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sporz¹dzony dnia 29 paŸdziernika 2002 r. przez Miejsk¹
Komisjê Wyborcz¹ w Œmiglu.
I. Komisja potwierdza, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowa-

nia od 14 obwodowych komisji wyborczych w³aœci-
wych do przeprowadzenia g³osowania i na podstawie
tych protoko³ów ustali³a nastêpuj¹ce wyniki g³osowa-
nia:

1. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a
 - 13 034

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do g³oso-
wania - 6 066

3. Oddano kart do g³osowania - 6 055
w tym:

1) kart niewa¿nych - 0
2) kart wa¿nych - 6 055

4. G³osów niewa¿nych oddano - 233
w tym:
1) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska
dwóch lub wiêkszej liczby kandydatów - 37
2) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwi-
ska ¿adnego kandydata - 192
3) z powodu postawienia znaku „x” tylko obok na-

zwiska skreœlonego kandydata - 0
5. G³osów wa¿nych oddano - 5 822
6. Na poszczególnych kandydatów oddano nastêpuj¹c¹

liczbê g³osów wa¿nych:
1) Cieœla Jerzy Jan zg³oszony przez KWW „Porozu-
mienie Partnerskie” - 2 438

2) Cieœla Józef zg³oszony przez KW Stowarzyszenia
Œmigielskie Wiatraki - 1 530

3) Misiewicz Jadwiga zg³oszony przez KW Samoobro-
na RP - 383

4) Nowicki Jan zg³oszony przez Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD – UP - 718

5) Pecolt Andrzej zg³oszony przez KWW Godniej ̄ yæ
- 537

6) Thiel Adam zg³oszony przez KW PO - 216
II. Komisja stwierdzi³a, ¿e:
A. Liczba g³osów stanowi¹ca ponad po³owê g³osów wa¿-

nych wymagana do wyboru na wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) wynosi - 2 912.

(...)

Protokó³ z wyborów Burmistrza Œmigla

ci¹g dalszy na str. 6
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Okrêg wyborczy Nr 1.

Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Kazimiera Grygier lat 49 Œmigiel 138
2. Andrzej Kluczyñski lat 56 Œmigiel 91
3. Edmund ¯uber lat 62 Œmigiel 83
4. Waldemar Bojek lat 22 Œmigiel 76
5. W³odzis³aw W³odarkiewicz lat 59 Œmigiel 177
Lista  Nr 6 -  Komitet Wyborczy PSL
1. Maria Jolanta Stachowiak lat 53 Œmigiel 40
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. Adam Thiel lat 49 Niet¹¿kowo 64
2. Tadeusz Dekiert lat 49 Œmigiel 30
3. Zbys³aw Kubala lat 46 Œmigiel 80
4. Ma³gorzata Adamczak lat 31 Œmigiel 75
5. Piotr Kamiñski lat 42 Œmigiel 42
Lista Nr 9 - KWW  ZWROT
1. Aleksandra Adamek lat 43 Œmigiel 326
2. Anna Krawiec lat 55 Œmigiel 179
Lista Nr 10 - KWW „ Porozumienie Partnerskie”
1. Roman Schiller lat 50 Œmigiel 492
2. Marian Krzysztof Graczyk lat 48 Œmigiel 167
3. W³odzimierz Tadeusz Drótkowski lat 49 Œmigiel 466
4. Janina £ucja Domagalska lat 45 Œmigiel 105
5. Feliks Banasik lat 45 Œmigiel 364
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Jacek Maria Nieniewski lat 48 Œmigiel 181
2. Witold Omieczyñski lat 49 Œmigiel 421
3. Wojciech Franciszek Ciesielski lat 51 Niet¹¿kowo 282
4. Renata Barbara Jankowska lat 44 Œmigiel 204
5. Kazimiera Ewa Thiel-Waltrowska lat 44 Œmigiel 180
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Jerzy Józef Grzelczyk lat 61 Œmigiel 179
2. Józef Cieœla lat 65 Œmigiel 486
3. Janusz Wojciech Graczyk lat 38 Œmigiel 159
4. Robert Chomski lat 25 Koszanowo 74
5. Robert Plewka lat 37 Œmigiel 86
Lista  Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Józef Konstanty Hermanowicz lat 52 Œmigiel 110
2. Maria Krystyna Bia³as lat 52 Œmigiel 336
3. Andrzej Pecolt lat 53 Œmigiel 198
4. Maciej Franciszek Kolanoœ lat 48 Œmigiel 188
5. Pawe³ Eugeniusz Kotecki lat 38 Koszanowo 92
Lista Nr 14 - Niezale¿ny Komitet Wyborczy Wyborców Œmigla
1. Janusz Jankowski lat 50 Œmigiel 71
2. Rafa³ Klem lat 40 Koszanowo 293
3. Tomasz Kuœnierczak lat 45 Œmigiel 127
4. Edward Pawlicki lat 38 Œmigiel 129
Lista Nr 31 - KWW Wojciecha KaŸmierczaka
1. Wojciech KaŸmierczak lat 32 Koszanowo 86
Lista Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców „MARIA”
1. Zygfryd Budzyñski lat 59 Œmigiel 401
Lista Nr 27 - KW Wyborców Henryka Daszkiewicza
1. Henryk Daszkiewicz lat 49 Œmigiel 112
Lista Nr 19 - KWW Sympatycy Sportu i Rozwoju Gminy
1. Bernard Jagodzik lat 49 Œmigiel 242

Okrêg wyborczy Nr 2

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Wojciech Kazimierz Kokornaczyk lat 58 Niet¹¿kowo 56
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Jan Ratajczak lat 45 Niet¹¿kowo 81
Lista Nr 10 - KWW „ Porozumienie Partnerskie”
1. Zygmunt Konieczny lat 52 Morownica 64
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Henryk Franek lat 51 Niet¹¿kowo 57
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Eugeniusz Stanis³aw Stachowski lat 46 Gliñsko 84
Lista Nr 14 - Niezale¿ny Komitet Wyborczy Wyborców Œmigla
1. Piotr Kuœnierczak lat 48 Poladowo 39

Okrêg wyborczy Nr 3

Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Piotr Kaczmarek lat 42 ¯egrowo 63
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. W³odzimierz Kowalski lat 39 Nowa Wieœ 13
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Zenon Skoracki lat 51 ¯egrówko 130
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Gra¿yna Olejnik lat 45 Nowa Wieœ 27
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Zbigniew Kowalski lat 40 Nowa Wieœ 10
Lista Nr 15 - KW Rada So³ecka Nowej Wsi
1. Andrzej Fornalczyk lat 48 Nowa Wieœ 51

Okrêg wyborczy Nr 4

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Jan Pietrzak lat 45 Ksiêginki 126
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Bogdan Andrzej Radlicki lat 49 Czacz 2
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Lech Wojciechowski lat 44 Nowy Bia³cz 20
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. Piotr Œmigaj lat 31 Œmigiel 0
Lista Nr 9 - KWW ZWROT
1. Katarzyna Maækowiak lat 33 Karœnice 11
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Lucjan Jagodzik lat 46 Karœnice 47
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Kazimierz Wasiek lat 69 Nowy Bia³cz 33
Lista Nr 29 - KWW Lepsza Wspólna Gmina
1. Bernard Pawlisiak lat 39 Prêtkowice 13

Okrêg wyborczy Nr 5

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Stanis³aw Szubert lat 53 Czacz 74
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Wies³awa Barbara ¯ak lat 39 Czacz 58
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. Jaros³aw Stenzel lat 42 Koszanowo 1
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Henryk Szul lat 53 Czacz 67

