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Oryginalny kawa³ek szyny
od w¹skotorówki z 1898 roku,
zamontowany na ozdobnym
postumencie i opatrzony de-
dykacj¹, uroczyœcie wrêczy³
pos³owi Wies³awowi Szcze-
pañskiemu Józef Cieœla, bur-
mistrz Œmigla. Pami¹tkê tê
leszczyñskiemu parlamenta-
rzyœcie, któremu ju¿ wcze-
œniej nadano godnoœæ honoro-
wego obywatela Œmigla, przy-
znano „za serce dla œmigiel-
skiej kolejki”.
Rzeczywiœcie pose³ przyczyni³
siê nie tylko do powstania œmi-
gielskiej obwodnicy, ale te¿
ratowania ponad 105-letniego
torowego zabytku. Ostatnio
zaœ mia³ wp³yw na istotne z³a-
godzenie op³at nak³adanych
przez kolejow¹ spó³kê prze-
wozow¹.
Uroczystoœæ wrêczenia tro-
feum odby³a siê 6 marca w go-
spodarstwie agroturystycz-
nym Kazimiery Praso³ „Pod
Dêbem” w Niet¹¿kowie. Roz-
mawiano o perspektywach
i mo¿liwoœciach rozwoju tury-
styki kolejkowej. Spotkanie
œci¹gnê³o do œmigielskiej gmi-
ny grupê zainteresowanych

Pose³ z szyn¹ w gospodarstwie
agroturystycznym

i kompetentnych osób. Udzia³
w nim wziêli m.in. Marian
Poœlednik z Pêpowa, prezes
stowarzyszenia „Wielkopol-
ska Goœcinna” i radny Sejmi-
ku Wielkopolskiego, Krysty-
na Pietrzak, wiceburmistrz
Rakoniewic, Maciej Zeidler,
prezes Towarzystwa Kolei
W¹skotorowych w Poznaniu
i Tomasz Golenia, prezes Sto-
warzyszenia Mi³oœników Ko-
lejnictwa, równie¿ w Pozna-
niu.
Obecn¹ sytuacjê ekono-
miczn¹ kolejki i mo¿liwoœci jej
turystycznego wykorzystania
naœwietli³ burmistrz Cieœla.
Pose³ Szczepañski sk³ania³
gospodarzy spotkania do zin-
tensyfikowania starañ o prze-
jêcie maj¹tku kolejki na w³a-
snoœæ gminy. Podj¹³ siê tak¿e
pomocy w pozyskaniu dla
Œmigla sprawnego parowozu,
który bardzo uatrakcyjni³by
turystyczne przejazdy w¹sko-
torówk¹. Prezes Poœlednik
wysoko oceni³ uzyskanie
przez gminê Œmigiel strategii
rozwoju turystycznego, która
– jego zdaniem – przyczyni siê
znacznie do rozwoju gminy i

wykorzystania jej walorów.
Wyrazi³ tak¿e satysfakcjê z ro-
sn¹cego zrozumienia dla po-
trzeby rozwoju turystyki wiej-
skiej i powstania szlaku kolej-
kowego. Z du¿ym zaintereso-
waniem œmigielskie kolejko-
we pomys³y spotykaj¹ siê
w Rakoniewicach, o czym
przekonywa³a zebranych bur-
mistrz Pietrzak. Rakoniewice
s¹ gotowe wspó³pracowaæ ze
Œmiglem i Wielichowem, by
wspólnie goœciæ turystów na
trasie ze Œmigla do Wolszty-
na, choæ w miejsce odbudowy
torowisk dla kolejki, dziœ ju¿
w du¿ej czêœci przejêtych
i u¿ytkowanych przez rolni-
ków, proponuj¹ przejazdy za-
przêgami konnymi z wykorzy-

staniem star ych pojazdów
stra¿ackich zgromadzonych
w Muzeum Po¿arnictwa w Ra-
koniewicach.
Zadowolenia z przebiegu spo-
tkania nie ukrywali gospoda-
rze. – Mam nadziejê, ¿e uda
siê nam doprowadziæ sprawy
w³asnoœciowe do szczêœliwe-
go fina³u jeszcze w tym roku.
To jest najwa¿niejsza kwestia.
Myœlê, ¿e roœnie zrozumienie
i poparcie dla tej opcji wœród
mieszkañców Ziemi Œmigiel-
skiej, a to jest warunek powo-
dzenia naszych zamiarów –
podkreœli³ burmistrz.

tj
fot. Tadeusz J¹der

Centrum Kultury w Œmi-
glu i Liga Ochrony Przyrody
przy Zespole Szkó³ w Czaczu
zorganizowa³y ju¿ po raz IV
gminny konkurs plastyczny
„Dbaj o przyrodê naszej ma-
³ej Ojczyzny”.
Tematyka konkursu:

„Dbaj o przyrodê naszej ma³ej Ojczyzny”
1. „W jaki sposób Ty wp³y-

wasz na ochronê œrodowi-
ska?”

2. „Jak wygl¹da œrodowisko
w naszej ma³ej OjczyŸnie?”

3. „Jak nale¿y segregowaæ
œmieci w najbli¿szej nam
okolicy?”

Sala kameralna Centrum
Kultury sta³a siê ponownie
minigaleri¹ a to za spraw¹
wystawy rzeŸb Karola Doma-
ga³y, której otwarcie nast¹pi-
³o 9 marca.
Karol Domaga³a jest miesz-
kañcem Œmigla. Sztuki rzeŸ-
bienia nauczy³ siê od niewido-
mego rzeŸbiarza Antoniego
Dobrowolskiego z Poznania.

RzeŸbi w korze topolowej oraz
drewnie. W jego pracach prze-
wa¿a tematyka sakralna i lu-
dowa, ale mo¿na te¿ podzi-
wiaæ stylizowane maski afry-
kañskie i indiañskie. Swoje
rzeŸby wystawia³ miêdzy inny-
mi w Warszawie, Koœcianie,
Poznaniu.
Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹-
daæ do 24 marca.

M.D.

Ciekawa wystawa

Inauguracja wystawy nagro-
dzonych prac oraz wrêczenie
nagród nast¹pi 25 kwietnia
o godz. 1500 w Centrum Kul-
tury.

Jolanta Krysman
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W redakcji „Gazety Wy-
borczej” w Warszawie, w so-
botê, 4 marca, wiceburmistrz
Stefan Stachowiak odebra³ dla
Œmigla certyfikat „Przejrzy-
stej gminy”. Podobny doku-
ment otrzyma³y 403 gminy,
w tym równie¿ miasto Ko-
œcian, Krzywiñ i powiat ko-
œciañski. Udzia³ w tej akcji
zg³osi³y 764 samorz¹dy z ca-
³ego kraju, na oko³o 2500 ist-
niej¹cych.
Akcja rozpoczê³a siê ju¿
w 2004 roku. Samorz¹dy zo-
bowi¹za³y siê do przeprowa-
dzenia 6 obligatoryjnych za-
dañ, odpowiadaj¹cych szeœciu
zasadom dobrego rz¹dzenia –
przejrzystoœci, przewidywal-
noœci, rozliczalnoœci, fachowo-
œci, partycypacji spo³ecznej
i braku tolerancji dla korupcji.
Dodatkowo Œmigiel podj¹³
dwa zadania nadobowi¹zko-
we. Wszystkie zobowi¹zania
by³y oceniane przez grupy
niezale¿nych ekspertów.
Akcja spo³eczna „Przejrzysta
Polska” zosta³a zainicjowana
przez „Gazetê Wyborcz¹”
w paŸdzierniku 2004 r., a zor-
ganizowana wspólnie z Fun-
dacj¹ Agory, Polsko-Amery-

Œmigiel zosta³ „Przejrzyst¹
gmin¹”

kañsk¹ Fundacj¹ Wolnoœci,
Fundacj¹ Stefana Batorego,
Fundacj¹ Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej, Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej i Bankiem
Œwiatowym. Patronat medial-
ny przyjê³y TVP, TVP 3, PR 1
Polskiego Radia,  por tal
Ngo.pl. Wszelkie materia³y
dla zainteresowanych dostêp-
ne  s¹  na  s t r on ie  akc j i :
www.przejrzystapolska.pl.
- Przyjêliœmy na siebie dodat-
kowe zadania, by wyjœæ na-
przeciw spo³ecznym oczeki-
waniom. Nasz urz¹d robi to
dla mieszkañców gminy, dzia-
³ania te s¹ powszechnie do-

stêpne i wszyscy mog¹ siê
z nimi zapoznaæ. Konkrety pu-
blikujemy w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w œmigiel-
skim portalu internetowym.
Przyjêliœmy np. zasadê nabo-
ru pracowników samorz¹do-
wych drog¹ konkursów, któ-
re cieszy³y siê du¿ym zainte-
resowaniem. Niebawem opu-
blikujemy broszurkê „Sk¹d
mamy i na co wydajemy pie-
ni¹dze”, by ka¿dy móg³ siê
dowiedzieæ, na co id¹ jego
podatki. Czêœæ zadañ podjê³y
równie¿ samorz¹dowe pla-
cówki szkolne – mówi sekre-
tarz Wanda Jakubowska, któ-
ra bezpoœrednio zajmowa³a
siê wprowadzaniem Œmigla do
„Przejrzystej Polski”.

- Certyfikat „Przejrzystej gmi-
ny”, który otrzymaliœmy, to
nie tylko powód do zrozumia-
³ej satysfakcji, ale jednocze-
œnie zobowi¹zanie przed spo-
³ecznoœci¹ naszej gminy. Ni-
czego nie ukrywamy, to co
robimy w gminie, nie jest
przecie¿ tajne. Tote¿ ka¿dy
ma prawo do wgl¹du w obo-
wi¹zuj¹ce procedury i podej-
mowane decyzje. Zale¿y nam
na tym, ¿eby by³y one czytel-
ne i zrozumia³e dla mieszkañ-
ców – podkreœla burmistrz
Józef Cieœla.
Nie jest to pierwszy sukces
œmigielskiego samorz¹du.
Niedawno zaj¹³ trzecie miej-
sce wœród ma³ych miast
w tworzeniu korzystnych wa-
runków podatkowych dla
przedsiêbiorców. W ubieg³ym
roku Œmigiel zosta³ wysoko
sklasyfikowany wœród miast
o najni¿szych wydatkach na
administracjê, zosta³ te¿ laure-
atem presti¿owej Z³otej Setki
Samorz¹dów w Polsce wed³ug
rankingu „Rzeczypospolitej”.
Po powrocie wiceburmistrza
Stachowiaka do Œmigla odby-
³o siê uroczyste przekazanie
certyfikatu „Przejrzystej Gmi-
ny” z udzia³em sekretarz Wan-
dy Jakubowskiej i burmistrza
Józefa Cieœli.fot. Tadeusz J¹der Tadeusz J¹der

Ponad dwustu uczniów
okol icznych g imnaz jów
i szkó³ ponadpodstawowych
zgromadzi³a prelekcja Grze-
gorza Nowaka. Spotkanie od-
by³o siê 2 marca w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury
w Œmiglu. Dr Grzegorz No-
wak, lekarz weterynarii, któ-
ry zamieszka³ w dawnej szko-
le w Parsku, jest z zami³owa-
nia wielkim pasjonatem histo-
rii regionu. Zaprezentowa³ on
rezultaty swoich badañ.
Wyk³ad, bogato ilustrowany
przygotowanymi przez autora
przezroczami, mia³ œcis³y
zwi¹zek z jego ksi¹¿k¹, nie-

dawno wydan¹ przez Towa-
rzystwo Mi³oœników Ziemi
Koœciañskiej przy wsparciu
burmistrza Œmigla. Ksi¹¿ka
nosi tytu³ „Parsko, portret wsi
podkoœciañskiej”, a jego treœæ
wykazuje bliski zwi¹zek z oso-
bami i wydarzeniami z okolic
wsi zamieszka³ej przez autora.
Grzegorz Nowak bardzo inte-
resuj¹co opowiada³ o pocho-
dzeniu nazwy wsi, koligacjach
jej w³aœcicieli z rodem Lesz-
czyñskich (który m.in. wyda³
króla Stanis³awa Leszczyñ-
skiego) i powstaniem Leszna,
osob¹ Melchiora Wañkowi-
cza, uwa¿anego za twórcê pol-

