór najpiêkniejszego

motocykla – weterana.

nadkom. Przemys³aw
Mieloch
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 5
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pionowo:
1. z ty³u tu³owia
2. niejeden na rafie
3. pañstwo z Teheranem
4. ... Jagiellonka
5. golas
6. kolega Tadzia z „Miodo-
wych lat”

10. podobny do pianina
11. obstawa
12. rzeczoznawca
14. metoda walki
15. statek kosmiczny
17. kopalniany s³oñ
18. gruba ga³¹Ÿ
20. czêœæ adresu
21. serw do powtórki
25. równa 1/16 funta
26. kalebasa
28. klika
29. notka prasowa
31. solny lub siarkowy
32. ignorant

Warunki naboru do klasy
pierwszej

w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Œmiglu

na rok szkolny 2004-2005.
W roku szkolnym 2004/2005 bêd¹ utworzone 3 kla-
sy pierwsze:
1. Klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzonym jê-

zykiem angielskim (4 godziny tygodniowo i 3 godziny jê-
zyka niemieckiego) oraz rozszerzon¹ matematyk¹ i infor-
matyk¹.

2. Klasa biologiczna z rozszerzonym jêzykiem niemieckim
(4 godziny tygodniowo i 3 godziny jêzyka angielskiego)
oraz rozszerzon¹ biologi¹ i matematyk¹.

3. Klasa o profilu geograficzno-sportowym z rozszerzonym
jêzykiem angielskim (4 godziny tygodniowo i 3 godziny
jêzyka niemieckiego lub jêzyka rosyjskiego) oraz rozsze-
rzon¹ geografi¹ i biologi¹.

Wymagane dokumenty:
· podanie (do pobrania w sekretariacie),
· ¿yciorys,
· 2 fotografie,
· œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum,
· zaœwiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Zasady i kryteria przyjêcia do klasy pierwszej okreœla od-
dzielny regulamin.
Strona internetowa liceum www.liceum.smigiel.prv.pl,
e-mail: losmigiel@go2.pl

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 4/04 brzmia³o „Dobra wola
stoi za uczynek”. Nagrodê otrzymuje Helena Kostrowska, Stare
Bojanowo.O g ³ o s z e n i a  d r o b n e

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

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

Maszynopisanie, szybko, tanio.
tel. 5 189 270

Przepisywanie prac semestralnych i zaliczeniowych
– liceum, studia.
tel. 5 185 217

Poziomo
2. mi³oœnik X muzy
7. silnie truj¹cy gaz
8. agresja
9. klasyfikacja

11. Pacyfik
13. twórca dzie³a
16. szereg wyk³adów
17. czerwony w zbo¿u
19. lekcyjna w szkole
20. arbuz
22. wa¿na osobistoœæ
23. dawna z³ota moneta
24. bieg rzeki
27. para szyn
28. œl¹ska gra w karty
30. wiekowy mebel
32. pn¹cza w d¿ungli
33. ma równe boki
34. senna mara
35. …   Schymalla
36. pokutniczka
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Kupon plebiscytowy
Imiê i nazwisko czytelnika
oraz dok³adny adres zamieszkania

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Pozycja Imię i nazwisko 
typowanego sportowca Dyscyplina sportu 

1   

2   

3   

UWAGA! Plebiscyt sportowy.
Klub Sportowy „Pogoñ – 1929” w Œmiglu obchodzi w bie¿¹cym roku jubileusz 75 – lecia powstania. Komitet Organizacyjny

obchodów jubileuszu og³asza plebiscyt na najpopularniejszego sportowca klubu na przestrzeni ca³ych 75 lat. Konkurs polega
na wytypowaniu spoœród nominowanych kandydatów trzech osób, które otrzymaj¹ odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt.

Kandydaci reprezentuj¹ te dyscypliny sportu, których sekcje istnia³y w klubie „Pogoñ-1929” w okresie minionych 75 lat.
Kupony drukowane bêd¹ w miesiêczniku lokalnym „Witryna Œmigielska” w miesi¹cach od marca do lipca bie¿¹cego roku.