Wyniki g³osowania na radnych do Rady Miejskiej
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Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Barbara Adamczak lat 54 Czacz 93
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Przemys³aw Józef Cwynar lat 22 Czacz 2
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Stanis³aw Pawlak lat 53 Czacz 118
Lista Nr 26 - KW Niezale¿na Grupa Wyborcza
1. Sylwia Klecha lat 24 Czacz 38
Lista Nr 32 - KWW „ORLÊTA”
1. Wincenty Stanis³aw Kurzyñskilat 53 Czacz 20

Okrêg wyborczy Nr 6

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Alojzy Wojtkowiak lat 37 St. Przysieka I 31
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Genowefa Maria £¹czna lat 43 Przysieka Polska 54
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Zdzis³aw ¯aczyk lat 46 St. Przysieka II 116
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Zygmunt Sadowski lat 55 St. Przysieka I 27
Lista Nr 22 - KW SRWP
1. Andrzej Bia³y lat 47 St. Przysieka I 18
Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Eryka Niklasa
1. Eryk Artur Niklas lat 24 Przysieka Polska 45

Okrêg wyborczy Nr 7

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Stanis³aw Olejnik lat 41 Wonieœæ 153
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Tadeusz Ochmañski lat 49 Zygmuntowo 38
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Przemys³aw Zandecki lat 39 Karmin 54
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Stanis³aw Kurowski lat 58 Wonieœæ 33
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Henryk Kubiak lat 46 Che³kowo 21
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Maria Natalia Bartoszewska lat 62 Wonieœæ 71
Lista Nr 23 - KWW Na Rzecz Rodziny Wiejskiej
1. Zdzis³aw Andrzejczak lat 61 Wonieœæ 18

Okrêg wyborczy Nr 8

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Stanis³aw Kazimierz £apka lat 55 Robaczyn 46
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Ryszard Wojciech Duda lat 66 Stare Bojanowo 34
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
1. Pawe³ Chomski lat 38 Bruszczewo 12
Lista Nr 9 - KWW ZWROT
1. Stanis³awa Ludwiczak lat 52 Robaczyn 93
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Andrzej S³odzinka lat 53 Bruszczewo 42
2. Wies³aw Kasperski lat 45 Stare Bojanowo 73
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Jacek Frydrych lat 31 Stare Bojanowo 25
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Iwona Kramska lat 36 Stare Bojanowo 25
Lista Nr 14 - Niezale¿ny Komitet Wyborczy Wyborców Œmigla
1. Marian Drzewiecki lat 43 Stare Bojanowo 100

Lista Nr 24 - Komitet Wyborczy Paw³a Górznego
1. Pawe³ Witold Górzny lat 47 Stare Bojanowo 371
Lista Nr 30 - KWW „Szansa dla Wsi”
1. Teresa Szczepaniak lat 54 Stare Bojanowo 83
Lista Nr 25 - KWW „OMEGA”
1. El¿bieta Lurc lat 49 Stare Bojanowo 17
Lista Nr 17 - KWW Mieszkañców Starego Bojanowa
1. Pawe³ Dudkowiak lat 31 Stare Bojanowo 98
Lista Nr 18 - KWW LRB
1. Jaros³aw Wiœniewski lat 36 Stare Bojanowo 12

Okrêg wyborczy Nr 9

Lista Nr 2 - KW SAMOOBRONA RP
1. Aleksandra Bia³a lat 43 Olszewo 65
Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Piotr Kordus lat 44 Wonieœæ 6
Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
1. Zenobia Thiel lat 42 Niet¹¿kowo 3
Lista Nr 10 - KWW „Porozumienie Partnerskie”
1. Jan Lisiak lat 47 Sp³awie 142
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Bogdan Turliñski lat 44 Sierpowo 154

Okrêg wyborczy Nr 10

Lista Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Mêcimierz Przysiecki lat 57 Morownica 51
Lista Nr 10 - KWW „ Porozumienie Partnerskie”
1. Andrzej Szkudlarczyk lat 45 Bronikowo 86
Lista Nr 11 - KW Œmigielskie Towarzystwo Kulturalne
1. Ryszard Stanis³aw Habernik lat 48 Bronikowo 23
Lista Nr 12 - KW Stowarzyszenie Œmigielskie Wiatraki
1. Ireneusz Nowak lat 40 Bronikowo 42
Lista Nr 13 - KWW Godniej ¯yæ
1. Jan Józefczak lat 40 Morownica 117
Lista Nr 16 - KWW Nowe Szczepankowo
1. Jaros³aw Kasperski lat 35 Nowe Szczepankowo 77
Lista Nr 28 - KWW Jaros³awa Grzeszczyka z Morownicy
1. Jaros³aw Grzeszczyk lat 38 Morownica 60

SK£AD NOWEJ RADY MIEJSKIEJ
ŒMIGLA

1. Budzyñski Zygfryd
2. Cieœla Józef
3. Drótkowski W³odzimierz
4. Górzny Pawe³ Witold
5. Józefczak Jan
6. Kasperski Wies³aw
7. Olejnik Stanis³aw
8. Omieczyñski Witold

Wyniki g³osowania na Burmistrza
1. Cieœla Jerzy Jan 2438
2. Cieœla Józef 1530
3. Misiewicz Jadwiga   383
4. Nowicki Jan   718
5. Pecolt Andrzej   537
6. Thiel Adam   216

9. Pawlak Stanis³aw
10. Pietrzak Jan
11. Schiller Roman
12. Skoracki Zenon
13. Stachowski Eugeniusz
14. Turliñski Bogdan
15. ¯aczyk Zdzis³aw
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KANDYDACI NA RADNYCH
W WYBORACH DO RADY

POWIATU KOŒCIAÑSKIEGO
(wyniki nieoficjalne)
Okrêg Wyborczy nr 4

Lista nr 2 – KW Samoobrona RP
Kopienka Karol lat 22Stare Bojanowo 397
Tomaszyk Jan lat 47Bruszczewo 115
Stró¿ak Zygmunt lat 51Œmigiel 166
Ksi¹¿kiewicz Hanka Maria lat 55Stare Bojanowo 86

Lista nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Grygier Tadeusz lat 53Œmigiel 160
Szybiak Stefan lat 54Czacz 44
Nowicki Jan lat 57Niet¹¿kowo 250
Sowa Magdalena Agnieszka lat 33Czacz 59
Czwojda Tomasz lat 50Œmigiel 51
Terczewski Wies³aw Piotr lat 48Œmigiel 32
¯ak Lech lat 44Czacz 63

Lista nr 6 – Komitet Wyborczy PSL
Fornalik Ryszard lat 49Bruszczewo 506
Ruciñski Jerzy lat 54Czacz 132
Dorsz Jan lat 51Sp³awie 133
P³óciennik Henryk lat 64Wydorowo 40

Lista nr 8 – KWW Godniej ¯yæ
Skrzypczak Henryk lat 61Œmigiel 444
Drótkowski Mariusz lat 39Koszanowo 127
Klecha Hieronim lat 52Bronikowo 118
Brzeziñski Roman lat 44Przysieka Polska 71

Lista nr 9 – K.W.W. Porozumienie Ziemia Koœciañska
Snela Wiktor lat 43Œmigiel 584
Ziegler Andrzej lat 36Œmigiel 173
Micha³owska Aldona lat 38Œmigiel 55
Lewandowski Eugeniusz Sylwester lat 45 Czacz 61
Witkiewicz Bernard lat 39Robaczyn 35
Szymañski Piotr lat 49Œmigiel 35
Strzelczyk Robert lat 29Sp³awie 41
Grzeœkowiak Marek lat 42Koœcian 49

Lista nr 10 K.W. Stowarzyszenie „Forum Gospodarcze”
Stachowiak Stefan Eugeniusz lat 52 Nowa Wieœ504
Klupsz Stefan W³adys³aw lat 54Œmigiel 464
Balcer Leszek Leon lat 66Œmigiel 184
Grzeœkowiak Stanis³aw Józeflat 46Niet¹¿kowo 51
Kubiaczyk Ewa Maria lat 54Œmigiel 29
Olejnik Maria Franciszka lat 51Œmigiel 40
Tyrakowski Tadeusz lat 50Stare Bojanowo161
Ma³ecki Zbigniew Jan lat 50Niet¹¿kowo 48

C.1  ¯aden z kandydatów nie uzyska³ wymaganej licz-
by g³osów, do wyborów w ponownym  g³osowaniu
dopuszczeni zostali kandydaci, którzy uzyskali naj-
wiêksz¹ liczbê g³osów:
1) Cieœla Jerzy Jan zg³oszony przez KWW „Poro-

zumienie Partnerskie”
2) Cieœla Józef zg³oszony przez KW Stowarzysze-

nia Œmigielskie Wiatraki.
(...)