Dr Grzegorz Nowak promuje
Parsko

skiego reporta¿u, a tak¿e nie-
mieckim rodem von Gers-
dor f fów, ostatnich przed
wojn¹ w³aœciciel i  dwor u
w Parsku.
M³odzie¿ tak zainteresowa³a
siê opowieœci¹ regionalisty, ¿e
w sali przez ca³y czas panowa-
³a cisza, a po zakoñczeniu pre-

lekcji rozleg³y siê spontanicz-
ne oklaski.
Po spotkaniu z m³odzie¿¹ od-
by³a siê konferencja prasowa,
któr¹ autor ksi¹¿ki zorganizo-
wa³ wraz z ¿on¹ w swoim pry-
watnym domu w Parsku.

tj
fot. Tadeusz J¹der
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Zgodnie z sugesti¹ Funda-
cji Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy, 8 marca
w sztabach w ca³ym kraju,
a wiêc i w Œmiglu, dokonano
fina³owego rozliczenia. Przy
wspólnym stole zasiedli opie-
kunowie i wolontariusze. Jak
co roku fundacja nades³a³a dla
wolontariuszy okolicznoœcio-
we podziêkowanie. Tym ra-
zem jego treœæ brzmia³a nastê-
puj¹co: „...Ogromne dziêki za
czternasty Fina³ Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej pomocy.
I znów wspania³ym, gor¹cym,
fantastycznym graniem przele-
cieliœmy z XIV Fina³em WOŒP
nie tylko w Polsce, ale i na ca-
³ym œwiecie. Tak jeszcze nie gra-
liœmy nigdy, bo przede wszyst-
kim chcieliœmy opowiedzieæ
o tym, jak bardzo du¿o zrobili-
œmy przez te 14 lat, jak du¿o
kupiliœmy sprzêtu, jak bardzo

starannie rozliczamy wszystkie
otrzymane od Was pieni¹dze.
Ale tak¿e by³ to Fina³, w któ-
rym tak wielu z Was wziê³o
udzia³, czy to zbieraj¹c pieni¹-
dze, czy wrzucaj¹c je do jednej
ze 150 tysiêcy tekturowych skar-
bonek. Za to bycie razem z nami
dziêkujemy i obiecujemy, ¿e
Wasza energia, Wasze zaufa-
nie, Wasza przyjaŸñ do nas do-
daje nam ogromnych si³, aby
jeszcze wspanialej i z jeszcze
wiêkszym po¿ytkiem dla nas,
Polaków, graæ w tej najwiêkszej
orkiestrze œwiata.
Jak zwykle, Dobre Anio³y by³y
razem z nami, jak zwykle by³o
bardzo kolorowo i karnawa³o-
wo, jak zwykle zdarliœmy g³osy
i rozdaliœmy miliony podziêko-
wañ, a tym podziêkowaniem
chcemy jeszcze raz pok³oniæ siê
nisko, pomachaæ naszym przy-
rz¹dem do machania i przypo-

 25 lutego odby³ siê balik
kar nawa³owy, w któr ym
uczestniczy³y dzieci i m³o-
dzie¿ ze Stowarzyszenia Po-
mocy Dzieciom i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej „Œwiat³o
Nadziei”. Udzia³ w balu nie by³
na pewno czasem straconym.
Dzieci i m³odzie¿ a tak¿e ich
rodziny bra³y udzia³ w licz-
nych konkursach (np. na naj-
³adniejsze przebranie, naj-
piêkniejsz¹ piosenkê, naj-
l e p s z ¹  p a r ê  t a n e c z n ¹ ) ,
z ogromnym zapa³em i entu-
z j a z m e m  u c z e s t n i c z y ³ y
w grach i zabawach.. Nie za-
brak³o tak¿e poczêstunku

Podsumowanie WOŒP

Balik karnawa³owy

mnieæ, ¿e nie mówimy „do zo-
baczenia”, bo graæ bêdziemy do
koñca œwiata i jeden dzieñ d³u-
¿ej.

Sie ma
Jurek Owsiak”

Ponadto ka¿dy wolontariusz
otrzyma³ okolicznoœciow¹
¿ó³t¹ opaskê WOŒP, a wszyst-

kie dziewczyny z okazji Œwiê-
ta Kobiet „serduszkowe” liza-
ki. Na szczególne wyró¿nienie
zas³u¿y³a w tym roku Ania
Pohl, która zebra³a rekordow¹
sumê 868,42 z³ i 1,16 euro.

M.D.

w postaci pysznych placków.
Ogromn¹ radoœæ sprawi³o
dzieciom losowanie nagród
(ka¿dy los wygrywa³). Pod-
czas baliku doskonale bawi³y
siê nie tylko dzieci, ale tak¿e
rodzice.
Serdeczne podziêkowania
nale¿¹ siê Kapeli Podwórko-
wej ”Wiarusy”, Piekarni Pañ-
stwa Lipowiczów, Firmie „To-
wago-Bis”, Pani Bo¿enie Na-
skrêt – sklep w Wonieœciu
a tak¿e licznym wolontariu-
szom. Bez ich zaanga¿owania
bal, który przyniós³ dzieciom
tyle radoœci, nie doszed³by do
skutku. Magda

Pomieszczenia rejestracji
dla doros³ych i dla dzieci, jak
i telefony w nich zainstalowa-
ne – 065/5180 013 i 065/5180
299 s¹ wy³¹czn¹ w³asnoœci¹
i finansowane s¹ przez spó³kê
lekarsk¹ PRZYCHODNIA
LEKARZA RODZINNEGO,
w sk³ad której wchodz¹ leka-
rze: Tadeusz Derwich, Barba-
ra Kasperska-Stankowiak,
Stefan Klupsz, Franciszek
Nelke i Grzegorz Szamborski.
Panie pracuj¹ce przy tych te-
lefonach i przy okienkach re-

Szanowni Pañstwo.
jestracji s¹ zatrudnione i op³a-
cane wy³¹cznie przez nasz¹
spó³kê. Za poœrednictwem
w/w numerów telefonicznych
oraz przy okienkach rejestra-
cyjnych mo¿ecie Pañstwo do-
konaæ rejestracji i uzyskaæ
wszelkie informacje dotycz¹-
ce wy³¹cznie wy¿ej wymienio-
nych lekarzy. Wszystkie inne
gabinety -lekarskie, stomato-
logiczne, pielêgniarki œrodo-
wiskowej i laboratorium dzia-
³aj¹ce w tym budynku s¹ od-
rêbnymi podmiotami gospo-

darczymi posiadaj¹cymi od-
rêbne kontrakty z NFZ i nie
s¹ w jakikolwiek sposób po-
wi¹zane z nasz¹ spó³k¹. Udzie-
lanie informacji osobiœcie czy
telefonicznie wi¹¿e siê z odpo-
wiedzialnoœci¹ za jej treœæ,
tote¿ nasza spó³ka nie mo¿e
ponosiæ takowej w stosunku
do odrêbnych gabinetów.
Wszelkie informacje dotycz¹-
ce czasu pracy jak i numery
telefonów kontaktowych po-
szczególnych gabinetów
musz¹ byæ podane do publicz-
nej wiadomoœci przez w³aœci-

cieli tych gabinetów. Uprzej-
mie proszê, abyœcie Pañstwo
zapoznali siê z tymi informa-
cjami, spisali numery telefo-
niczne poszczególnych gabi-
netów i kontaktowali siê z ni-
mi bez poœrednictwa naszego
personelu.
Powy¿sze postanowienie obo-
wi¹zuje od dnia og³oszenia.
Z powa¿aniem

Kierownik Przychodni
Lekarza Rodzinnego

Tadeusz Derwich
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W maju minie kolejna
rocznica uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja – drugiej (po Sta-
nach Zjednoczonych), nowo-
czesnej na tamte czasy usta-
wy konstytucyjnej. Warto z tej
okazji przypomnieæ niektóre
fakty oraz podzieliæ siê pew-
nymi refleksjami.
W drugiej po³owie XVIII wie-
ku zaczê³o narastaæ w Polsce
niezadowolenie spowodowa-
ne coraz bardziej bezceremo-
nialn¹ ingerencj¹ Rosji w spra-
wy naszego kraju. Reformato-
rzy przedstawiali wizjê kraju
opartego o dziedziczn¹ mo-
narchiê konstytucyjn¹, z Sej-
mem, który mia³ sprawowaæ
nadzór nad administracj¹.
Ch³opi mieli otrzymaæ wol-
noœæ, a mieszczañstwo mia³o
byæ zrównane w prawach ze
szlacht¹. 6 paŸdziernika 1788
roku rozpocz¹³ obrady tzw.
Sejm Czteroletni, którego
marsza³kiem zosta³ Stanis³aw
Ma³achowski. Najwa¿niej-
szym osi¹gniêciem tego Sej-
mu by³o uchwalenie w dniu
3 maja 1791 roku Ustawy Rz¹-
dowej, tj. Konstytucji, która
sta³a siê aktem prawnym, obo-
wi¹zuj¹cym od 5 maja 1791
roku. Tekst Ustawy Rz¹dowej
sk³ada siê ze wstêpu i 11 arty-
ku³ów. Warto przypomnieæ
jeden z zapisów: „... wolni od
hañbi¹cych obcej przemocy
nakazów, ceni¹c dro¿ej nad
¿ycie, nad szczêœliwoœæ oso-
bist¹ – egzystencjê polityczn¹,
niepodleg³oœæ zewnêtrzn¹,

wolnoœæ wewnêtrzn¹ naro-
du... dla ocalenia Ojczyzny
naszej i jej granic, z naj-
wiêksz¹ sta³oœci¹ ducha ni-
niejsz¹ Konstytucjê uchwala-
my”.
Rocznicê uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja w okresie II RP
obchodzono w sposób szcze-
gólnie donios³y i uroczysty,
gdy¿ œwie¿a by³a pamiêæ o po-
nad wiekowej niewoli i wysi³-
kach naszych ojców, by temu
nieszczêœciu zaradziæ. Obcho-
dy takie mia³y miejsce rów-
nie¿ na Ziemi Œmigielskiej.
Jaki by³ przebieg tych uroczy-
stoœci? W Starym Bojanowie
w 1928 roku wzywano spo³e-
czeñstwo, wszystkie miejsco-
we towarzystwa do udzia³u
w obchodach i wyra¿ano na-
dziejê, ¿e nikogo w nich nie za-
braknie. Przewidywany pro-
gram uroczystoœci wygl¹da³
nastêpuj¹co:
„Godzina 9 uroczysta msza
œw. w koœciele parafialnym. Po
po³udniu o godz. 15.30 ruszy
pochód z dworca kolejowego
w nastêpuj¹cym porz¹dku:
1. Kosynierzy
2. Armata
3. Szko³y
4. Orkiestra
5. Tow. Kolejarzy
6. W³adze miejscowe
7. Tow. Gimn. „Sokó³”
8. Publicznoœæ
Po pochodzie na sali p. Stêp-
czaka wyk³ad o Konstytucji
3 Maja oraz krótkie przemó-
wienia dzieci szkolnych.