Ka¿dy czytelnik, który nadeœle poczt¹ na adres: Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji 64-030 Œmigiel ul. T. Koœciuszki 20,
z dopiskiem KONKURS lub dostarczy do siedziby oœrodka (budynek Centrum Kultury- Administracja wejœcie „C”) oryginal-
ny i prawid³owo wype³niony kupon konkursowy, weŸmie udzia³ w losowaniu nagrody dla czytelników, która zostanie wrêczona
podczas uroczystoœci jubileuszowych, w dniu 28 sierpnia 2004 roku. Wówczas te¿ zostan¹ og³oszone wyniki plebiscytu. Wa-
runkiem otrzymania nagrody jest obecnoœæ podczas podczas losowania.

Przedstawiamy w kolejnoœci alfabetycznej nominowanych 22 sportowców:
(na kuponie mo¿na umieœciæ równie¿ w³asn¹ kandydaturê)

1. Basiura Zbigniew pi³ka no¿na lata 80-te
2. Cichoszewski Józef pi³ka no¿na lata 40-50-te
3. Grzelak Henryk pi³ka no¿na lata 60-te
4. Jórdeczka Urszula lekkoatletyka lata 50-te
5. Karolczak Jerzy pi³ka no¿na lata 70-te
6. Majewski W³adys³aw pi³ka no¿na, krêgle lata 60- 80 - te
7. Majorczyk W³adys³aw kolarstwo lata 50-te
8. Marciniak Józef pi³ka no¿na lata 50-te
9. Maœlak Kazimierz tenis sto³owy lata 60-te i 70-te

10. Miko³ajczak Marian kolarstwo lata 50-te
11. Mulczyñski Tadeusz lekkoatletyka, pi³ka no¿na lata 40 - 50-te
12. Mulczyñski W³adys³aw tenis sto³owy lata 60-te i 70 -te
13. Nyczke Jan pi³ka no¿na lata 50-te
14. Pawlak Wies³aw pi³ka no¿na lata 80-te
15. Przymus Kazimierz pi³ka no¿na lata 60-te
16. Rydlewski W³odzimierz pi³ka no¿na nieprzerwanie od roku 1979
17. Schulz Lechos³aw krêglarstwo, pi³ka no¿na lata 57 - 79
18. Œniegucki Zygmunt krêglarstwo lata 57-79, pi³ka no¿na lata 50-te
19. Wieczorek Tadeusz pi³ka no¿na lata 50-te
20. W³odarczyk Zenon krêglarstwo lata 68 - 80
21. Wolnik Florian pi³ka no¿na lata 50-te
22. Zieliñski Jerzy pi³ka no¿na lata 60-te

Maciej Ciesielski, mieszkaniec Œmigla,
podró¿nik zosta³ uhonorowany nagrod¹
im. Andrzeja Zawady, nie¿yj¹cego ju¿
znakomitego polskiego himalaisty. Uro-
czystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê
podczas VI Ogólnopolskich Spotkañ Pod-

ró¿ników, ̄ eglarzy i Alpinistów w Gdyni
28 marca br. Laur zosta³ przyznany „Dla
najlepiej zapowiadaj¹cego siê m³odego
podró¿nika”. Maciej Ciesielski zdobywa³
m.in. góry na Alasce i masywy Andów
w Ameryce Po³udniowej.

t.j.  nagrodzony foto: archiwum

Œmigielski podró¿nik
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Estera Obiega³a mistrzyni¹ Kolejne zwyciêstwo
27 marca w Przytoku k/Zielonej Góry

odby³ siê II Bieg w Pólmaratonie (21,1
km). Bra³o w nim udzia³ 101 zawodników.
W kategorii wiekowej powy¿ej 70 lat zwy-
ciê¿y³ Micha³ Szkudlarek z TKKF Gryf
w Przysiece Polskiej. Zawodnik z tego
samego klubu, Ireneusz Koller, zaj¹³ 19.
miejsce w kat. pow. 40 lat, Tadeusz Kacz-
marek w kategorii pow. 50 lat by³ ósmy.
Zawodnicy musieli przebyæ bardzo
trudn¹, pagórkowat¹ trasê, wielu uczest-
ników nie ukoñczy³o biegu.
Nastêpne biegi, w których bêd¹ brali
udzia³ zawodnicy z Przysieki, to 15- kilo-
metrowy bieg w Bukówcu, Maraton Wro-
c³awski oraz bieg w Wa³brzychu.