Podpisy komisji.

Zgodnie z Uchwa³¹ nr 13 Miejskiej Komisji Wybor-
czej w Œmiglu z dnia 28.10.2002 r. ponowne g³osowa-
nie w wyborach Burmistrza Œmigla odbêdzie siê
w dniu 10 listopada 2002 r. G³osowanie bêdzie prze-
prowadzone w godzinach od 600 do 2000 w tych samych
lokalach wyborczych, co w dniu 27 paŸdziernika
2002 r.

KANDYDACI NA RADNYCH DO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

WIELKOPOLSKIEGO ZAMIESZKALI NA
TERENIE NASZEGO POWIATU.

(wyniki nieoficjalne)
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
B¹czyk El¿bieta Teresa lat 42 Koœcian 33
Dudziak Jerzy Stanis³aw lat 65 Koœcian 27

Lista nr 2 KW Samoobrona RP
Ksi¹¿kiewicz Hubert lat 32 Stare Bojanowo 330
Marciniak Katarzyna Ewa lat 25 Pelikan 92

Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD–UP
Kasperski Marian lat 68 Œmigiel 1271

Lista nr 4 Krajowy KWW Unia Samorz¹dowa
Pogorzelska – Albiñska Czes³awa lat 58 Koœcian 29

Lista nr 7 KW Unia Polityki Realnej
Wojciechowski Zbigniew lat 54 Koœcian 35

Lista nr 9 KKW  PO – PiS
Ziemniak Wojciech lat 46 Koœcian 622

Lista nr 12 Komitet Wyborczy KPEiR
Majchrzak Edmund lat 66 Koœcian 6

Lista nr 13 KWW Konfederacja Ruch Obrony Bezrobot-
nych RP
Durka Piotr lat 43 Kie³czewo 18

ci¹g dalszy ze str. 3
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To wyj¹tkowe
wydarzenie mia³o
miejsce 11 paŸdzier-
nika br. podczas uro-
czystej dziesi¹tej in-
auguracji roku aka-
demickiego w Wy-
¿szej Szkole Marke-
tingu i Zarz¹dzania
w Lesznie. Œmigiela-
nin z pochodzenia,
wieloletni zas³u¿ony
prezes zarz¹du i dy-
rektor generalny
Przedsiêbiorstwa
Przemys³u Fermen-

Spotkanie emerytów
i rencistów PPHiUR

„ŒMIGROL” sp. z o. o.

24 paŸdziernika o godzinie 1200 w restauracji „Mar-
ta” w Œmiglu spotkali siê emeryci i renciœci Przedsiêbior-
stwa Produkcji, Handlu i Us³ug Rolniczych „ŒMIGROL”
sp. z o. o.

Przyby³ych goœci, wœród których znaleŸli siê m. in.
przewodnicz¹cy rady nadzorczej – Henryk P³óciennik,
cz³onek zarz¹du – Antoni Œliwiñski oraz g³ówna ksiêgo-
wa – Genowefa Nowak, powita³ prezes zarz¹du PPHiUR
„ŒMIGROL” sp. z o.o. Ryszard Fornalik.

Spotkanie rozpoczê³o siê wzniesieniem toastu przez
prezesa zarz¹du. Wszystkim zebranym ¿yczy³ on zdro-
wia oraz pomyœlnoœci.

Przy obiedzie i podwieczorku emeryci i renciœci mieli
okazjê powspominaæ lata swojej pracy w zak³adzie.

Ilona Stró¿ak

Pierwszy honorowy doktorat
dla mieszkañca Leszna rodem

ze Œmigla

tacyjnego AKWAWIT S.A. – dr Stefan Grys otrzyma³ dy-
plom doktora honoris causa w dziedzinie filozofii (in
humanites). Ten zaszczytny tytu³ jest nadawany przez
Œwiatow¹ Akademiê Medycyny im. Alberta Schweitzera
za postawê pe³n¹ humanizmu wobec ludzi i œrodowiska.
Podczas uroczystoœci wyst¹pi³ prezydent Œwiatowej Aka-
demii Medycyny, multiprofesor honoris causa œwiatowych
uniwersytetów, profesor dr hab. Kazimierz Imieliñski,
który przybli¿y³ zebranym postaæ za³o¿yciela Alberta
Schweitzera – lekarza, filozofa, teologa, misjonarza, mu-
zykologa oraz sk³ad, organizacjê i zadania Œwiatowej
Akademii Medycyny. Laudacjê (mowê pochwaln¹) dla
dr. Stefana Grysa wyg³osi³ prof. dr hab. Lechos³aw Ga-
pik. Dr Stefan Grys jest siódm¹ osob¹ na œwiecie, która
otrzyma³a zaszczytny tytu³ od tej elitarnej Akademii.

W uroczystoœci uczestniczy³o wielu znakomitych go-
œci ze œwiata nauki, polityki i gospodarki. Zaproszono
równie¿ trzyosobow¹ delegacjê Rady Miejskiej Œmigla
i delegacjê reprezentuj¹c¹ wnioskodawców nadania dr.
Stefanowi Grysowi tytu³u honorowego obywatela mia-
sta Œmigla. W auli uczelni by³o równie¿ wielu œmigielan.
Uroczystoœci towarzyszy³y wystêpy chóru Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej z Leszna pod dyrekcj¹ ad-
iunkt Aliny Pietrzak .

Dr. Stefanowi Grysowi z okazji nadania tytu³u dokto-
ra honoris causa przez The World of Medicine, „temu,
który tworzy œwiat lepszym dla ca³ej ludzkoœci”, wielo-
krotnie wyró¿nianemu i odznaczanemu, wybitnemu Wiel-
kopolaninowi, serdeczne gratulacje wraz z najlepszymi
¿yczeniami i wyrazami szacunku sk³ada redakcja „Wi-
tryny Œmigielskiej”.
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I Przegl¹d Piosenki Religijnej
i Koœcielnej

26 paŸdziernika br. o godzinie 1400 odby³ siê w Œmi-
glu I Przegl¹d Piosenki Religijnej i Koœcielnej zorgani-
zowany przez Centrum Kultury, g³ównym celem prze-
gl¹du by³o rozpowszechnienie amatorskiej twórczoœci
estradowej oraz popularyzacja piosenek religijnych i ko-
œcielnych wœród dzieci i m³odzie¿y. Rodzaj tej muzyki
cieszy siê w ostatnich latach ogromnym powodzeniem,
czego przyk³adem jest bij¹ca rekordy popularnoœci,
wszystkim dobrze znana, Arka Noego, œwiadczy te¿ o tym
liczba uczestników przegl¹du – zg³osi³y siê 202 osoby.