O godz. 19 zabawa taneczna.”
Podobny przebieg uroczysto-
œci, ale ju¿ na skalê miasta
powiatowego, mia³ miejsce
w Œmiglu. Ukaza³a siê relacja
z obchodów, w której stwier-
dzano:
„W œrodê, 2 maja poprzedzi³
uroczystoœæ capstrzyk, urz¹-
dzony przez Stowarzyszenie
M³odzie¿y. Odœpiewano Rotê.
W czwartek, 3 maja, o godz. 6
rano pobudka, o godz. 9.30
zbiórka wszystkich towa-
rzystw ze sztandarami i marsz
do koœcio³a na uroczyste na-
bo¿eñstwo. O godz. 10.00
mszê œw. odprawi³ ks. prob.
Nowak, przy udziale przedsta-
wicieli w³adz, towarzystw i nie-
zliczonej masy wiernych.
W czasie mszy œw. g³osi³
podnios³e kazanie o œwiêcie
3 Maja i Królowej Polski ks.
Kutzner. Po mszy œw. i odœpie-
waniu Te Deum oraz Bo¿e, coœ
Polskê uformowa³ siê pochód
przy dŸwiêkach orkiestry 55
p.p. z Leszna, z przedstawicie-
li w³adz, towarzystw, cechów
i dzieci szkolnych na Rynek
przed Ratusz, gdzie utworzy³
siê czworobok. Po wzniesie-
niu okrzyku na czeœæ Najja-
œniejszej Rzeczypospolitej
przez starostê p. Ciemniew-
skiego i odœpiewaniu Roty,
nast¹pi³a przerwa obiadowa.
Po po³udniu, o godz. 4 odby³a
siê zabawa dla dzieci w ogro-
dzie Strzelnicy z ró¿nemi nie-
spodziankami. Wieczorem
w sali strzeleckiej odby³a siê

Pod kierunkiem red. Je-
rzego Zielonki powstaje kolej-
ny numer Œmigielskich Zeszy-
tów Historycznych. Publika-
cja ma s³u¿yæ nauczycielom
i uczniom z gminy Œmigiel
jako prezentacja materia³ów
regionalnych, pomocnych
w nauczaniu historii, geogra-
fii i przyrody. Powinna siê uka-
zaæ w maju br.
Istotnym zamierzeniem jest
umieszczenie w publikacji
opracowañ odnosz¹cych siê

Œwiêto 3 maja na Ziemi Œmigielskiej w okresie II RP

Drugi numer zeszytów – dla
edukacji

uroczysta akademia przy licz-
nie zebranej publicznoœci. S³o-
wo wstêpne wyg³osi³ ks. pro-
boszcz Nowak. Œpiew chóro-
wy „Harmonii” pod batut¹
p. Fajfera Witaj, majowa ju-
trzenko i Koncert Jankiela z to-
warzyszeniem fortepianu wy-
kona³ nauczyciel p. Jarantow-
ski. W skupieniu wys³uchano
wzorowy wyk³ad p. insp. Ko-
cota o znaczeniu Konstytucji
3 Maja i o dniu ofiary oœwia-
towej,. Potem wystêp chóro-
wy „Harmonii”. Zakoñczono
uroczystoœæ œpiewem wspól-
nem Bo¿e, coœ Polskê. Po uro-
czystoœci odby³a siê zabawa
ludowa”.
Tego rodzaju uroczystoœci
by³y elementem cementuj¹-
cym spo³eczeñstwo polskie,
ukazywa³y historyczn¹ nie-
prawdê, ¿e rozbiory by³y ko-
niecznoœci¹, gdy¿ naród pol-
ski by³ zdegenerowany, a „Pol-
ska nierz¹dem sta³a” i stano-
wi³y ho³d dla twórców Konsty-
tucji, którzy nie uratowali
wówczas pañstwa, ale wskaza-
li kierunek odnowy narodu,
który po wielu latach niewoli
potrafi³ wznieœæ siê ponad
stworzonymi podzia³ami i po-
nownie przywróciæ do ¿ycia
w³asne pañstwo. Warto pod-
kreœliæ zachêtê w³adz do
udzia³u w uroczystoœciach
i stosownego dekorowania
domów.

Jan Pawicki

nie tylko do najwa¿niejszych
wydarzeñ, jakie na przestrze-
ni dziejów mia³y miejsce na
Ziemi Œmigielskiej, ale te¿
dostarczenie kompetentnych
informacji o po³o¿eniu geo-
graficznym, najwa¿niejszych
pomnikach przyrody, pocho-
dzeniu nazw poszczególnych
miejscowoœci, jak równie¿
o dawnych obyczajach i wie-
rzeniach.
2 marca w sali narad Urzêdu
Miejskiego Œmigla odby³o siê

spotkanie zespo³u redakcyjne-
go z nauczycielami i burmi-
strzem Œmigla, który by³ ini-
cjatorem przedsiêwziêcia.
Red. Zielonka zaproponowa³
pedagogom blisk¹ wspó³pra-
cê przy powstaj¹cej publikacji.
Inicjatywê przyjêto bardzo
¿yczliwie. Nauczyciele wska-
zali m.in. na potrzebê siêgniê-
cia do starych kronik szkol-
nych i koœcielnych jako istot-
nego Ÿród³a wiedzy historycz-
nej. Mówiono równie¿ o przy-
datnoœci publikacji biogra-
mów osób szczególnie zas³u-
¿onych dla Ziemi Œmigiel-
skiej. Pad³a tak¿e propozycja,

aby wyodrêbniæ i wdro¿yæ re-
gionaln¹ œcie¿kê edukacyjn¹
w szko³ach gminy.
- Z du¿ym zadowoleniem przy-
j¹³em rezultaty tego spotkania
– komentuje burmistrz Cieœla.
– Chcemy, by nasze zeszyty
przetar³y szlak przed powsta-
niem monografii miasta i gmi-
ny. W najbli¿szym czasie za-
mierzam w tym celu powo³aæ
odrêbny zespó³. Myœlê tak¿e,
by reaktywowaæ dawne mu-
zeum œmigielskie. Tu szcze-
gólnie liczê na miejscowe œro-
dowisko nauczycielskie.

tj
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Gminna Komisja Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoho-
lowych w Œmiglu ciekawie
zorganizowa³a tegoroczn¹ ak-
cjê „ZIMA 2006” dla dzieci ze
œwietlic socjoterapeutycz-
nych. W gminie œwietlice ta-
kie pracuj¹ w Œmiglu, Czaczu,
Machcinie,  Bronikowie,
¯egrówku, Starym Bojanowie
i Sp³awiu.
W ramach akcji 172 dzieci zo-
baczy³o film pt. „Opowieœci
z Narnii” w poznañskim „Ki-
nepolis”. W autokarowych wy-
prawach do Leszna, gdzie

Spektakl teatralny ukazu-
j¹cy dzieje Wielkopolski od
1973 roku (II rozbiór Polski)

Zima podopiecznych œwietlic

„Wielkopolskie drogi do wolnoœci”

g³ówn¹ atrakcj¹ programu by³
pobyt na krêgielni i próba si³
na krêglarskim torze a tak¿e
k¹piel w basenie „Akwawitu”,
uczestniczy³o 148 dzieci.
W wyjazdach, obok opieku-
nów, cz³onków komisji, udzia³
bra³ burmistrz Józef Cieœla
oraz Genowefa £¹czna – pe³-
nomocnik ds. rozwi¹zywania
problemów alkoholowych.
Dzieci nie kry³y zadowolenia
z wyjazdu, a przygotowane
przez organizatorów atrakcje
bardzo siê podoba³y. Dodaj-
my, ¿e ka¿dorazowo pod-

opieczni otrzymali s³odki po-
czêstunek, a podczas pobytu

w Lesznie tak¿e obiad.
G.£.

do zwyciêskiego Powstania
Wielkopolskiego (grudzieñ
1918 rok) odby³ siê 8 marca

w Zespole Szkó³ Samorz¹do-
wych w Bronikowie.
Twórc¹ scenariusza by³ re¿y-
ser koœciañskiego Teatru 112,
Janusz Dodot. Jako kompozy-
tor i wykonawca muzyki do-
skonale sprawdzi³ siê Piotr
Filipowicz, a re¿yseria Wojcie-
cha Ciesielskiego sprawi³a, ¿e
wydarzenia tamtych lat zo-
stan¹ na d³ugo zapamiêtane
przez widzów.
Próby spektaklu odbywa³y siê
po lekcjach raz w tygodniu,
przez dwa miesi¹ce. Naj-
m³odsz¹ grup¹ uczestników
tego wydarzenia by³a klasa I
szko³y podstawowej, pod

opiek¹ Emilii Ornoch. Pod-
czas przygotowañ uczniowie
nie tylko doskonalili swoje
zdolnoœci aktorskie, ale tak¿e
wykonali rekwizyty. Czêœæ
z nich wypo¿yczyli z Teatru
112.
Obecnoœæ goœci, Józefa Cieœli
oraz ks. kan. Zbigniewa Fen-
glera, podkreœli³a powagê
tego wydarzenia. Po spekta-
klu Janusz Dodot zorganizo-
wa³ dla aktorów lekcjê te-
atraln¹, podczas której udzie-
li³ kilku cennych wskazówek
dotycz¹cych gry.

Magdalena £awniczak
fot. Bernadeta Bojek

Wiosenna pogoda i wio-
senne humor y królowa³y
21 marca w Szkole Filialnej
w ¯egrówku. Uczniowie wraz
z nauczycielkami witali now¹
porê roku na ró¿ne sposoby.
By³y wierszyki u³o¿one przez
uczniów, by³ miniplayback
show a tak¿e konkurs dru¿y-
nowy, pe³en wiosennej symbo-
liki.
Na przyjœcie wiosny dzieci

Wiosna w ¯egrówku
przygotowywa³y siê od daw-
na, nic wiêc dziwnego, ¿e
szko³a pe³na by³a gaików i ku-
kie³ek – marzann, a g³owy
dziewczynek zdobi³y kwieci-
ste wianuszki. Na koniec ulic¹
¯egrówka przeszed³ barwny
pochód.  Nad wod¹ jego
uczestnicy spalili symbol zimy
– marzannê i powrócili do
szko³y z kolorowymi gaikami.

M.D.

VAT w rolnictwie
W restauracji „Marta” od-

by³o siê 17 lutego szkolenie
zorganizowane dla rolników
przez Wielkopolski Oœrodek
Doradztwa Rolniczego w Po-

znaniu, Wielkopolska Izbê
Rolnicz¹ i Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie.
Szkolenie na temat finansów
g o s p o d a r s t w a  r o l n e g o

z uwzglêdnieniem zasad roz-
liczania podatku VAT by³o
wspó³finansowane ze œrod-
ków Unii Europejskiej. Rolni-
cy mieli okazjê zapoznaæ siê
bli¿ej m.in. z funkcjonowa-

niem systemu rycza³towego,
zasadami opodatkowania
w rolnictwie podatkiem VAT
oraz ogólnymi zasadami roz-
liczania VAT-u w rolnictwie.

M.D.
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Tak, tak dowcipnie nazy-
waj¹ poznaniacy Brogans –
jeden z pubów irlandzkich w
Poznaniu.
17 marca, w dniu œw. Patryka,
za spraw¹ poznañskiego ze-
spo³u „JRM”, „ma³¹ Irlandi¹”
sta³a siê sala widowiskowa
Centrum Kultury. Zespó³ po-
wsta³ w 1990 roku i mimo wie-
lu zmian personalnych  nie-

Jan Šatava, dyrektor kolei
w¹skotorowej z Jindøichove-
go Hradca w Czechach, 28 lu-
tego goœci³ – na zaproszenie
burmistrza Józefa Cieœli –
w Œmiglu. Poza burmistrzem,
spotka³ siê równie¿ z Toma-
szem Strapagielem, prezesem
Stowarzyszenia Kolejowych
Przewozów Lokalnych w Ka-
liszu, operatora œmigielskiej
kolejki. Mówiono o perspek-
tywach rozwoju wspó³pracy
obu kolejek a tak¿e o plano-

„Ma³a Irlandia” w „Pyrlandii”
zmiennie koncertuje, propa-
guj¹c ludowe melodie i pieœni
celtyckie, wykonywane czêsto
w niekonwencjonalny sposób.
Tradycyjna melodyka szkoc-
ka i irlandzka  zespo³u oparta
jest g³ównie na brzmieniu
skrzypiec, akordeonu i fla¿o-
letu (irish whistle). W Œmiglu
zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Ka-
tarzyna Aszyk (œpiew), To-

Czeski parowóz na pikniku
w Œmiglu?

masz Urban (skrzypce), Woj-
ciech Jurgiel (akordeon), Mi-
cha³ Jankowski (gitara aku-
styczna), Witold Wojtkowiak
(perkusja), Mariusz Sprutta
(gitara basowa, œpiew, fla¿ole-
ty), Artur Grudziñski (instru-
menty klawiszowe).
Na koncercie niezwykle piêk-
ne, romantyczne ballady prze-
plata³y siê z typow¹ dla Irlan-
dii ¿ywio³ow¹ muzyk¹. Rów-

nie ¿ywio³owa by³a reakcja
publicznoœci. Nic dziwnego,
przy tej muzyce trudno sie-
dzieæ – nogi same wyrywaj¹
siê do tañca.
Koncert odby³ siê dziêki finan-
sowemu wsparciu Towarzy-
stwa Polsko-Irlandzkiego
w Poznaniu. Patronami me-
dialnymi koncertu byli: radio
„Elka”, Panorama Leszczyñ-
ska oraz Gazeta Koœciañska.