M.D.

Wielkie triumfy œwiêci trzynastoletnia
mieszkanka Czacza, zawodniczka klubu
GLKS „Orlêta” Czacz, Estera Obiega³a.
Pod bacznym okiem trenera Marka Ma-
œlaka wywalczy³a 28 marca w Z³otowie
Mistrzostwo Wielkopolski M³odziczek,
a tym samym awans do pó³fina³u Pucha-
ru Polski. Nie jest to pierwsze znacz¹ce
osi¹gniêcie Estery. W 2004 wygra³a ju¿
Mistrzostwo Szkó³ Podstawowych Gmi-
ny a nastêpnie powiatu, Mistrzostwo Mia-
sta i Gminy Mieszkañców Wsi oraz Mi-
strzostwo Powiatu M³odziczek.
Pragn¹c z³o¿yæ Esterze wyrazy uznania
dla jej osi¹gniêæ, 4 kwietnia w³adze sa-
morz¹dowe zaprosi³y zawodniczkê do
Urzêdu Miasta, gdzie odby³o siê spotka-
nie z wiceburmistrzem Stefanem Stacho-
wiakiem.

M.D.

18 kwietnia br. czternaœcie amator-
skich dru¿yn spotka³o siê w Hali Sporto-
wej w Niet¹¿kowie na Turnieju Pi³ki No¿-
nej Halowej zorganizowanym przez bar
¯ó³tek  w Œmiglu. Do rozgrywek stanê³y
dru¿yny: Bar „¯ó³tek”, Ewmar, Oœwiata
Niet¹¿kowo, Kowalski Niet¹¿kowo, Bi-
don Koœcian, Tycner Koœcian, Gastrome-
tal, BZ WBK Leszno, £ostry Grzmot
Oborzyska Stare, Rosmosis, Parszywa
12-ka Nowa Wieœ, Kozak Team, Irys
Koœcian oraz Alchemik Astromal Wilko-
wice.

Sobotni poranek, 27 marca przywita³
nas ³adn¹, choæ ch³odn¹ pogod¹. Tego
dnia m³odzi turyœci wyruszyli na szlaki,
aby wzi¹æ udzia³ w X Œmigielskiej Wio-
œnie Turystycznej organizowanej przez
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu oraz Szko³ê Podstawow¹ w ¯e-
grówku, gdzie usytuowana by³a meta
rajdu.
Na doje¿d¿aj¹cych do mety uczestników
czeka³ posi³ek – kie³baski, które dzieci
opieka³y nad ogniskiem. Wszyscy wziêli
udzia³ w konkursach sprawnoœciowych
oraz w konkursie krajoznawczym, który
rozszerzony by³ o wiadomoœci dotycz¹-
ce Unii Europejskiej.
Wyniki poszczególnych konkurencji:
– rzuty lotkami do tarczy:
I m Dawid Dêbowiak Œmigiel, II m Ma-
teusz Nowak Bucz, III m Dawid Cyka

Bronikowo
– bieg w workach
I m Kamil Grycz, II m Maciej Rosa, III
Piotr Pietrzak wszyscy z W³oszakowic,
– ¿ó³wia jazda rowerowa:
I Maciej Rosa W³oszakowice, II Adrian
Drobnik Bronikowo, III m Izabela Miko-
³ajczak Bucz
– konkurs krajoznawczy:
I m Karolina Szczepaniak Bucz, II m Woj-
ciech Cichoszewski Œmigiel, III Marcin
Klemenski W³oszakowice
Najm³odszym uczestnikiem rajdu by³
B³a¿ej Sobierajski z ¯egrówka.