 Jurorami przegl¹du byli: Grzegorz Szumnarski –
muzyk Filharmonii Poznañskiej, organista i dyrygent
Chóru im. ks. Józefa Surzyñskiego w koœciañskiej farze
– przewodnicz¹cy jury, Agnieszka Domaga³a i Karolina
Domaga³a – nauczycielki muzyki. Jury w swojej ocenie
bra³o pod uwagê dobór repertuaru, interpretacjê, emisjê
g³osu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Ka¿dy wykonawca zaprezentowa³ obowi¹zkowo je-
den utwór, drugi natomiast na ¿yczenie jury. Przegl¹d
rozpoczêli uczestnicy w kategorii m³odszej, w wieku od
7 do 15 lat. Kategoria ta, jak i starsza, podzielona by³a na
trzy grupy: solistów, duety oraz zespo³y. Kategoriê wie-
kow¹ od 7 do 15 lat zaprezentowa³o 14 solistów, 8 du-
etów oraz 12 zespo³ów. W starszej wyst¹pi³o natomiast
3 solistów oraz 3 zespo³y.

W kategorii m³odszej jury przyzna³o nastêpuj¹ce na-
grody:
Soliœci:
I miejsce: Katarzyna Odwa¿na – Wilkowo Polskie;
II miejsce: Magdalena Michalak – Czacz, Sabina De –
Jager – Stara Przysieka Druga; III miejsce: Paulina Jaœ-
kowiak – Czacz.
Duety:
I miejsce: Katarzyna Marona, Marcelina Naskrêt – Stara
Przysieka Druga; II miejsce: Arkadiusz Gertych, Marek
Kie³czewski – Starkowo.
III miejsce: Martyna i Joanna Jakubowskie – Wilkowo
Polskie.
Zespo³y:
I miejsce: „Schola Dzieciêca” – Stare Bojanowo, II miej-
sce: „Wiolinki” – Leszno, III miejsce: „Deesis” – Œmi-
giel, „Ichtis” – Œmigiel.
Kategoria starsza:
Soliœci:
I miejsce: Agnieszka Wieczorek – Przemêt, II miejsce:
Jagoda Paluch – Koœcian, Grzegorz Szulc – Œmigiel,
III miejsce: brak.
Zespo³y:
I miejsce: „Eremus” – Wielichowo, II miejsce: „Jeruza-

lem” – Czempiñ, III miejsce: Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych – Przemêt.

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz s³odycze. Na zwy-
ciêzców czeka³y statuetki i nagrody rzeczowe. Ka¿dy
wykonawca dosta³ tak¿e pyszn¹ grochówkê.
Patronem medialnym I Przegl¹du Piosenki Religijnej
i Koœcielnej by³a „Gazeta Koœciañska”. Podziêkowania
nale¿¹ siê wszystkim fundatorom nagród, dziêki którym
przegl¹d móg³ siê odbyæ. Wœród sponsorów znaleŸli siê:
Urz¹d Miejski Œmigla, Starostwo Powiatowe w Koœcia-
nie, Hurtownia Kwiatów „Rosa” w Lesznie, Bank Spó³-
dzielczy w Œmiglu, Agencja Ubezpieczeniowa Andrzeja
Ciesielskiego, „Panorama Leszczyñska”, „Gazeta Ko-
œciañska”, Przedsiêbiorstwo Handlowo – Us³ugowe
„Elektryk” Grzegorza Nowaka, Firma Handlowa „Wik-
toria” Krzysztofa Wróblewskiego, Przedsiêbiorstwo Pro-
dukcyjno – Handlowo – Us³ugowe Ewy Ratajczak, M³y-
ny Soufflet w Lesznie, Ewa i Jaros³aw Kopczyñscy, An-
drzej Pecolt, Jan Nowicki, Ewa i Feliks Banasik, Hur-
townia „Oaza”, Dom Handlowy „Dwudziestka”, Gastro-
metal, Przedsiêbiorstwo Handlowo – Us³ugowe „Darex”
Dariusza Jakubiaka, Ksiêgarnia Janiny Turkowiak, Hur-
townia Materia³ów Budowlanych EFLI w Koœcianie, Fir-
ma REBE w Koœcianie – producent modnej odzie¿y, sklep
z czêœciami samochodowymi pana Piotrowskiego w Ko-
œcianie, sklep sportowy Bidon w Koœcianie, Przedsiêbior-
stwo Handlowo – Us³ugowe AFLA w Koœcianie, Biuro
T³umaczeñ – J. Smoczyk, Dorota ¯ak, Violetta Grzelak
oraz troje anonimowych darczyñców.

I Przegl¹d Piosenki Religijnej i Koœcielnej zakoñczy³
siê oko³o godziny 2000 wystêpami zwyciêzców

Ilona Stró¿ak
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Œmigielskie cmentarze
Cmentarze powsta³y w zwi¹zku z kultem zmar³ych

i wiar¹ w ¿ycie pozagrobowe. Chrzeœcijañstwo wprowa-
dzi³o zwyczaj chowania zw³ok na terenie poœwiêconym,
przylegaj¹cym do koœcio³a. W wiekach XVIII – XIX ze
wzglêdów ekonomicznych zlikwidowano wiele cmenta-
rzy przykoœcielnych i zak³adano nowe na wydzielonych
terenach podmiejskich (projektowane na wzór za³o¿eñ
ogrodowych z nagrobkami, kaplicami grobowymi itd.).
Wczeœniej sobór rzymski okreœli³ w 1059 roku rozmiary
cmentarza na 60 kroków. W 1512 roku synod gnieŸnieñ-
ski nakaza³ ogrodzenie cmentarza murem, parkanem
drewnianym lub okopanie rowem. Synod warmiñski
w 1610 roku zakazywa³ rozwieszania na cmentarzach po-
œcieli, wystawiania i mycia naczyñ kuchennych itd. Inni
biskupi zarz¹dzili usuniêcie z cmentarzy chwastów, be-
czek z wapnem a zezwali sadziæ drzewa. Synod wroc³aw-
ski w 1641 roku zaleca, aby zmar³ych, nawet najubo¿-
szych, chowano przyzwoicie przy udziale kap³anów.
„Wypada wnieœæ ich do koœcio³a i odprawiæ kondukt
mniejszy z udzia³em kadzid³a”. Synod che³mski grozi³
duchownym ciê¿k¹ kar¹ za „...odmówienie lub zw³ócze-
nie pogrzebu dla nieop³aconych pieniêdzy”. W roku 1720
synod poznañski nakaza³: „Gdy umrze biedny za  pogrzeb,
którego nic daæ nie mog¹, dusza jego ma byæ wspierana
mi³oœci¹, a wiêc wszystko bêdzie darmo i wyprowadza
siê jego cia³o z ca³¹ okaza³oœci¹ i odprawi siê msza œw.
I kondukt. ¯adne cia³o pochowane nie bêdzie, które
wpierw nie by³o wystawione w koœciele, podczas mszy
œw., aby ka¿dy wiedzia³, ¿e nie zbywa kap³anom nic mi-
³oœci, tam gdzie wymaga tego potrzeba.” Pod koniec
XVIII w biskup poznañski Andrzej M³odziejowski opra-
cowa³ projekt zak³adania cmentarzy poza miastem. W³a-
dze œwieckie i duchowne okreœli³y warunki, jakim winny
odpowiadaæ nowe cmentarze, a wiêc miejsce, wielkoœæ,
ogrodzenie, wystawienie kaplicy itd.