M.D.

wanym podpisaniu formalne-
go porozumienia o wspó³pra-
cy pomiêdzy czesk¹ gmin¹
Kamenice nad Lipou i Œmi-
glem.
Goœæ zadeklarowa³ u¿yczenie
sprawnego parowozu z linii
w Jindøichovym Hradcu, wy-
produkowanego w 1898 roku
w Austrii, na tegoroczny Pik-
nik Przyjació³ Œmigielskiej Ko-
lejki. Jak pokazuj¹ czeskie do-
œwiadczenia, jest to wielka tu-
rystyczna atrakcja, œci¹gaj¹ca

na miejsce zdarzenia t³umy
amatorów.

tj
fot. Tadeusz J¹der

Zwi¹zek M³odzie¿y Wiej-
skiej w Broñsku, który liczy
obecnie 38 osób, zorganizo-
wa³ 25 lutego bal walentynko-
wy, na któr ym bawi³o siê
wspólnie 110 osób. Organiza-
torom uda³o siê zebraæ ze
sprzeda¿y losów dodatkowe
fundusze dla klubowej m³o-
dzie¿y.
ZMW istnieje od 22 listopada

Walentynki w Broñsku
2005 roku. Choæ to krótki
okres czasu, ma ju¿ za sob¹
zorganizowanie wspólnej wi-
gilii, kilku dyskotek, balu
i kursu tañca. Zwi¹zek chce
utworzyæ w najbli¿szym cza-
sie sekcjê taneczn¹ i aerobi-
ku. Zainteresowanych jego
dzia³alnoœci¹  zapraszamy do
wspó³pracy.

ZMW
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Wielkanocne œwiêta przy-
padaj¹ w tym samym czasie,
co pradawne obchody wiosen-
nego przesilenia. Wiele oby-
czajów wywodzi siê z wcze-
œniejszych rytua³ów pogañ-
skich. Podobnie jak kiedyœ,
czci siê ogieñ, wodê i nowe
¿ycie, symbolizowane przez
jajko i m³ode roœliny.
W Wielki Czwartek, Wielki
Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê woda
mia³a moc magiczn¹. Potwier-
dza³o to œwiêcenie w Wielk¹
Sobotê wody przynoszonej
przez wiernych i kropienie ni¹
potem domowników, zwie-
rz¹t, domu oraz zabudowañ
gospodarskich. Wiara w moc
wody œwiêconej w Wielk¹ So-
botê by³a i jest nadal bardzo
silna. Przywraca³a zdrowie
chorym, by³a konieczna przy
b³ogos³awieñstwie nowo¿eñ-
ców i noworodków, a nawet do
pokropienia zbó¿ i ziemnia-
ków przed siewem i sadze-
niem.
Wierzono do niedawna, ¿e
w Wielki Czwartek po zmro-
ku lub w Wielki Pi¹tek o œwi-
cie koniecznie nale¿y wyk¹-
paæ siê w rzece lub w jeziorze,
nawet jeœli jest jeszcze bardzo
zimno, gdy¿ taka k¹piel za-
pewni urodê i g³adkoœæ skó-
r y, a tak¿e ochronê przed
z³em.
W Wielki Czwartek do domu
przychodzi³y ubo¿êta – dobre
duszki sprzyjaj¹ce gospoda-
rzom. Jako ¿e przybywa³y te¿
i dusze zmar³ych, w Wielki
Czwartek i Wielki Pi¹tek nie
wolno by³o rozpalaæ ognia
w piecu. Jedzono wiêc postne
potrawy przygotowane wcze-
œniej.
Ogieñ by³ niezbêdny nie tyl-
ko do ogrzania siê i ugotowa-
nia  jad³a ,  lecz tak¿e do
oczyszczenia od z³ych mocy.
W Wielk¹ Œrodê na granicy
wsi rozpalano siedem ognisk,
by ogieñ symbolicznie ochro-
ni³ domostwa od po¿aru. Za-
nim dogas³y, zabierano z nich
szczapy i przenoszono nimi
zarzewie do domów, gdzie
rozpalano na nowo wygaszo-
ne wczeœniej paleniska, odra-

dzaj¹c w ten sposób ochronn¹
moc domowego ogniska.
W Wielk¹ Sobotê niesiono do
koœcio³a œwiêconkê. By³y to
nie jak dziœ ma³e koszyczki,
ale kosze, w których mieœci³
siê m.in. bochen chleba. Gdy
gospodynie wy³o¿y³y bochny
do œwiêcenia, liczono, ile
wœród nich jest przypalonych.
Je¿eli by³o takich wiêcej ni¿
24, wró¿y³o to skwarne lato.
Œwiêcone jad³o mia³o wielk¹
moc, nie wyrzucano nawet
koœci. Dane psu chroni³y go
przed wœcieklizn¹.

Palmy wielkanocne
Palma wielkanocna to nie tyl-
ko akcent zdobniczy kojarz¹-
cy siê ze œwiêtami – przypisy-
wano jej bowiem ogromn¹
moc magiczn¹, a dziêki swe-
mu dzia³aniu by³a „dobra na
wszystko”.
Najkorzystniejsze by³o dzia³a-
nie palm wykonanych z ga³¹-
zek m³odej wierzby, ustrojo-
nych kwiatami, zio³ami, k³osa-
mi. Wierzbê nazywano roœlin¹
„mi³uj¹c¹ ¿ycie”, jej ¿ywot-
noœæ i si³a napawa³y optymi-
zmem, wiêc w symboliczny
sposób starano siê przekazaæ
jej energiê ludziom i zwierzê-
tom. Wierzba jako pierwsza
wypuszcza wiosn¹ p¹czki, ro-
œnie szybciej ni¿ inne krzewy,
a w dodatku potrafi siê rozwi-
jaæ nawet w z³ych warunkach.
Zapêdzano wiêc pod ni¹ zwie-
rzêta, by przejê³y choæ trochê
jej p³odnoœci.
Po poœwiêceniu palmy w ko-
œciele wracano z ni¹ uroczy-
œcie do domu, a tam uderza-
no lub dotykano siê palm¹, by
przekazaæ sobie nawzajem jej
moc. Dziewczêtom palmowe
smagniêcia mia³y dodawaæ
urody, ch³opcom – dzielnoœci
i si³y. Wymawiano przy tym
formu³kê: „Nie ja bijê, wierz-
ba bije”, aby przypadkiem
ktoœ nie zechcia³ odp³aciæ
smagaj¹cemu za zbyt bolesne
„¿yczenia”. Gospodarz ude-
rza³ palm¹ trzy razy w ka¿dy
wêgie³ domu – mia³o go to
uchroniæ od biedy.
Aby uchroniæ siê przed bóla-

mi gard³a, po³ykano bazie;
chroni³o to te¿ od uroku
i wzmacnia³o cia³o.
Poœwiêcon¹ palmê zatykano
za œwiêty obraz, gdzie czuwa-
³a nad domem a¿ do nastêp-
nej Wielkanocy. Chroni³a go-
spodarstwo od pioruna i po¿a-
ru, os³ania³a zasiewy przed z³¹
pogod¹, a ludzi i zwierzêta
przed chorobami. Ustawiona
w czasie burzy przy kominie
zagradza³a b³yskawicom dro-
gê do domu.
Krowy wypêdzane po raz
pierwszy wiosn¹ na pastwisko
g³adzono palmami po kar-
kach, b³ogos³awi¹c je w ten
sposób i „czaruj¹”, by siê do-
brze chowa³y.
Z ga³¹zek wyci¹gniêtych
z palm wykonywano malutkie
krzy¿yki, które wtykano
w pierwsz¹ bruzdê podczas
orki.
Ga³¹zka z palmy w³o¿ona do
ula chroni³a pszczo³y i poma-
ga³a im zebraæ du¿o miodu
oraz zdrowo siê rozmna¿aæ.
Rybacy wplatali wierzbow¹
ga³¹zkê z palmy w swoje sie-
ci, aby czarownice nie zabie-
ra³y im po³owu.
Je¿eli uda³o siê wykonaæ
d³ug¹ palmê (u Kurpiów siê-
ga³y nawet do siedmiu me-
trów), wró¿y³o to d³ugie
i szczêœliwe ¿ycie temu, kto j¹
zrobi³, a jego dzieciom przy-
nosi³o wysoki wzrost i dobre
zdrowie. Im piêkniej przystro-
jona by³a palma, tym dzieci
mia³y byæ ³adniejsze.
Wierzono te¿, ¿e w Niedzielê
Palmow¹ ziemia otwiera siê
i ukazuje zakopane skarby.
Niestety, na zbyt krótko, by lu-
dzie zdo³ali je wydobyæ.

Pisanki – szczêœcie za-
mkniête w skorupkach
Zdobione œwi¹teczne jajka to
tradycja starsza ni¿ chrzeœci-
jañstwo. Pojawia³y siê u Per-
sów, Chiñczyków i Fenicjan.
Najwczeœniejsze znalezione
na terenie Polski pochodz¹
z X w., ale prawdopodobnie
S³owianie wczeœniej znali kult
jajka jako symbolu odradzaj¹-
cego siê ¿ycia. Choæ z jajkiem

wi¹¿e siê wiele przes¹dów
i zwyczajów, w których nie za-
wsze pe³ni ono rolê pozy-
tywn¹, jajka œwiêcone przy-
nosz¹ samo dobro, a odk¹d
znajd¹ siê w domu, sprowa-
dzaj¹ pod dach szczêœcie.
Podzielenie siê œwiêconym
jajkiem z bliskimi umacnia
wiêzi i broni rodzinê przed z³y-
mi wp³ywami z zewn¹trz, za-
pewnia jej te¿ nowe si³y wital-
ne i zdrowie.
Dotykanie zwierz¹t gospodar-
skich œwiêconym jajkiem
chroni je przed chorobami
i urokami. Moc œwiêconego
jajka jest tak silna i dobroczyn-
na, ¿e nawet skorupki pe³ni¹
wa¿n¹ rolê w œwi¹tecznych
rytua³ach domowych. Je¿eli
kury dostan¹ do zjedzenia
skorupki po œwiêconych jaj-
kach, dobrze siê nios¹ i nie
gubi¹ jajek. Zgniecione sko-
r upki rozsypywano wokó³
domu, by zapewniæ mu ochro-
nê, zakopywano w naro¿ni-
kach pól, ¿eby zwiêkszyæ uro-
dzaj, a nawet przyczepiano do
drzwi wejœciowych, aby przy-
czynia³y siê do spokoju do-
mowników.
Woda po gotowaniu jaj na pi-
sanki to tak¿e substancja o do-
broczynnym dzia³aniu – umy-
cie siê ni¹ zapewnia³o urodê
dziewczêtom, a chorym przy-
wraca³o zdrowie. Woda z po-
kr uszonymi skor upkami
œwiêconego jajka by³a uwa¿a-
na za lek na ból zêbów.

Jajeczne wró¿by mi³osne
Gdy na stole znajdzie siê pa-
rzysta liczba jajek œwiêco-
nych, pannie wró¿y to rych³e
zam¹¿pójœcie.
Obdarowywanie siê œwiêco-
nym jajkiem przez zakocha-
nych wró¿y³o im udany zwi¹-
zek, pomyœlnoœæ, potomstwo.
Panna pragn¹ca zachwyciæ
ukochanego pociera³a jajkiem
pomalowanym na czerwono
czêœci cia³a, którymi chcia³a
go oczarowaæ najsilniej. Po-
tem t³uk³a skorupkê i jajko
przelewa³a przez u³o¿one na
krzy¿ patyczki, najlepiej brzo-

Wielki tydzieñ i ubo¿êta, czyli stare i nowe pod jednym dachem
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Ostatni numer „Wspólno-
ty”, tygodnika samorz¹du te-
rytorialnego (wydanie z 18 lu-
tego), zawiera ranking gmin
wed³ug prowadzonej przez
nie polityki podatkowej. Bar-
dzo wysoko w tym zestawie-
niu znalaz³ siê Œmigiel, który
sklasyfikowano na trzecim
miejscu w kraju wœród ma³ych
miast.
Pawe³ Swianiewicz w artyku-
le „Polityka podatkowa gmin”
wyliczy³ najwiêksze skutki
zmniejszenia stawek, ulg,
zwolnieñ, odroczeñ i umorzeñ
ogó³em (jako % mo¿liwych do
uzyskania dochodów w³a-
snych) w poszczególnych

Monika Kuœnierczak z kla-
sy II B i Jêdrzej Skrzypek
z klasy III D Samorz¹dowego
Gimnazjum w Œmiglu zostali
zwyciêzcami konkursu inter-
netowego „Poznawaj Polskê”.
Konkurs, zorganizowany
przez Fundacjê Wspomagania
Wsi, sk³ada³ siê z trzech eta-
pów. W pierwszym i drugim
uczestnicy odpowiadali na
pytania z ogólnej wiedzy o Pol-

Mamy przychylne podatki –
inwestorzy mile widziani!