W rajdzie uczestniczy³y ekipy:
– Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

we W³oszakowicach,
– Gimnazjum w Buczu
– Szko³y Podstawowej w Bronikowie

Mecze eliminacyjne, trwaj¹ce 15 minut,
zosta³y rozegrane w grupach w systemie
„ka¿dy z ka¿dym”, natomiast æwieræfina-
³y i fina³y systemem pucharowym (2 x
10 min).
W meczach fina³owych spotka³y siê dru-
¿yny Oœwiaty Niet¹¿kowo z Bidonem
Koœcian, walcz¹ce o trzecie i czwarte
miejsce oraz koœciañskie dru¿yny Tyc-
ner i Irys walcz¹ce o miejsce pierwsze.
Zwyciê¿y³a  dr u¿yna T ycner  Ko -
œcian,w dalszej kolejnoœci uplasowa³y siê:

X Œmigielska Wiosna Turystyczna
– Dru¿yny Harcerskiej ze Starego Bo-

janowa
– Zespo³u Szkó³ w Œmiglu
– Szko³y Podstawowej w ¯egrówku.

Zygmunt Ratajczak

Irys Koœcian, Bidon Koœcian, Oœwiata
Niet¹¿kowo, £ostry Grzmot Oborzyska
Stare, Bar ¯ó³tek Œmigiel, Kowalski Nie-
t¹¿kowo i Rosmosis Œmigiel. Cztery
pierwsze dru¿yny otrzyma³y puchary
i dyplomy oraz upominki.
Impreza odby³a siê dziêki pomocy spon-
sorów - GMB Œmigiel, EWMAR Koœcian,
P. Józefiak, R. Ha³as (LECH Browary
Wielkopolskie), Bar ¯ó³tek Œmigiel, ze-
spó³ TIK – TAK (nag³oœnienie).

M.D.

Amatorski Turniej Halowej Pi³ki No¿nej - bar ¯ó³tek  Œmigiel CUP

foto: M.D.
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· przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla Jan Józefczak (fundator pucha-
rów),

· przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowe-
go Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w
Koœcianie Edward Strzymiñski (fun-
dator pucharów),

· Stowarzyszenie „Œwiat³o Nadziei”

Dziêkujemy:
· Policjantom z Sekcji Ruchu Drogowe-

go Komendy Powiatowej Policji w
Koœcianie (za zabezpieczenie tras bie-
gowych),

· Stra¿akom Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Œmiglu (za pomoc w zabezpie-

czeniu tras biegowych),
· Funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej w

Œmiglu (za pomoc w zabezpieczeniu
tras biegowych),

· Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Œmiglu (za pomoc
organizacyjn¹),

· Liceum Ogólnokszta³c¹cemu w Œmi-
glu (za pomoc organizacyjn¹),

· Nauczycielom Zespo³u Szkó³ w Œmiglu
i w Bronikowie (za pomoc organiza-
cyjn¹),

· Dyrektorowi i pracownikom Centrum
Kultury (za pomoc organizacyjn¹ i
du¿y wk³ad pracy w przygotowania do
imprezy),

· Cz³onkom Stowarzyszenia „Wiatraki”
(za pomoc organizacyjn¹),

· Stowarzyszeniu „Œwiat³o Nadziei” (za
pomoc organizacyjn¹),

· Wszystkim opiekunom grup szkol-
nych, którzy zechcieli poœwiêciæ swój
czas, aby ich wychowankowie mogli
uczestniczyæ po raz kolejny w biegach
ulicznych Œmigla,

Na koniec dziêkujê tym wszystkim, któ-
rych byæ mo¿e nie wymieni³em, a któ-
rzy wnieœli tak¿e swoj¹ cegie³kê w orga-
nizacjê zawodów.
Zapraszamy ju¿ teraz wszystkich chêt-
nych do udzia³u w XII Biegach Ulicznych
Œmigla, wiosn¹ 2005 roku.