Jednym z mniej licznych cmentarzy przykoœcielnych
jest cmentarz znajduj¹cy siê w Œmiglu przy koœciele œw.
Wita. Zosta³ on pierwotnie za³o¿ony na planie kwadratu
o bokach ok. 100 m. Po powiêkszeniu w 1939 roku przy-
bra³ kszta³t wyd³u¿onego prostok¹ta o œciêtym naro¿niku
p³n. - zach. Cmentarz znajduje siê w p³n. – wsch. czêœci
miasta, a jego powierzchnia wynosi 1,93 ha. Istniej¹cy
tutaj koœció³ powsta³ w 1769 roku. W czasie jego remon-
tu w 1908 roku, w miejsce drucianej siatki postawiono
wokó³ cmentarza mur od strony p³n. i czêœciowo od
wschodniej, oraz bramê. W 1938 roku koœciañska „Ga-
zeta Polska” sygnalizowa³a potrzebê powiêkszenia cmen-
tarza. Nast¹pi³o to w 1939 roku, wtedy te¿ jednoczeœnie
w ca³oœci otoczono cmentarz ceglanym murem. Aleje
i œcie¿ki, przy których znajduj¹ siê drzewa i ¿ywop³oty,

dziel¹ teren na poszczególne kwatery. Cmentarz obsadzo-
ny jest kasztanowcami, lipami drobnolistnymi, jesiona-
mi, klonami i brzozami. Najstarsze drzewa licz¹ oko³o
130 – 150 lat. Na cmentarzu znajduj¹ siê nagrobki z XIX
i XX wieku. Wystêpuj¹ one najczêœciej w formie pomni-
ka nagrobnego, z krzy¿em osadzonym na postumencie
lub jako prosta stella. Do ciekawszych nagrobków nale¿¹:
- Wolnostoj¹cy pomnik rodziny Tr¹mpczyñskich pocho-
dz¹cy z drugiej po³. XIX w. Jest wykonany z piaskowca
w formie krzy¿a osadzonego na postumencie, osadzonym
z kolei na wê¿szym cokole. O postument oparta jest ta-
blica inskrypcyjna, na któ-
rej zapisano m.in.:
- Aleksander
Otto Tr¹mpczyñski
Oficer z 1831 roku
Ur. d. 7 czerwca 1804
Um. d. 7 czerwca 1871 r.
Szlachetnoœæ, prawoœæ,
mi³oœæ

Ojczyzny i bliŸnich oto
jego cnoty

Wieczny odpoczynek daj
Mu Panie.

- Nagrobek Olgi Hoffman,
prze³o¿onej Szko³y W³o-
œcianek w Niet¹¿kowie, zmar³ej w 1923 roku.

- Nagrobek Hopolita Wichmena, proboszcza œmigielskie-
go zbudowany z czarnego, oszlifowanego marmuru
w formie krzy¿a, osadzonego na postumencie z zazna-
czonym coko³em. Na krzy¿u umieszczona jest mosiê¿-
na figura Chrystusa.

- Nagrobek ks. Rocha Koœcielskiego, zbudowany z pia-
skowca, w formie smuk³ego krzy¿a. Ca³oœæ nosi neo-
gotyckie cechy stylowe.

- Niezidentyfikowany ¿eliwny krzy¿ nagrobny z pocz¹t-
ku XX w. Treflowo zakoñczone ramiona krzy¿a zo-
sta³y ozdobione dekoracj¹ roœlinn¹ z wypustkami. Ze
skrzy¿owania ramion wychodz¹ pêki promieni. Brak
na nim tablicy inskrypcyjnej.

Na cmentarzu znajduje siê kilka grobów o znaczeniu hi-
storycznym. Nale¿y do nich pomnik Powstañców Wlkp.
z charakterystycznym napisem:

Bo¿e Ojcze
Bo¿e Wielki
WeŸ krew nasz¹ do kropelki
Ale Polsce ¿ycie daj

Drugi to pomnik wzniesiony w latach 60 – tych ku czci
publicznie rozstrzelanych na Rynku w Œmiglu
30.09.1939 r. 7 osób i 23.10.1939 r. 15 osób.

Natomiast na grobie Witolda i Pelagii £ukomskich jest
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ustawiona tablica dot. Zygmunta Siciñskiego, powstañca
wlkp., oficera 15 p. u³anów, który zgin¹³ w 1940 roku
w Katyniu.

Jednym z najstarszych cmentarzy w Wielkopolsce jest
zamiejski cmentarz ewangelicki w Œmiglu, za³o¿ony na
tzw. „surowym korzeniu”. Jest on po³o¿ony na niewiel-
kim wzgórzu w p³n. – wsch. czêœci Œmigla. Zajmuje po-
wierzchniê 1,03 ha i zosta³ zamkniêty w 1974 roku. Cmen-
tarz powsta³ w 1595 roku, kiedy protestanci zakupili od
ówczesnego w³aœciciela czêœci Œmigla Wac³awa Rozdra-
¿ewskiego plac za 100 florenów polskich. W tym samym

roku postawili niewielki drewniany zbór, z ma³¹, ostr¹
wie¿yczk¹. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem teren wokó³
zboru zosta³ wykorzystany do chowania zmar³ych. Zbór
sp³on¹³ w 1610 roku. Ostatni¹ osob¹ pochowan¹ na tym
cmentarzu by³a zmar³a w dniu 5. 10. 1957 roku nauczy-
cielka Bronis³awa Nibogowa. Cmentarz otoczony jest
w ca³oœci murem powsta³ym w po³. XIX w., z wyj¹tkiem
starszej czêœci zachodniej, w której wmurowane s¹ p³yty
inskrypcyjne. Czêœæ p³n. – zach. mia³a prawdopodobnie
charakter reprezentacyjny, a czêœæ znajduj¹ca siê na
wzniesieniu przeznaczona by³a do chowania ubogich.

W p³n. – zach. czêœci znajduje siê taras wzniesiony w po³.
XIX w. zbudowany na planie ko³a i otoczony niewielkim
murkiem. Wed³ug przekazów taras wykorzystywany by³
podczas zgromadzeñ religijnych do wyg³aszania przez
duchownych przemówieñ do zebranego poni¿ej ludu.
Najbardziej okaza³¹ budowl¹ znajduj¹c¹ siê na cmenta-
rzu, jest kaplica powsta³a ok. 1846 roku. Zbudowano j¹
na planie prostok¹ta, z niedu¿¹ obsyd¹, z neogotyckiej

ceg³y. Kaplica pe³ni³a funkcjê domu pogrzebowego.
W niedu¿ej odleg³oœci od kaplicy stoi pochodz¹cy z tego
samego okresu dom grabarza. Na cmentarzu znajdowa³o
siê wiele p³yt nagrob-
nych z bogatymi in-
skrypcjami, który to
zwyczaj przynieœli emi-
granci luterañscy ze Œl¹-
ska. „P³yty te charakte-
ryzuj¹ siê przewag¹ s³o-
wa nad rzeŸb¹ i orna-
mentyk¹, bogatym liter-
nictwem.”

Szczególnie du¿o
pochówków na tym
cmentarzu odnotowano
w latach 1708/09, kiedy
w Œmiglu panowa³a
wielka zaraza, - pocho-
wano w tym czasie ok.
1100 osób. Na cmentarzu postawiono w 1905 roku po-
mnik, poœwiêcony 300 – leciu istnienia gminy ewange-
lickiej w Œmiglu.

Bêd¹c siê na cmentarzach, pamiêtajmy, ¿e s¹ one œwia-
dectwem historii i wspó³czesnoœci. Pamiêtajmy tak¿e
o tych, których groby oddalone s¹ od miejsc rodzinnych.
Artur Oppman pisa³ swego czasu: „Gdzie s¹ ich groby,
Polsko, i gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie
na niebie”

Jan Pawicki
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Pomocna d³oñ dla ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw.