jednostkach terytorialnych.
W Œmiglu w 2004 roku wynio-
s³y one 40,48%, co przynios³o
nam 3. miejsce w kraju. Wy-
¿ej uplasowa³ siê jedynie Zb¹-
szynek (lubuskie – 49,29%)
i Przemków (dolnoœl¹skie –
43,13%). Warto zaznaczyæ, ¿e
rok wczeœniej Œmigiel w tej
samej kategorii zajmowa³ do-
piero 114. pozycjê.
Znacz¹cy awans Œmigla w ran-
kingu gmin ma zwi¹zek z ce-
lowo prowadzon¹, ¿yczliw¹
dla przedsiêbiorców, polityk¹
podatkow¹. Jej wyrazem by³o
zg³oszenie przez burmistrza
i p r z y j ê c i e  p r z e z  R a d ê
Miejsk¹ uchwa³y wprowadza-

Monika i Jêdrzej pojechali do
Warszawy!

sce, np. z historii, geografii,
literatury, kultury, sportu,
polityki itp. By³y to testy wie-
lokrotnego wyboru, a wiêc
nale¿a³o podaæ liczbê popraw-
nych odpowiedzi na ka¿de
pytanie, przy czym w³aœciwe
mog³y byæ wszystkie odpowie-
dzi, trzy, dwie, jedna lub
¿adna. Pierwszy test liczy³ 80
pytañ, drugi 30. Etap trzeci –
fina³owy polega³ na napisaniu

zowe. Skorupkê z pisanki na-
le¿a³o teraz utrzeæ na proszek,
który – dosypany do potrawy
– dzia³a³ cuda i wzbudza³ p³o-
mienne uczucie ch³opaka.
Na Wo³yniu istnia³ zwyczaj,
wedle którego w wielkanocn¹
niedzielê kawaler móg³ ofiaro-
waæ pannie pisankê, mówi¹c:
„Chrystus zmartwychwsta³”,
i trzykrotnie j¹ poca³owaæ.

Smigus-dyngus, czyli po-
myœlnoœæ na mokro
Oblewanie siê nawzajem
wod¹ w poniedzia³ek wiel-
kanocny (nazywany z tej
okazji Œwiêtym Lejkiem)
to równie¿ zwyczaj stary
i wywodz¹cy siê najpraw-
dopodobniej z obrzêdów
zwi¹zanych z wiar¹ w do-

broczynne w³aœciwoœci wody.
By³ przy tym i jest doskonal¹
zabaw¹ dla ca³ej rodziny, a tak-
¿e okazj¹ dla psotników, by
p³ataæ figle... w zgodzie z lu-
dow¹ tradycj¹.
Polewano siê ró¿nie, na dwo-
rach paroma kropelkami
wody per fumowanej ,  na
wsiach wiadrami i konewka-

mi. Niejedna panna zosta³a na-
wet wepchniêta do rzeki czy
koryta z wod¹. Mimo pisków
i wrzasków dziewczêta nie na-
rzeka³y, ¿e je oblewano. Wie-
rzono bowiem powszechnie,
¿e woda w wielkanocny ponie-
dzia³ek „przyda licu g³adkoœci
i rumieñca”. Ponadto liczba
kawalerów, uganiaj¹cych siê
za dziewczyn¹ z wiadrami,
œwiadczy³a o jej atrakcyjnoœci.
Gospodarze równie¿ nie za-
braniali oblewania swoich có-
rek, bo dla ojca przemoczenie

córki do suchej nitki wró-
¿y³o urodzaj i po¿y-
tek z gospodarskich
zwierz¹t. Znacznie
wzrasta³y te¿ szansê
panienki na korzyst-
ne zam¹¿pójœcie.
Nie trzeba by³o siê

wstydziæ mokrego ubrania;
wstydzi³y siê te panny, któ-
rych nikt nie chcia³ oblewaæ!
Ch³opcy starali siê polaæ wod¹
jak najwiêcej dziewcz¹t, by
zapewniæ sobie pomyœlny rok,
a ten, który nie zdo³a³ oblaæ
¿adnej, by³ uwa¿any za pe-
chowca. Przez ca³y rok robo-
ta mia³a mu siê nie darzyæ,
zostawa³ te¿ z³oœliwie okrzyk-
niêty „babskim królem”.
Wiara w dobroczynn¹ moc
polewania wod¹ by³a tak silna,
¿e dziewczyny same polewa-
³y skrzynie ze swoj¹ œlubn¹
wypraw¹, ¿eby dobytku przy-
bywa³o.

Fragment ksi¹¿ki Doroty Strukow-
skiej „Wró¿by na trzecie tysi¹clecie”
Wydawnictwo ASTRUM Wroc³aw
2001

j¹cej ulgi w podatku od nieru-
chomoœci dla przedsiêbior-
ców stwarzaj¹cych nowe miej-
sca pracy. Starano siê osi¹-
gn¹æ w ten sposób dwa cele:
z jednej strony przeciwdzia³aæ
w y s o k i e m u  b e z ro b o c i u
w gminie, a z drugiej stworzyæ
warunki przychylne zaintere-
sowaniu biznesmenów i nap³y-
wowi nowych inwestycji.
- Jestem zadowolony z wyni-
ków rankingu, gdy¿ zale¿y
nam, byœmy postrzegani byli
jako gmina przychylna dla
przedsiêbiorców, rozumiej¹ca
ich potrzeby i wychodz¹ca
naprzeciw ich oczekiwaniom.
Dajemy tym samym jedno-
znaczny sygna³, ¿e poprzez
stosowanie ulg dla firm bê-
dziemy stymulowaæ rozwój

gospodarczy i zachêcaæ do
inwestowania w naszej gminie
– skomentowa³ wyliczenia
„Wspólnoty” burmistrz Józef
Cieœla.
Œmigielska gmina nie pierw-
szy raz znalaz³a siê tak wyso-
ko w ogólnopolskich rankin-
gach. Wypada w tym miejscu
przypomnieæ, ¿e w ubieg³ym
roku Œmigiel zosta³ przez
„Wspólnotê” sklasyfikowany
w œcis³ej czo³ówce gmin
oszczêdnie planuj¹cych wy-
datki na administracjê, a tak-
¿e – po raz pierwszy w histo-
rii – znalaz³ siê w gronie lau-
reatów z³otej setki samorz¹-
dów w  presti¿owym rankin-
gu prowadzonym przez dzien-
nik „Rzeczpospolita”.

Tadeusz J¹der

eseju na jeden z 15 podanych
tematów. Rozwi¹zania testów
oraz esej nale¿a³o przes³aæ
poczt¹ elektroniczn¹ do okre-
œlonej przez organizatorów
aplikacji internetowej. Uczest-
nicy musieli w zwi¹zku z tym
za³o¿yæ konta pocztowe i za-
rejestrowaæ siê na stronie
konkursu.
Nasi uczniowie pomyœlnie
przebrnêli przez wszystkie
etapy. Po konkursowych zma-
ganiach i zwi¹zanym z nimi
stresie nadesz³a pora na przy-

jemnoœci. Monika i Jêdrzej –
jako laureaci – 27 marca poje-
chali na trzydniowe spotkanie
do Warszawy. Organizatorzy
konkursu zaplanowali zwie-
dzenie Pa³acu Kultury i Na-
uki, spacer po Starym Mie-
œcie, spotkanie w Zamku Kró-
lewskim, wizytê w Wilanowie
oraz w Muzeum Historycz-
nym Miasta Sto³ecznego War-
szawy.
Gratulujemy zwyciêzcom i ¿y-
czymy im niezapomnianych
wra¿eñ z wycieczki do stolicy.

Hanna Portala
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SZANOWNI  PAÑSTWO,

MIESZKAÑCY MIASTA I GMINY ŒMIGIEL,
W£AŒCICIELE  I  PRZEDSTAWICIELE  PRZEDSIÊBIORSTW,

FIRM ORAZ SKLEPÓW !

Dyrektor, Grono Pedagogiczne Zespo³u Szkó³ w Czaczu oraz Dyrektor
i Pracownicy Centrum Kultury w Œmiglu organizuj¹ koncert charytatywny

,,Pomó¿my Magdzie’’,
który odbêdzie siê w dniu 7 maja 2006 r. o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Œmiglu. Organizatorzy
koncertu zwracaj¹ siê do Pañstwa  z apelem o wsparcie darami loterii fantowej.
Koncert odbywaæ siê bêdzie na rzecz leczenia i rehabilitacji ma³ej Magdy, która jest dzieckiem z pora¿eniem mózgowym.
Dziewczynka od urodzenia cierpi te¿ na kilka powa¿nych chorób: wodog³owie pokrwotoczne, czêœciowy zanik nerwów wzro-
kowych. W kwietniu 2005 r. zosta³a poddana operacji przed³u¿enia œciêgien obu nóg. Po tej operacji, intensywnej rehabilitacji
oraz pobycie we wrzeœniu 2005 r. na czterotygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Mielnie, dziewczynka mo¿e o kulach
stan¹æ na w³asnych nó¿kach. Obecnie Magda ma 6 lat i uczêszcza do klasy zerowej w Zespole Szkó³ w Czaczu. Marzy najbar-
dziej o tym, aby chodziæ sama. By to marzenie dziecka mog³o siê spe³niæ, potrzebne jest dalsze leczenie w Centrum Rehabili-
tacji w Mielnie, którego koszt wynosi 12 tysiêcy z³otych.
Wybierzmy szlachetny cel, pomó¿my tym, którzy dzisiaj potrzebuj¹ naszego wsparcia i pomocy!

Z wyrazami  wdziêcznoœci
organizatorzy koncertu

Podczas VI Gali Sportu,
organizowanej dorocznie
przez „Gazetê Koœciañsk¹”
(24 marca), og³oszono wynik
plebiscytu czytelników czaso-
pisma na najpopularniejszych
zawodników i trenerów Ziemi
Koœciañskiej oraz na wydarze-
nie sportowe minionego roku.
Wœród zwyciêzców znalaz³o
siê sporo mieszkañców gmi-
ny Œmigiel. Z gratulacjami po-
spieszy³ burmistrz Cieœla, któ-
ry 17 marca spotka³ siê w sali
obrad Urzêdu Miejskiego
z laureatami. Obecni byli rów-
nie¿ Jan Józefczak, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej, Zyg-
munt Ratajczak, kierownik
Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu, radni
Bernard Jagodzik i Eugeniusz
Stachowski a tak¿e Grzegorz
Nowak i Jaros³aw Bartkowiak
wspó³organizatorzy popular-

Sportowcy wyró¿nieni!
nych od niedawna w Œmiglu
zawodów w powo¿eniu za-
przêgami konnymi.
Wœród sportowców listy oko-
licznoœciowe otrzymali: Jaro-
s³aw Hampel (¿u¿el) – najpo-
pularniejszy w plebiscycie za-
wodnik w kategorii senior,
Iwona Bota (biegi górskie) –
pi¹ta w tej samej kategorii
i Magdalena Habernik (biegi
górskie), która zajê³a miejsce
drugie w kategorii m³odzie¿o-
wej. Nagrodê specjaln¹, pa-
mi¹tkow¹ statuetkê, otrzyma³
Adam £abêdzki za tytu³ mi-
strza Europy w sportach mo-
torowodnych (w dwóch kla-
sach), w plebiscycie (katego-
ria senior) uplasowa³ siê na
miejscu czwartym. Listy z gra-
tulacjami otrzymali równie¿
trenerzy: zwyciêzca plebiscy-
tu – Roman Talikadze (lekko-
atletyka), opiekun m.in. Iwo-

ny Boty i Magdaleny Haber-
nik, a tak¿e Tadeusz Koz³ow-
ski oraz Danuta Strzelczyk,
trenerzy œmigielskich tenisi-
stów sto³owych.
Drugim wydarzeniem roku
czytelnicy „Gazety Koœciañ-
skiej” uznali W³oœciañskie
Zawody w Powo¿eniu Zaprzê-
gami. W imieniu komitetu or-
ganizacyjnego wyró¿nienie
i podziêkowanie z r¹k burmi-
strza odebra³ jego przewodni-

cz¹cy Leszek Kowalski.
Uhonorowany zosta³ równie¿
senior sportu lekkoatletycz-
nego Micha³ Szkudlarek, zdo-
bywca nagrody specjalnej
„Gazety Koœciañskiej” – za
umi³owanie sportu.
Nagrody wrêczali: burmistrz
Józef Cieœla i zastêpca redak-
tora naczelnego „Gazety Ko-
œciañskiej” Cezary Orlik.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Wp³aty mo¿na te¿ kierowaæ na konto:

FUNDACJA DZIECIOM
ZD¥¯YÆ Z POMOC¥
PKO BP XV O\ WARSZAWA
50 1020 1156 0000 7902 0007 7248

z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitacjê Magdaleny
Marciniak
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Troje dzieci odpowiedzia³a na moj¹
proœbê i napisa³a wierszyki o wioœnie.
Oto one:

Po d³ugich mrozach
budzi siê wiosna.
Drzewa puszczaj¹ p¹ki,
zieleni¹ siê ³¹ki.
Przylecia³y bociany
i g³oœno klekota³y.
Pszczó³ki lataj¹,
na kwiatki siadaj¹.
Œpiewaj¹ ptaszki,
kwitn¹ kwiatki.
Ciesz¹ siê dzieci,
gdy wiosn¹ s³onko œwieci.
Wiosno, wiosno,
witaj nam!