Zygmunt Ratajczak
Kierownik Organizacyjny Biegów

dokoñczenie ze str. 10

W dniu 25 kwietnia 2004 r.
w sali spor towej Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie odby³ siê tur-
niej „Super Puchar Zwyciêz-
ców Amatorskich Lig w Pi³ce
No¿nej Halowej”. Do rozgry-
wek zaproszono zespo³y
z amatorskich lig z Rawicza,
Leszna, Koœciana i Niet¹¿ko-
wa. Zespo³y zaproszone zajê-
³y w tych ligach odpowiednio
pier wsze i drugie miejsce:
Azymut Rawicz, J.J. Wojtaszek
Rawicz, Studio Tyg Leszno,
Nestle Leszno, Old Boys Ko-
œcian, Bidon Koœcian, Oœwia-
ta Niet¹¿kowo, Kowalski Nie-

t¹¿kowo.
Celem organizatorów by³o

porównanie poziomu pi³kar-
skiego poszczególnych lig
w regionie ale przede wszyst-
kim dobra zabawa i mo¿liwoœæ
mi³ego spêdzenia czasu wol-
nego.

Mecze  odbywa ³y  s iê
w dwóch grupach po dwóch
mistrzów i dwóch wicemi-
strzów ligi. Z grupy do dal-
szych rozgrywek wychodzi³y
po dwa zespo³y.

W grupie „A” I miejsce
zaj¹³ zespó³ Oœwiata Niet¹¿ko-
wo, II miejsce J.J. Wojtaszek
Rawicz. W grupie „B” I miej-

Super Puchar Zwyciêzców Amatorskich Lig w Pi³ce No¿nej
Halowej

25 kwietnia 2004 r.
sce zaj¹³ zespó³ Old Boys Ko-
œcian, II miejsce Kowalski
Niet¹¿kowo. Te zespo³y spo-
tka³y siê w pó³finale.
Oœwiata Niet¹¿kowo – Kowal-
ski Niet¹¿kowo 3 : 1
Old Boys Koœcian – J.J. Woj-
taszek Rawicz 2 : 0

I m. Old Boys Koœcian

Kolejnoœæ koñcowa turnieju:
I m. Old Boys Koœcian

II m. Oœwiata Niet¹¿kowo
III m. Kowalski Niet¹¿kowo
IV m. J.J. Wojtaszek Rawicz
V m. Nestle Leszno

VI m. Bidon Koœcian
VII m. Studio Tyg Leszno

VIII m. Azymut Rawicz

Zespo³y od I –  IV otrzyma³y puchary oraz dyplomy.

J. Pietrowski

Puchar dla zwyciêzkiej dru¿yny wrêcz dyrektor St Grzeœko-
wiak

W meczu o III miejsce spotka-
³y siê zespo³y:
Kowalski Niet¹¿kowo – J.J.
Wojtaszek 2 : 1
W meczu o I miejsce spotka³y
siê zespo³y:
Oœwiata Niet¹¿kowo – Old
Boys Koœcian 0 : 4





Sk³ad i opracowanie graficzne: Jacek Maria Nieniewski
Foto: Foto-Elf Marciniak, M. Dymarkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania tekstów oraz
listów, nie zwraca materia³ów nie zamówionych i nie odpowiada za treœæ
og³oszeñ.
Druk: Zak³ad Poligraficzny „HAF” Leszno

„Witryna Œmigielska”, 64 – 030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20
tel (065) 518 02 73 fax (065) 511 78 13.
e-mail: ck@smigiel.pl
Redaguje zespó³ w sk³adzie: E. Kurasiñski (redaktor naczelny), ¯. Kle-
cha, H. Portala, B. Mencel, M. Dymarkowska, D. Hampel,  J. Pawicki,
D. Olejnik, R. Kamieniarz, A. Weber, Dzia³ promocji UM w Œmiglu.

X I  B i e g i  U l i c z n e
Œ m i g l a