10 paŸdziernika br. w siedzibie Cechu Rzemios³ na-
st¹pi³o otwarcie Oœrodka Wspierania Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci. „Przygotowania do powstania insty-
tucji wspieraj¹cej przedsiêbiorczoœæ, a w efekcie stymu-
luj¹cej i wzmacniaj¹cej rozwój spo³eczno gospodarczy
w powiecie koœciañskim, rozpoczê³y siê w roku 2000” –
tak rozpocz¹³ swoje przemówienie wicestarosta Stefan
Stachowiak. Oœrodek zosta³ powo³any przez Stowarzy-
szenie Wspierania Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci,
które to dokona³o równie¿ wyboru p. Jaros³awa Gromka
na dyrektora placówki. Symbolicznego zerwania wstêgi

dokonali cz³onkowie zarz¹du stowarzyszenia, po czym
nast¹pi³a krótka czêœæ artystyczna – wystêp uczniów
Szko³y Muzycznej w Koœcianie. W przedsiêwziêciu maj¹
udzia³ równie¿ nasi œmigielscy przedstawiciele. Burmistrz
Œmigla Jerzy Cieœla jest cz³onkiem zarz¹du stowarzysze-
nia, natomiast wspó³w³aœcicielka œmigielskiej firmy „Ga-
strometal”, Barbara Staszczuk – Olszewska, cz³onkiem
komisji rewizyjnej. Mi³ym akcentem uroczystoœci by³o
wrêczenie przez p. Olszewsk¹ na rêce dyrektora Gromka
obrazu przedstawiaj¹cego wiatraki energotwórcze jako
symbolu nowoczesnoœci i niespo¿ytej energii.

W celu przybli¿enia czytelnikom zakresu dzia³añ
oœrodka i osoby samego dyrektora, poprosiliœmy p. Grom-
ka o kilka s³ów wyjaœnienia.
Jest Pan absolwentem Politechniki £ódzkiej.  Jak prze-
biega³a pana dotychczasowa kariera zawodowa?
Posiadam 15 – letni sta¿ pracy, z czego 10 lat przepraco-
wa³em na kierowniczych stanowiskach. Zajmowa³em siê
ró¿nymi dziedzinami gospodarki. By³em np. wspó³za³o-
¿ycielem spó³dzielni mieszkaniowej, która osi¹gnê³a nie-
z³e wyniki. Zajmowa³em siê handlem, stal¹ i budownic-
twem. Kilka lat by³em kierownikiem robót przeciskowych
i przewiertowych. W ostatnich latach bardzo poch³onê³a
mnie problematyka normalizacji ISO, by³em m.in. do-
radc¹ wielu firm.
Czy trudno by³o zdobyæ stanowisko dyrektora Oœrodka?
Konkurencja by³a liczna, a wymagania wysokie. Nale¿a-
³o m.in. przedstawiæ biznesplan oœrodka, mieæ pomys³ na
jego dzia³anie oraz okreœliæ Ÿród³a finansowania dla ma-
³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Jaki bêdzie zakres dzia³ania oœrodka?
To przede wszystkim dzia³alnoœæ doradcza i informacyj-
na. Jest to instytucja non profit, wiêc nie wypracowuj¹ca
zysków, st¹d prowadzone konsultacje i kursy bêd¹ ca³-
kowicie bezp³atne. Bêdziemy pomagali ma³ym przedsiê-
biorcom w za³o¿eniu w³asnej firmy, jej rejestracji, rozpo-
znaniu rynku, uzyskaniu kredytów. Ju¿ teraz zapraszamy
na konsultacje i szkolenia w sprawach kredytów, po¿y-
czek i innych us³ug finansowych, prawa gospodarczego
i handlowego, opracowania biznesplanu, marketingu,
p³ynnoœci finansowej. Staramy siê pozyskaæ konsultan-
tów z zakresu prawa pracy, podatku VAT oraz systemów
zarz¹dzania jakoœci¹ (ISO, HACCP, AQAP). Jesteœmy
w trakcie tworzenia zespo³u, który móg³by pomagaæ
przedsiêbiorstwom w uzyskaniu certyfikatu ISO.
Uda³o nam siê nawi¹zaæ wspó³pracê z wieloma instytu-
cjami, co powinno zaowocowaæ w przysz³oœci wiêksz¹
skutecznoœci¹ naszego dzia³ania. Stwarza te¿ dodatkowe
mo¿liwoœci, np. we wspó³pracy z Urzêdem Pracy przy-
gotowujemy warsztaty i szkolenia dla absolwentów.
Mamy nadziejê, ¿e nasza oferta bêdzie siê stale rozwijaæ
i ¿e przedsiêbiorcy sami podpowiedz¹ nam, czego ocze-
kuj¹.
Jakie s¹ najbli¿sze plany oœrodka?
Przyznam, ¿e oœrodek zak³ada sobie doœæ ambitnie chêæ
stworzenia bazy informacyjnej o przedsiêbiorczoœci ca-
³ego regionu. Mam nadziejê, ¿e w ci¹gu najbli¿szego
miesi¹ca ruszy strona internetowa, na której bêd¹ infor-
macje na temat stowarzyszenia, oœrodka, bie¿¹ce infor-
macje o konsultacjach, poradach i szkoleniach.
Jednoczeœnie chcielibyœmy utworzyæ internetow¹ mini-
gie³dê pracy, która dotyczy³aby przede wszystkim prac
dorywczych i sezonowych oraz minibazar dla przedsiê-
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biorców, gdzie by³aby mo¿liwoœæ wymiany towarów i in-
formacji.
Bardzo wa¿n¹ rolê w rozwoju powiatu koœciañskiego
bêdzie odgrywaæ turystyka i agroturystyka, bêdziemy
wiêc wspieraæ wszelkie dzia³ania w kierunku rozwoju tej
dziedziny.
Chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, ze ka¿dy przedsiêbiorca
bez wzglêdu na to, czy jest kupcem, przedsiêbiorc¹ czy
producentem grzybów, bêdzie móg³ znaleŸæ u nas poradê

i wsparcie. W ci¹gu dwóch lat mo¿emy siê znaleŸæ
w strukturach unijnych, musimy siê do tego przygotowaæ,
wspieraæ wzajemnie, a przede wszystkim integrowaæ.
Mam nadziejê, ¿e z biegiem czasu, poprzez rozwój ma³ej
i œredniej przedsiêbiorczoœci, osi¹gniemy pe³n¹ stabili-
zacjê i bezpieczeñstwo i bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e
¿yje nam siê lepiej.

Rozmawiali: Magdalena Dymarkowska i Eugeniusz Kurasiñski
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Kó³ka Rolnicze w Brukseli

W paŸdzierniku tego roku Zwi¹zek Rolników Kó³ek
i Organizacji Rolniczych zosta³ przyjêty do europejskich
struktur zwi¹zków rolniczych COPA COBECA. S¹ to
wspó³dzia³aj¹ce ze sob¹ organizacje skupiaj¹ce zwi¹zki
rolników i spó³dzielców. Ich zadaniem jest reprezento-
wanie interesów unijnych rolników i spó³dzielców wo-
bec Komisji Europejskiej i instytucji dzia³aj¹cych w Unii.
W otwarciu Przedstawicielstwa Kó³ek Rolniczych
w Brukseli uczestniczy³ Ryszard Fornalik – jako cz³onek
zarz¹du krajowego ZRKiOR oraz Marian Kasperski –
prezes zarz¹du okrêgowego zwi¹zku. Lokal przedstawi-
cielstwa mieœci siê w centrum kongresowo – biurowym
wœród najwa¿niejszych instytucji unijnych oraz organi-
zacji rolniczych z krajów unijnych i kandyduj¹cych. Ma
ono na celu dbanie o interesy polskich rolników w proce-
sie akcesji. Biuro
Przedstawiciel-
stwa Kó³ek Rolni-
czych w Brukseli
bêdzie prowadziæ
lobbing w intere-
sie polskiego rol-
nictwa i rolników
oraz zbieraæ infor-
macje na temat
programów po-
mocowych mo¿li-
wych do wykorzy-
stania funduszów
unijnych. „Naj-
wa¿niejsze, aby
nasze wejœcie do
UE odby³o siê na
warunkach takich,
jakie maj¹ unijni
rolnicy” – wyjaœnia R. Fornalik.

Komitet Wyborczy
Œmigielskiego Towarzystwa

Kulturalnego sk³ada
Szanownym Wyborcom

serdeczne podziêkowanie za
zaufanie i g³osy oddane na
kandydatów Towarzystwa.