Zuzanna Zaj¹c z ¯egrówka

Przysz³a wiosna, s³oñce œwieci.
Bardzo z tego ciesz¹ siê dzieci.
Przylecia³y ju¿ bociany,
obudzi³y siê te¿ pszczó³ki, które
spa³y.
Kwitn¹ kwiatki dooko³a,
jest weso³o, dziecko wo³a.

Mateusz Franek z ¯egrówka

Wiosna do nas zawita³a.
S³oñcem ciep³ym powita³a.
Kwitn¹ bia³e przebiœniegi,
bo stopnia³y wszystkie œniegi.
Pierwsze bociany przylecia³y.
Tylko pszczó³ki jeszcze nie wsta³y.

Agnieszka Nêdza z ¯egrówka

Musicie przyznaæ, ¿e ca³kiem nieŸli
z nich poeci! Myœlê, ¿e taki trud musi
byæ nagrodzony wiêc wszyscy troje
dostan¹ ode mnie upominki, gdy tyl-
ko zg³osz¹ siê po nie do Centrum Kul-
tury.

Œmiglaczek

Œwiêta Wielkanocne!!! Lubiê zapach babki! Ka¿dego roku wprost nie
mogê siê doczekaæ „lanego poniedzia³ku”.
Z okazji œwiat ¿yczê Wam du¿o, du¿o radoœci i piêknej pogody.

Œmiglaczek

Je¿eli rozwi¹¿ecie dzia³ania, odczytajcie wielkanocne has³o.
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20 lutego – Œmigiel
W nocy 19/20 lutego dotych-
czas nieustalony sprawca do-
kona³ kradzie¿y hydroforu,
silnika oraz innych czêœci sa-
mochodowych z pomieszcze-
nia gospodarczego na terenie
prywatnej posesji w Œmiglu.
Poszkodowany straty oceni³
na 500 z³.
23 lutego – Nadolnik
Oko³o godz. 2550 zatrzymano
42-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, któr y kierowa³
Fiatem 126 p wbrew zakazo-
wi s¹du.
27 lutego – Œmigiel
Policja ustali³a sprawców kra-
dzie¿y dokonanej w nocy 19/
20 lutego. Okazali siê nimi
mieszkañcy Œmigla w wieku
16 i 17 lat. Czêœæ skradzionych
przedmiotów odzyskano.
27 lutego – Gliñsko
Oko³o godz. 2220 na drodze nr
K 5 w pobli¿u miejscowoœci
Gliñsko podczas jazdy zapali³
siê ciê¿arowy Mercedes. Po-
mimo podjêcia akcji gaœniczej
przez kierowcê oraz innych

kierowców z zatrzymuj¹cych
siê samochodów spaleniu ule-
g³a kabina kierowcy oraz
czêœæ skrzyni ³adunkowej
wraz z czêœci¹ przewo¿onego
towaru. Tr waj¹ czynnoœci
zmierzaj¹ce do ustalenia strat.
Przyczyn¹ po¿aru by³o praw-
dopodobnie zwarcie instalacji
elektrycznej.
28 lutego – Koœcian
Oko³o godz. 2230 na skrzy¿o-
waniu ulicy Gr¹tkowskiej
i Traugutta 26-letnia miesz-
kanka gminy Œmigiel, kieru-
j¹c Daewoo Tico zderzy³a siê
z BMW, którym kierowa³
dwudziestolatek z Koœciana.
W wyniku wypadku obra¿eñ
cia³a dozna³y dwie pasa¿erki
Daewoo. Poszkodowane zo-
sta³y przewiezione do szpita-
la.
1 marca – Œmigiel
W nocy 28 lutego/1 marca
nieusta lony  dotychczas
sprawca w³ama³ siê do dwóch
samochodów zaparkowanych
w Œmiglu w rejonie ul. Ko-
œciuszki i Zdrojowej. Z³odziej

w obu przypadkach po wybi-
ciu bocznej szyby w Skodzie
Felicji i Fordzie Fieœcie skrad³
radioodtwarzacze samocho-
dowe – straty ponad 1000 z³.
4 marca – Czacz
W nocy 3/4 marca dotychczas
nieustalony sprawca w³ama³
siê do samochodu VW Sharon
zaparkowanego w Czaczu.
Z³odziej skrad³ radioodtwa-
rzacz CD, telefon komórkowy
i urz¹dzenia elektroniczne.
Poszkodowany straty oceni³
na ponad 2.500 z³.
8 marca – Czacz
W nocy 7/8 marca dotychczas
nieustaleni sprawcy w³amali
siê do sklepu wiejskiego. Z³o-
dzieje skradli artyku³y spo-
¿ywcze, kosmetyki i papiero-
sy – straty oszacowano na
oko³o 2500 z³.
13 marca – Œmigiel
Wszczêto dochodzenie prze-
ciwko czterem nastolatkom
z gminy Œmigiel, którzy pod
koniec ubieg³ego roku kilka-
krotnie dokonali kradzie¿y
ró¿nych przedmiotów z punk-
tów sprzeda¿y rzeczy u¿ywa-
nych w Czaczu. Ich ³upem
pad³y miêdzy innymi kolum-
ny g³oœnikowe, wie¿a, odtwa-

Uwaga na SMS-y
W ci¹gu ostatnich kilku dni
KPP w Koœcianie otrzyma³a
dwa zawiadomienia o wy³u-
dzeniu pieniêdzy poprzez do-
³adowanie telefonu komórko-
wego. Sprawcy dzia³aj¹ za-
wsze w podobny sposób. Na
telefon komórkowy pokrzyw-
dzonego przychodzi SMS,
z którego treœci wynika, ¿e
osoba ta coœ wygra³a lub te¿
w ramach promocji otrzyma-
³a dodatkowe darmowe minu-
ty. Warunkiem skorzystania
z oferty jest wys³anie wiado-
moœci SMS o okreœlonej tre-
œci (najczêœciej jest to miêdzy
innymi numer telefonu ko-
mórkowego) pod wskazany
numer. Pokrzywdzony zachê-
cony tak¹ ofert¹ wysy³a wia-
domoœci, w wyniku czego
konto jego telefonu komórko-
wego zostaje obci¹¿one kwot¹
najczêœciej od 20 do 50 z³ i ta-
ka te¿ kwota jest do³adowywa-

rzacz DVD, magnetofon, krze-
s³a, rowery – o ³¹cznej warto-
œci oko³o 1000 z³. Wiêkszoœæ
ze skradzionych przedmiotów
uda³o siê odzyskaæ.
15 marca – Œmigiel
Wszczêto dochodzenie prze-
ciwko 18-letniemu mieszkañ-
cowi gminy Œmigiel, który
w ci¹gu ostatniego pó³rocza
rozpija³ ma³oletniego kolegê,
spo¿ywaj¹c wspólnie z szesna-
stolatkiem alkohol. Takie za-
chowanie jest przestêpstwem
zagro¿onym do 2 lat pozba-
wienia wolnoœci.
16 marca – Œmigiel
Oko³o godz. 1400 w Œmiglu na
ul. Œw. Wita zatrzymano 53-
letniego mieszkañca gminy
Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem, bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
wym – 1,8 ‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.
 16 marca – Przysieka Pol-
ska 
Oko³o godz. 1930 w Przysiece
Polskiej zatrzymano 51-letnie-
go mieszkañca gminy Œmi-
giel, który w stanie nietrzeŸ-
wym jecha³ rowerem – 1,4 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

OSTRZE¯ANIA
na na telefon oszusta. Sama
us³uga do³adowania jest legal-
na i oferowana przez operato-
ra, natomiast oszust wykorzy-
stuje mo¿liwoœci techniczne
oraz naiwnoœæ poszkodowa-
nych.
Z uwagi na powy¿sze apelujê
o rozwagê w korzystaniu
z wszelkich tzw. „superofert”.
Jeœli oferta nie jest nam zna-
na, powinniœmy j¹ sprawdziæ,
np. poprzez informacje zawar-
te na stronie internetowej ope-
ratora lub te¿ po prostu po-
przez skontaktowanie siê
z biurem obs³ugi klienta.
Koszt takiego po³¹czenia jest
bardzo niski w porównaniu
z ewentualn¹ strat¹.

Uwaga na zakupy w Inter-
necie
Po raz kolejny mieszkaniec
Koœciana zosta³ oszukany za
poœrednictwem gie³dy inter-
netowej. Z zawiadomienia wy-

nika, ¿e pod koniec grudnia
2005 r. pokrzywdzony w Inter-
necie (na stronie gie³dy inter-
netowej) znalaz³ og³oszenie
z ofert¹ sprzeda¿y p³yt DVD
z filmami. Po kontakcie tele-
fonicznym przekaza³ na kon-
to sprzedaj¹cego prawie 500
z³. Pomimo tego nie otrzyma³
oferowanych p³yt, a sprzeda-
j¹cy unika kontaktu.
Po raz kolejny policja ostrze-
ga przed pochopnym zawiera-
niem transakcji. Niew¹tpliwie
oferty o sprzeda¿y towarów
po bardzo atrakcyjnej cenie
powinny budziæ nasze podej-
rzenia. W ka¿dej takiej sytu-
acji nale¿y zachowaæ szcze-
góln¹ ostro¿noœæ. Proponuje-
my miêdzy innymi:
- rozwa¿yæ mo¿liwoœæ bezpo-
œredniego kontaktu ze sprze-
daj¹cym,
- skorzystanie z us³ugi escrow
– systemu zabezpieczenia
transakcji online. Polega on
na tym, ¿e kupuj¹cy wp³aca

pieni¹dze za wylicytowany
przedmiot na specjalne, bez-
pieczne konto bankowe firmy
œwiadcz¹cej tê us³ugê. Na-
stêpnie sprzedaj¹cy wysy³a
towar do kupuj¹cego. Gdy
kupuj¹cy potwierdzi fakt
otrzymania towaru, zap³ata
jest przelewana z bezpieczne-
go konta bankowego na kon-
to sprzedaj¹cego (op³ata to
oko³o 3% wartoœci transakcji,
któr¹ ponosi kupuj¹cy – wiê-
cej informacji nale¿y szukaæ
na aukcyjnych stronach inter-
netowych).