Serdecznie dziêkujê
mieszkañcom Œmigla i Koszanowa

za okazane zaufanie i tak liczne
poparcie w wyborach do Rady

Miejskiej Œmigla w 20002 r.
Witold Omieczyñski

R. Fornalik
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PÓKI NIE JEST ZA PÓ•NO
Narkotyki znane s¹ wszystkim cywilizacjom, pocz¹w-

szy od najstarszych – egipskiej i babiloñskiej, a skoñczyw-
szy na cywilizacji globalnej, w której ¿yjemy. W niektó-
rych funkcjonowa³y na obrze¿ach ludzkiej aktywnoœci,
jak na przyk³ad w Grecji, gdzie stanowi³y przede wszyst-
kim narzêdzie religijnej ekspresji, w innych urasta³y do
rozmiarów plagi spo³ecznej. Nie da siê ukryæ, ¿e ten dru-
gi przypadek dotyczy naszej cywilizacji.

•róde³ wielkiej kariery miêkkich narkotyków takich
jak opium, haszysz czy kokaina nale¿y dopatrywaæ siê
ju¿ w dziewiêtnastowiecznym romantyzmie, a œciœlej w
stylu ¿ycia, jaki narzuci³ on m³odym ludziom wzoruj¹-
cym siê na ulubionych bohaterach literackich. To wtedy
w³aœnie ukaza³y siê swego rodzaju narkotykowe biblie w
postaci wyznañ Baudelaire’a czy de Quincey’a z wielk¹
sugestywnoœci¹ opisuj¹ce stany narkotycznego upojenia,
to wtedy równie¿ pojawi³o siê w literaturze polskiej pierw-
sze studium narkomanii – poemat „Lambro” S³owackie-
go.

Potem, pocz¹wszy od lat dwudziestych minionego stu-
lecia, wszystko potoczy³o siê b³yskawicznie. Wielk¹ po-
pularnoœæ zaczê³y zdobywaæ wszelkiego rodzaju œrodki
odurzaj¹ce wœród m³odzie¿y uniwersyteckiej, która przed-
k³ada³a marihuanê i LSD nad alkohol z uwagi na ich bar-
dziej wyrafinowane efekty dzia³ania. W latach szeœædzie-
si¹tych palenie „trawy” sta³o siê symbolem pokolenia, a
kokaina uznana zosta³a pocz¹tkowo za œrodek ³agodny,
nie uzale¿niaj¹cy i nieszkodliwy dla zdrowia.

Na przestrzeni ostatnich mniej wiêcej dwudziestu lat
polska scena narkotykowa upodobni³a siê bardzo do ame-
rykañskiej. Nie ma obecnie œrodka odurzaj¹cego, które-
go nie mo¿na by u nas nabyæ. Z wyj¹tkiem kokainy maj¹
one bardzo przystêpne ceny, a oferta ich jest niezwykle
bogata. Oprócz podatnych na szybk¹ degradacjê, ³atwo
rozpoznawalnych na ulicy u¿ytkowników „kompotu”,
istnieje nowa, stosunkowo liczna grupa m³odzie¿y, która
odurzaj¹c siê od dawna, bardzo d³ugo nie jest nawet o to
podejrzewana. Rejestry policji czy s³u¿by zdrowia obej-
muj¹ zatem g³ównie tych pierwszych, bo to oni s¹ chorzy
sensu stricto, i to oni pope³niaj¹ przestêpstwa, przynaj-
mniej te najbardziej widoczne, nie mniej zdaniem spe-
cjalistów stanowi¹ oni zaledwie „wierzcho³ek góry lodo-
wej”.

W zwi¹zku z powy¿szym olbrzymia odpowiedzialnoœæ
spoczywa na rodzicach. Musz¹ siê oni dopiero nauczyæ
jak rozpoznawaæ, czy ich dziecko mia³o kontakt z narko-
tykami, zw³aszcza ¿e oznaki tego kontaktu s¹ du¿o mniej
namacalne ni¿ œlady po uk³uciach ig³¹. Powinni propa-
gowaæ stanowisko, ¿e papierosy i alkohol staj¹ siê narko-
tykami w zetkniêciu z dzieæmi. Ale czy rzeczywiœcie to
robi¹....?

W okresie od 1 listopada 2000 do 12 stycznia 2001r.
Pracownia Badañ Spo³ecznych w Sopocie, na zlecenie
Urzêdu Miasta Leszna oraz Biura ds. Narkomanii prze-
prowadzi³a badania na temat postaw m³odzie¿y wobec
œrodków uzale¿niaj¹cych. By³y to badania iloœciowe, w
formie ankiety audytoryjnej (z zapewnieniem anonimo-
woœci). Objêtych nimi zosta³o 1179 uczniów, z tego 134
ze szkó³ gimnazjalnych oraz 1045 ze szkó³ ponadpodsta-
wowych.

Wyniki opublikowanego raportu wstrz¹snê³y mn¹ do
tego stopnia, ¿e uzna³am za swój obowi¹zek powiado-
miæ o nich swoich uczniów i ich rodziców. 6 grudnia
2001r. odby³y siê w mojej szkole œródokresowe zebrania
z rodzicami, na które przygotowa³am referat pt. „Zagro-
¿enia uzale¿nieniem m³odzie¿y od alkoholu i narkoty-
ków”. Po odczytaniu zaprosi³am zebranych do dyskusji.

Reakcja rodziców by³a niezwykle spontaniczna, a dys-
kusja bardzo o¿ywiona. Generalnie nie byli oni sk³onni
uwa¿aæ alkoholu za narkotyk. „Je¿eli tak jest...” – jak
twierdzili – „...to prawie wszystkie nasze dzieci s¹ nar-
komanami”. Z drugiej strony wszyscy zgodnie przyzna-
wali, ¿e alkohol uzale¿nia, nawet, je¿eli jest to tylko piwo
lub wino. Potwierdzali zgodnie z raportem fakt, i¿ trudno
jest sobie wyobraziæ obecnie imprezê m³odzie¿ow¹ bez
alkoholu. Na temat narkotyków – sami to przyznawali –
nie dysponuj¹ praktycznie ¿adn¹ wiedz¹. Okazywali
wprawdzie strach przed nimi, g³oœno manifestowali nie-
chêæ do osób za¿ywaj¹cych narkotyki, z drugiej jednak
strony cechowa³a ich osobliwa wiara, ¿e ich dzieci to nie
dotyczy.

Innym problemem, bêd¹cym chyba spo³ecznym zna-
kiem naszych czasów, jest bardzo s³aby kontakt lub ca³-
kowity niemal jego brak – rodziców z dzieæmi. Ci pierw-
si bardzo czêsto nie wiedz¹ nic o sposobie spêdzania
wolnego czasu swoich pociech, dzieci zaœ nie uwa¿aj¹ za
stosowne informowaæ o tym rodziców. Okazuje siê, ¿e
tylko w nielicznych rodzinach rozmawia siê o problemach
dotycz¹cych jej cz³onków. Jako g³ówny powód braku ta-
kich rozmów rodzice podaj¹ brak czasu oraz k³opoty fi-
nansowe. Jest w tym pewnie du¿o racji, jednak bli¿szy
chyba prawdy jest fakt, ¿e rodzice w wiêkszoœci nie s¹
merytorycznie przygotowani, twierdz¹, ¿e powinna to
„za³atwiæ” szko³a.

Poniewa¿ zebranie odbywa³o siê 6 grudnia, spyta³am
ilu rodziców pamiêta³o o tym, by daæ swojemu dziecku
„coœ na Miko³aja”. Moje pytanie wywo³a³o pewne za¿e-
nowanie, czêœæ obecnych stwierdzi³a, ¿e ich dzieci s¹ ju¿
na to zbyt du¿e. Zaproponowa³am, ¿eby jeszcze siê nad
tym zastanowili, bo dzieci przenosz¹ do swoich rodzin
na ogó³ te zwyczaje, z którymi same zetknê³y siê w domu
rodzinnym.

dokoñczenie na str. 15
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Bieg im. Dezyderego
Ch³apowskiego w Turwi.