Uwaga na aparaty fotogra-
ficzne
Na terenie Œmigla równie¿,
pomimo wielu naszych ostrze-
¿eñ, mieszkañcy nierozwa¿-
nie  korzystaj¹ z nadarzaj¹-
cych siê „okazji”. Tym razem
na terenie targowiska niezna-
ny mê¿czyzna, t³umacz¹c, ¿e
zabrak³o mu pieniêdzy na pa-
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Nagrodê
sponsoruje:

Kobieta podejmie pracê –
roznoszenie ulotek (Œmigiel
i okolice)
tel. 661 536 229

Pionowo
1.np. kitel
2. kokoszka
3. ci¿ba
4. zawiera kazeinê
5. np. grad
6. magnetowid
7 kompozycja roœlinna

11. jednostka objêtoœci cieczy
12. niebezpieczna kobieta
14. morski ptak
15. rewolucyjny
20. kraj z Delhi
21. œrodowiskowy jêzyk
24. protoplasta rzymian
25. ma³y William
27. leœny ptak wróblowaty
30. jednostka energii
32. zieleñ na Saharze
34. planszowa z kostk¹
35. dziel¹ siê na stany
Pionowo

3. ostre przed met¹
8. przyt³aczaj¹ce mnóstwo
9. karcz

10. oberwanie chmury
13. japoñski pilot – samobój-

ca
16. rozci¹gniêty okr¹g
17. wolumin
18. pe³niona przez kogoœ
19. symbolizuje ¿a³obê
21. film Pasikowskiego
23. bezbarwny gaz palny
26. Elza z buszu
28. broñ z d³ugim drzewcem

29. Giuseppe, w³oski kom-
pozytor,

31. ostrze w golarce
33. domena wilków morskich
36. pobie¿ny opis
37. kuzynka wrzosu
38. rasowa klacz

1 2 3 4
1

5 6 7

8 9   
3

10 11 12
7

13 14
4

15

16 17 18
2

19 20 22

23 24 25 26 27 
 8

28

29
5

30
6

31 32

33 34 35

36

37 38

1 2 3 4 5 6 7 8

Zatrudniê elektryka oraz oso-
bê ze znajomoœci¹ j. angiel-
skiego i niemieckiego (w tym
jeden biegle) do pracy w biu-
rze.
tel. 603 855 199

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 3/06 WŒ brzmia³o: „Re-
sort”. Nagrodê – do odbioru
u fundatora – Firma „FOTO-
ELF”, ul. Koœciuszki 6 – otrzy-
muje p. Irena Konieczna ze
Œmigla.

liwo, oferowa³ „wyj¹tkowy”
aparat fotograficzny. Wartoœæ
aparatu ocenia³ na ok. 600-800
z³, a chcia³ za niego 180 z³.
W rzeczywistoœci aparat by³
niewiele wart. Mo¿na nim zro-
biæ zdjêcia, ale bardzo s³abej
jakoœci.
Aparaty oferowane przez na-
ci¹gaczy wystêpuj¹ w kilku
wersjach. Czêsto jest to model
marki „Canomatik”, wystêpu-
je te¿ ulepszona wersja z wbu-
dowan¹ ma³¹ lamp¹ b³yskow¹
nad obiektywem oraz wersja

superkamery marki Sonic
z uchylanym obiektywem,
gdzie jest miejsce na za³o¿e-
nie filmu – kasetki do zdjêæ.
Wszystkie funkcje aparatu s¹
zautomatyzowane, zoom elek-
tryczny, automatyczny prze-
suw filmu itp.
Na powy¿szym przyk³adzie
ostrzegamy ponownie przed
pochopnym zawieraniem
transakcji, w szczególnoœci
o bardzo atrakcyjnym wymia-
rze wartoœciowym.

M.D.

Sprzedam Deawoo Tico, rocz-
nik 1996.
tel. 5 189 497

Og³oszenia drobne

Kupiê dom wolnostoj¹cy
w Œmiglu
tel. kom. 0 663 532 932
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Tropy
Wañkowiczow-

skiego
Smêtka wiod¹

do Parska

B l i s k o w s c h o d n i  w ¹ t e k  B r u n a t n e g o  B a r o n a

Grzegorz Nowak

(c.d.n.)

Brunatny Baron
Gero von Gersdorff, jedyny
syn Rudolfa Georga, w³aœci-
ciela maj¹tku Parsko pod Ko-
œcianem, urodzi³ siê 11 listo-
pada 1909 roku w Oleœnicy
(niem. Ohlau) na Œl¹sku. Ab-
solwent uniwersytetów w Ber-
linie i Heidelbergu z tytu³em
doktora nauk politycznych, od
1935 roku, po powrocie do
Polski,  oficjalnie dzia³a³
w Deutsche Vereinigung, naj-
pierw jako dzia³acz regional-
ny w Poznaniu, a nastêpnie
kierownik biura w Centrali
Zjednoczenia w Bydgoszczy.
Faktycznie by³ to jeden z bez-
poœrednich animatorów dzia-
³añ niemieckiej V Kolumny
w Bydgoszczy i na Pomorzu.
Po kampanii wrzeœniowej zo-
sta³ mianowany, podobno
przez samego Hitlera, do stop-
nia SS-Sturmbannführera (od-
powiednik majora) oraz Hj-
Bannführera, okrêgowego
przywódcy chor¹gwi Hitlerju-
gend „Lissa-Kosten” (Leszno-
Koœcian). Pomimo m³odego
wieku, doœæ szybko wyrobi³
sobie znacz¹c¹ pozycjê w krê-
gach koœciañskich Niemców.
Dowodem tego mo¿e byæ cho-
cia¿by jego przemówienie
w dniu 17 grudnia 1939 na
rynku œmigielskim (wespó³
z pochodz¹cym z Oborzysk
Starych genera³em artylerii
Petzelem i burmistrzem Hent-
schelem), podczas nazistow-
skich uroczystoœci pogrzebo-
wych Niemców ze Œmigla,
którzy zginêli we wrzeœniu
tego roku, m.in. w trakcie in-
ternowania. Poleg³ na froncie
wschodnim pod Moskw¹,
w grudniu 1941 (zaintereso-
wanych szczegó³ami odsy³am
do numerów 1-4, 5-10 i 11-12
„Wiadomoœci Koœciañskich”
z roku 2004 oraz nr 3 Gazety
Koœciañskiej z 19.01.05).
Max von Lorenz, ziemianin
z Kurowa – przyrodni brat
ostatniego pruskiego landra-
ta koœciañskiego Bernarda
von Lorenza – pe³ni¹cy w 1943
roku ten sam urz¹d z hitlerow-
skiego nadania, og³osi³ w paŸ-

dzierniku tego roku w ukazu-
j¹cym siê w czasie wojny
w Koœcianie miesiêczniku
„Kostener Heimatblätter”
(dos³. „Koœciañskie Listy Oj-
czyŸniane”), swoisty panegi-
ryk pochwalny na czeœæ nie-
¿yj¹cego ju¿ wówczas Gero
von Gersdorffa:
„[...] Po powrocie do niej [do
Polski; przyp. GN] odda³ siê
do dyspozycji powsta³ego
w miêdzyczasie Deutsche Ve-
reinigung. Po krótkim okresie
dzia³ania w Poznaniu zosta³
Gero w roku 1935 powo³any
przez wodza tego ruchu, dr.
Hansa Kohner ta, jako jego
prawa rêka do pracy w Cen-
trali Zjednoczenia w Bydgosz-
czy. Tu znalaz³ siê Gero na
w³aœciwym miejscu. Bardzo
szybko zrozumia³, o co chodzi
przywódcom narodowoœcio-
wym w naszym kraju. Podczas
apelu koñcowego jego organi-
zacji w Bydgoszczy, w stycz-
niu 1940 roku, da³ temu wy-
raz w nastêpuj¹cych s³owach:
„Dla nas by³o jasnym, ¿e wiel-
kie cele stoj¹ce przed nami
mog¹ byæ osi¹gniête jedynie
przez to, i¿ zostaj¹ one wpojo-
n e  s i ³ ¹  [ w  o r y g i n a l e :
Einhämerte – dos³ownie: wbi-
cie m³otkiem] mo¿liwie jak
najliczniejszym ludziom naszej
krwi, jedynie dziêki temu, ¿e
walka o ¿ycie naszej grupy
narodowoœciowej stanie siê
spraw¹ serca ka¿dego Niemca,
jedynie dziêki temu, ¿e ka¿dy
Niemiec wci¹gniêty zostanie do
pracy narodowoœciowej. Droga
do tego celu prowadzi³a przez
pracê i jeszcze raz pracê, ozna-
cza³a tward¹ próbê mêstwa dla
pojedynczych Niemców i dla ca-
³ej naszej wspólnoty. Istnia³ sta-
tut, od nas zale¿a³o, by z nim
coœ konkretnego zrobiæ.”
Ju¿ pobie¿na analiza tego
przemówienia daje nam do
zrozumienia, jakim typem
cz³owieka by³ m³ody von
Gersdorff. Wpajanie si³¹, czy
wrêcz „wbijanie m³otkiem”
idei narodowego socjalizmu
opornym Niemcom nie wró-
¿y³o niczego dobrego ani jego

rodakom, ani tym bardziej
Polakom.
I znowu za Maxem von Loren-
z e m  z  „ K o s t e n e r  H a -
imatblätter”, ale tym razem
s³owami pierwszego hitlerow-
skiego landrata koœciañskie-
go i zarazem powiatowego
przywódcy partii NSDAP Hel-
muta Liese`go, z przemówie-
nia wyg³oszonego na czeœæ
Gero von Gersdorffa na cap-
strzyku partyjnym, jaki odby³
siê w gr udniu 1941 roku
w szynku Langnerów w Olsze-
wie (niem. Wulsch) ko³o Sta-
rego Bojanowa (zapewne ju¿
po otrzymaniu wiadomoœci
z frontu o jego œmierci):
„[...] Niestrudzenie wêdrowa-
³eœ po niemieckiej wioskach
i dworach tego kraju, bez
przerwy bi³eœ w bêben, by
obudziæ œpi¹cych i uczyniæ
w¹tpi¹cych silnymi. Powo³y-
wa³eœ do ¿ycia jedn¹ po dru-
giej grupy miejscowe, pod-
czas wiêcej ni¿ tysi¹ca zebrañ,
pe³nymi entuzjazmu s³owami,
z pe³nym sercem, pozyskiwa-
³eœ ludzi niemieckich. Nie ule-
ga³eœ trudom, pe³nej wyrze-
czeñ pracy codziennej, gdy
musia³eœ walczyæ z wrogimi
polskimi w³adzami. Powtarza-
j¹c bez przerwy, wpaja³eœ lu-
dziom twojej kr wi wiarê
w Niemcy i w wyzwolicieli,
a jako narodowoœciowy przy-
wódca mówi¹cy niemieckim
jêzykiem nie usta³eœ, a¿ skie-
rowa³eœ wzrok wszystkich
swoich towarzyszy na nasze-
go wyj¹tkowego Fürera
[Adolfa Hitlera]. To g³ównie
Ty skupi³eœ niemieck¹ m³o-
dzie¿ tego kraju, do ich m³o-
dych i gotowych do wiary
serc wrzuci³eœ ziarno naszego
narodowosocjalistycznego
œwiatopogl¹du, które dziœ,
dziêki twojej niestrudzonej
pracy wyda³o w tym kraju tak
cudowny plon.”
Jak widaæ, praca zwi¹zkowa
by³a tylko przykr ywk¹ dla
jego rzeczywistych, destruk-
cyjnych i dywersyjnych po-
czynañ w Polsce. Polski wy-
wiad doœæ szybko zorientowa³

siê w rzeczywistej roli m³ode-
go barona. Aresztowanie pol-
skiego obywatela i oficera re-
zerwy pod zarzutem dzia³al-
noœci wywrotowej, w przypad-
ku udowodnienia mu winy,
powinno skoñczyæ siê proce-
sem i wyrokiem skazuj¹cym.
Jednak pod koniec lat trzy-
dziestych naciski mocarstw
zachodnich na Polskê, aby nie
dra¿niæ Hitlera i nie zaogniaæ
napiêtych ju¿ i tak do granic
mo¿liwoœci stosunków pol-
sko-niemieckich, by³y na tyle
skuteczne, ¿e nawet ciê¿kie
przestêpstwa przeciwko pañ-
stwu karane by³y co najwy¿ej
wydaleniem z kraju b¹dŸ kil-
kumiesiêcznym aresztem.
Tak sta³o siê i w przypadku
Gero von Gersdorffa.
„[...] Nigdy jednak nie utraci³
ufnoœci i silnej wiary w sw¹
sprawê, nawet wówczas, gdy
zosta³ przez Polaków areszto-
wany i musia³ w wiêzieniu spê-
dziæ ca³e miesi¹ce” (Max von
Lorenz).
Wybuch³a wojna. 1 wrzeœnia
von Gersdorff, wraz z Han-
sem Kohner tem, prezesem
DtV, zosta³ internowany przez
polsk¹ policjê i w kolumnie
Niemców bydgoskich – po-
dobnie jak jego ojciec Rudolf
w Koœcianie – opuœci³  miasto
pod konwojem. W po³owie
miesi¹ca, pod £owiczem, jego
grupa spotka³a siê z Niemca-
mi koœciañskimi. Od nich
Gero dowiedzia³ siê o œmierci
ojca w czasie przemarszu.
Tutaj te¿ odbi³y ich z r¹k pol-
skich pancerne czo³ówki We-
rmachtu.
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Œmigiel by³ gospodarzem
Dru¿ynowych Mistrzostw
Rejonu w Tenisie Sto³owym.
Zawody odby³y siê 8 marca,
w dwóch kategoriach – dziew-
cz¹t i ch³opców. Obok gospo-

W niedzielê, 12 marca w
sali Domu Dzia³kowca w Œmi-
glu, kolejny raz spotkali siê
wielbiciele gr y karcianej
„kop”. Mistrzostwa zorganizo-
wa³ Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu. 48
zawodników, niestety w tym
roku byli to tylko mê¿czyŸni,
rozegra³o 5 rund gry. I miej-
sce zdoby³ Bogdan Piwoñski
z W³oszakowic, kolejne: Stani-
s³aw Wciórka z Ziemnic, Ja-
cek Kêdziora ze Œniat, Piotr

Podwójny sukces ping-pongistów
z gimnazjum

darzy w mistrzostwach wziê-
³y udzia³ reprezentacje powia-
tów gostyñskiego (Gimna-
zjum w Bodzewie), leszczyñ-
skiego (dziewczêta – Osiecz-
na i ch³opcy – Rydzyna), ra-

V Otwarte Mistrzostwa Œmigla
w „kopa”.

wickiego (dziewczêta – Miej-
ska Górka i ch³opcy – Siera-
kowo), wolsztyñskiego (Gim-
nazjum nr 1) oraz Leszna
(dziewczêta – Gimnazjum nr
2 i ch³opcy – Gimnazjum nr 4).
Zawody rozpoczê³a prezenta-
cja poszczególnych dru¿yn
i wyst¹pienia dyrektor Jolan-
ty Sobeckiej oraz Edwarda
Strzymiñskiego, przewodni-
cz¹cego Rady Powiatu Ko-
œciañskiego i wiceszefa Wiel-
kopolskiego Szkolnego Zwi¹z-
ku Sportowego. Oboje ¿yczy-
li zwyciêstwa najlepszym.
Sukces, i to podwójny, odnio-
s³y dru¿yny gospodarzy. Sio-
stry Weronika i Justyna ̄ urek
pokona³y w finale kole¿anki
z Bodzewa (Annê Berus i Mo-
nikê Dorsz) 3:1. Sukcesu
dziewcz¹t mo¿na by³o oczeki-
waæ, gdy¿ œmigielskie zawod-
niczki s¹ aktualnymi mistrzy-
niami Wielkopolski. Nato-

miast zwyciêstwo ch³opców
nie by³o pewne. W finale Mi-
cha³ Gzylkowiak, Jêdrzej
Skrzypek i S³awomir Kreusch-
ner napotkali na silny opór ze
strony Bodzewa (Mateusz
Banaszak i Zbigniew Micha-
lak) i wynik nie by³ rozstrzy-
gniêty do ostatniego meczu.
Ostatecznie, po bardzo wy-
równanym i emocjonuj¹cym
pojedynku, szalê zwyciêstwa
na korzyœæ gospodarzy prze-
chyli³ Micha³ Gzylkowiak,
sprawiaj¹c wielk¹ radoœæ Da-
nucie Strzelczyk, swej opie-
kunce i trenerce, a tak¿e pu-
blicznoœci.
Zespo³y, które zajê³y dwa
pierwsze miejsca w zawodach
(czyli podobnie – w kategorii
dziewcz¹t i ch³opców – Œmi-
giel i Bodzewo), bêd¹ repre-
zentowa³y rejon leszczyñski
na zawodach wojewódzkich.

tj

Szulc z D³u¿yny, Janusz Ko-
nieczny z Ratowic i Wojciech
Banaszak z Nac³awia.
Zdobywca I miejsca otrzyma³
puchar burmistrza Œmigla,
nagrodê rzeczow¹ ufundo-
wan¹ przez firmê „Darex” ze
Œmigla, nagrodê pieniê¿n¹
oraz dyplom. Panowie, którzy
zajêli kolejne miejsca – do VI,
otrzymali nagrody rzeczowe,
pieniê¿ne i dyplomy.
Mistrzostwa ciesz¹ siê du¿¹
popularnoœci¹, a uczestnicz¹

w nich zarówno mieszkañcy
Œmigla i okolic, jak i oœcien-

nych gmin.
Zygmunt Ratajczak

Ma³gorzata Adamczak,
prezes œmigielskiego Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Niepe³nospraw-
nej „Œwiat³o Nadziei”, wróci³a
z krótkiego pobytu w niemiec-
kiej Hesji. Wraz z ponad 100-
osobow¹ grup¹ uczestników
z ca³ego kraju wziê³a udzia³
w seminarium przygotowa-
nym przez stronê niemieck¹
dla reprezentantów organiza-
cji pozarz¹dowych. Wyk³ady
i zajêcia, z udzia³em wyk³a-
d o w c ó w  a k a d e m i c k i c h
i przedstawicieli w³adz landu,

Doœwiadczenia z Hesji – na
œmigielski grunt

odbywa³y siê od 1 do 3 marca
w Evangelische Akademie Ar-
noldsheim.
Z Wielkopolski wyjecha³o do
Niemiec 18 osób. Szefowa
„Œwiat³a Nadziei” zosta³a wy-
typowana do udzia³u w semi-
narium z uwagi na wysoko
oceniane rezultaty dzia³alno-
œci, a tak¿e bardzo dobr¹
wspó³pracê stowarzyszenia
z Urzêdem Marsza³kowskim.
Zamiarem Urzêdu Marsza³-
kowskiego jest, by podobnie
jak w Hesji, stworzyæ w Wiel-
kopolsce stanowisko pe³no-

mocnika ds. m³odzie¿y i powo-
³aæ do ¿ycia m³odzie¿ow¹ radê
na szczeblu województwa.
- Jestem przy tym prze-
konana, ¿e nawi¹zane
w Niemczech przyjaŸnie
i sympatyczne kontakty
bêd¹ owocowaæ. Zapozna-
liœmy siê m.in. z zasada-
mi pisania wniosków do
Polsko-Niemieckiej Fun-
dacji o œrodki na projekty
zwi¹zane ze wspó³prac¹
i miêdzynarodow¹ wy-
mian¹ m³odzie¿y. Przyje-
cha³am z nowymi impul-
sami do prowadzenia spo-
³ecznej pracy i now¹ ener-
gi¹ – relacjonowa³a po

przyjeŸdzie do Œmigla Ma³go-
rzata Adamczak. tj
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W niedzielê, 26 lutego, odby-
³o siê pierwsze spotkanie tur-
niejowe uczestników Grand
Prix 2006 w pi³ce siatkowej.
Turniej rozgrywano o puchar
burmistrza Œmigla Józefa Cie-
œli. W tegorocznym Grand
Prix udzia³ bierze 7 dru¿yn:
„Byle co” Koœcian, Bar „Duet”
Œmigiel, Borowo Czempiñ,
OKFiR Œmigiel, OKFiR „No
Name”, „Polonez” Leszno,
„Zryw” Gostyñ.
Dru¿yny losowa³y grupê,
w której rozgrywa³y mecze,
do dalszych rozgrywek wcho-
dzi³y 2 dru¿yny z grupy. Fina³
B – mecz o miejsca III, IV ro-

W doskona³ych nastrojach
wróci³a œmigielska ekipa z Zie-
leñca, gdzie 4 i 5 marca odby-
wa³y siê Mistrzostwa Powiatu
Koœciañskiego w Narciar-
stwie Zjazdowym. Do tej gór-
skiej miejscowoœci wypoczyn-
kowej uda³a siê ze Œmigla spo-
ra, oko³o 100-osobowa grupa,
z burmistrzem Józefem Cieœl¹
i Wand¹ Jakubowsk¹, sekre-
tarz Urzêdu Miejskiego.
W szrankach zimowych zawo-
dów stanê³o a¿ 35 osób repre-
zentuj¹cych gminê.
Poni¿ej podajemy nazwiska
sportowców amatorów, któ-
rzy osi¹gnêli najlepsze wyni-
ki w poszczególnych katego-
riach.
W narciarstwie zjazdowym
Kategoria dziewcz¹t do 10 lat
– Katarzyna Kapek – III miej-
sce

Rozgrywki Grand Prix 2006
rozpoczête

Z Zieleñca – z tarcz¹! Snowboard
I miejsce – Bartek Kaczmarek
w kat. 13-15 lat.
Burmistrz Cieœla spotka³ siê

W dniu 11 marca 2006 r.
o godz. 1945 nast¹pi³o podsu-
mowanie IV Edycji Amator-
skiej Ligi Pi³ki Halowej Niet¹¿-
kowo 2005/2006.
Wrêczono dyplomy wszyst-
kim zespo³om uczestnicz¹-
cych w rozgrywkach, pucha-
ry dla pierwszych trzech ze-
spo³ów, medale dla wszyst-
kich zawodników najlepszych
zespo³ów, statuetkê dla najlep-
szego bramkarza oraz strzel-
ca.

Liga rozpoczê³a siê 4 listopa-
da 2005 r. a ostatnia kolejka
rozgr ywek mia³a miejsce
11 marca 2006r.
W lidze wziê³o udzia³ 18 ze-
spo³ów – 203 zawodników.
Po XI kolejce z rozgrywek
wycofa³ siê zespó³ T.T.K.F.
Leszczyno.
Rozegrano 155 meczy po 24
minut, co daje ³¹czny czas gry
62 godziny.
Strzelono 621 bramek.
Œrednia bramek w lidze na

dru¿ynê to oko³o 38 bramek.
Na listê strzelców wpisa³o siê
123 zawodników.
Najwiêcej bramek w lidze
strzeli³ zespó³ „Topaz Oœwia-
ta Marta” 60 bramek.
Zespó³, który straci³ najmniej
bramek to „Rosmosis Pawe³
Kenkel” tylko 10.
Najlepszym bramkarzem zo-
sta³ Rados³aw Konieczny
z zespo³u „Rosmosis Pawe³
Kenkel.”
Najlepszym strzelcem ligi zo-
sta³ Roman Klecha z zespo-
³u Topaz Oœwiata Mar ta.
Strzelaj¹c 25 bramek.
Medale pami¹tkowe otrzyma-
li równie¿ sêdziowie prowa-

Podsumowanie IV Edycji
Amatorskiej Ligi Pi³ki Halowej

Niet¹¿kowo 2005/2006

dz¹cych zawody p. Przemy-
s³aw Jakubowski oraz p. To-
masz Bajsztok.
Zespo³y, które zajê³y miejsca
od I do III otrzyma³y pucha-
ry, natomiast wszyscy zawod-
nicy tych zespo³ów otrzymali
medale - odpowiednio z³oty,
srebrny, br¹zowy.
Organizator dziêkuje publicz-
noœci za tak liczn¹ obecnoœæ
na wszystkich meczach. Za
wspania³y, kulturalny, gor¹cy
doping wszystkim zespo³om.
Stworzenie niepowtarzalnego
klimatu.

Organizatorzy
mgr Jaros³aw Pietrowski

mgr Marcin Grzesiak

zegra³y dru¿yny „Byle co” Ko-
œcian i OKFiR „No Name”, a fi-
na³ A (o I i II miejsce) dru¿y-
ny „Zr yw” Gostyñ i OKFiR
Œmigiel. Ostatni mecz roze-
grano przy naprawdê rewela-
cyjnym dopingu kibiców.
Wyniki koñcowe: I miejsce
OKFiR Œmigiel, II – „Zryw”
Gostyñ, III – „Byle co” Ko-
œcian, IV – OKFiR „No Name”,
V – „Polonez” Leszno, VI – Bar
„Duet” Œmigiel, VII – Borowo
Czempiñ. Najlepszym zawod-
nikiem obwo³ano Wojciecha
Wieczorka z dru¿yny OKFiR
Œmigiel.

Zygmunt Ratajczak

11-12 lat – Weronika Strzel-
czyk – III miejsce
13-15 lat – Monika Jankowska
– III miejsce
16-19 lat – Paulina Dubska –
IV miejsce
Ch³opcy: do 10 lat – Jakub
Górecki – II miejsce
11-12 lat – Bartosz Górecki –
II miejsce
13-15 lat – Wojciech Czarnec-
ki – IV miejsce
Norbert Bogdanow – V miej-
sce
Mateusz Bobowski – VI miej-
sce
16-19 lat – Mateusz Gbiorczyk
– I miejsce
Panie: Danuta Strzelczyk –
I miejsce
Beata Kaczmarek – V miejsce
Panowie: Piotr Kaczmarek –
I miejsce

9 marca z najlepszymi œmi-
gielskimi zimowymi sportow-
cami i wrêczy³ im ufundowa-
ne przez siebie nagrody.

t.j.

Fot. Z. Ratajczak

fot. Dawid Tomaszewski