„Kiedy kto kocha swój kraj, to nie tylko o tym myœli, aby
z niego ci¹gn¹æ zyski, ale i o tem, jak go podnieœæ, upiêk-
szyæ i ozdobiæ.
Kraj nasz p³aski jest i pozbawiony piêknych widoków, sta-
rajmy siê to nagrodziæ, ozdabiaj¹c go roœlinnoœci¹”

D.  Ch³apowski

Od wielu lat w pierwsz¹ sobotê paŸdziernika m³odzie¿
naszej szko³y bierze udzia³ w biegach upamiêtniaj¹cych
s³ynnego Polaka, genera-
³a napoleoñskiego – De-
zyderego Adama Ch³a-
powskiego (1788-1879).

Udzia³ w zawodach to
okazja do poznania miej-
sca, w którym ¿y³ i dzia-
³a³ ten wielkopolski refor-
mator.

Dezydery Ch³apowski
s³u¿y³ w wojsku od
14 roku ¿ycia, by³ uczest-
nikiem kampanii napole-
oñskich. Walczy³ w po-
wstaniu listopadowym,
m.in. pod Grochowem
i na Litwie. W czerwcu
1831 roku zosta³ miano-
wany genera³em. Po klê-
sce powstania przeszed³
granicê prusk¹, gdzie zo-
sta³ uwiêziony. Po uwol-
nieniu wspó³pracowa³ z Karolem Marcinkowskim (wiel-
kopolskim dzia³aczem spo³ecznym, lekarzem).

Swoje wykszta³cenie genera³ zdoby³ m.in. na studiach
rolniczych w Niemczech i Anglii, a doœwiadczenia no-
woczesnego rolnictwa angielskiego przeniós³ na grunt
polski. By³ wzorem dla wielkopolskich ziemian. W Tur-
wi stworzy³ wzorcowy maj¹tek i gospodarstwo, w któ-
rym zastosowa³ p³odozmian, zwiêkszy³ nawo¿enie, po-
g³êbi³ orkê, zwiêkszy³ hodowlê i uprawê pasz, pobudo-
wa³ nowoczesne obory, owczarnie i stajnie. W celu ochro-
ny od wiatrów, otoczy³ pola z trzech stron ¿ywop³otami
i drzewami. Podobnie zosta³y obsadzone drogi publicz-
ne. Zadrzewienia zmniejszaj¹ prêdkoœæ wiatru, zwiêkszaj¹
zapasy wody w glebie. Przetrwa³y one do dziœ i s¹ objête
ochron¹.

Siedzib¹ rodu Ch³apowskich do 1939 roku by³ piêkny
barokowy pa³ac z XVIII wieku. Podobno goœci³ tam je-
den z najwybitniejszych wodzów w dziejach œwiata, ce-

sarz Francuzów – Napoleon Bonaparte. Obecnie znajdu-
je siê tutaj siedziba placówki Zak³adu Badawczego Rol-
nictwa i Leœnictwa Polskiej Akademii Nauk. Pa³ac usy-
tuowany jest w parku o pow. ponad 20 ha. Park ten pa-
miêta czasy napoleoñskiego genera³a, roœnie w nim wie-
le starych i szlachetnych drzew. Wyró¿niaj¹ siê z nich
g³ównie dêby, platany, wi¹zy i lipy. Najpotê¿niejsze
z drzew – d¹b „Dezydery” ma 780 cm obwodu pnia. Przy-
pa³acowy park stanowi fragment Agroekologicznego Par-
ku Krajobrazowego im. Genera³a Dezyderego Ch³apow-
skiego, utworzonego w 1992 roku. Za³o¿enie na tym te-
renie parku krajobrazowego mia³o na celu ochronê uni-

katowego krajobrazu rolniczego oraz zachowanie dla
przysz³ych pokoleñ pe³nego obrazu nowoczesnej wiedzy
ekologicznej i rolniczej. Genera³ Dezydery Adam Ch³a-
powski uznawany jest za prekursora europejskiego rol-
nictwa ekologicznego.

Andrzej Weber

Pa³ac w Turwi

Odpowiedzialni rodzice powinni siê orientowaæ, kim
s¹ znajomi ich dzieci, sk¹d dzieci maj¹ pieni¹dze i jak
spêdzaj¹ wolny czas. Informacje te powinni uzyskaæ
w szczerej z nimi rozmowie, a im taktowniej to uczyni¹,
tym efekty bêd¹ lepsze. Wyka¿my zatem wiêksze zainte-
resowanie sprawami swoich dzieci, póki jeszcze nie jest
za póŸno.

Wies³awa Zamlewska
Autorka jest nauczycielk¹ Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych

w Lesznie.

ci¹g dalszy ze str. 14
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Czeœæ!

Moi drodzy, nie mog³em doczekaæ siê spotkania z wami! A dlaczego? Ju¿ od dawna chcê wam opowiedzieæ o mojej
znajomej z podwórka.
Na podwórku mieszka wiele zwierz¹t; jest kot Odkrywca, kura nazywana Œmieszk¹, pies Samotnik i gêœ Gêga³ka.
Moj¹ sympati¹ cieszy siê jednak kaczka Dziwaczka.
Na pewno pomyœleliœcie o kaczce z wiersza Jana Brzechwy, która mia³a czubek z kokard¹ i czesa³a siê wyka³aczk¹.
Moja podwórkowa znajoma wygl¹da zupe³nie zwyczajnie, a przydomek „Dziwaczka” uzyska³a dlatego, ¿e wszyst-
kiemu siê dziwi. Szczególnie jesieni¹ dziwi Dziwaczkê wszystko nieustannie:

- Dlaczego liœcie spadaj¹ z drzew, a nie wisz¹?

- Dlaczego mleko jest bia³e, a nie zielone?

- Dlaczego jajka nie s¹ kwadratowe?

Wszystko j¹ dziwi i ci¹gle zadaje pytania!

Kaczka Dziwaczka zorganizowa³a na naszym podwórku konkurs. Mo¿e i wy weŸmiecie w nim udzia³? Pomó¿cie
mieszkañcom podwórka odgadn¹æ, które z poni¿szych zdañ s¹ prawdziwe, a które nie.

1. Krowy zwinnie potrafi¹ chodziæ po drzewach.
2. Ma³e kurczêta wykluwaj¹ siê z jaj.
3. Koty daj¹ smaczne mleko.
4. Kozy pilnuj¹ naszych domów i mieszkaj¹ w budzie.
5. Gêsi to zwierzêta, które maj¹ najd³u¿sze szyje na œwiecie.
6. Kaczki lubi¹ p³ywaæ w stawie.

Napiszcie na kartkach, które zdania s¹ prawdziwe. Jednak to nie wystarczy aby wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagrody.
Oprócz tego zadania musicie wykonaæ jeszcze ilustracjê do wierszyka, który wymyœli³a dla mnie pani El¿bieta
Ki¹ca.
Pos³uchajcie wierszyka.

Podwórko Ma³gosi

To podwórko jest Ma³gosi,
Do zwiedzania was zaprosi.
Kaczki, kury i kurczêta.
Czy ju¿ ka¿dy z was pamiêta?

Kotek szuka bia³ej myszy
I na pewno was nie s³yszy.
Ko³o budy dwa szczeniaczki
Gryz¹ jakieœ stare ³atki.

Prawid³owe odpowiedzi oraz ilustracjê w³ó¿cie do koperty i wyœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu. Czekam
na wasze listy. Spotkamy siê w nastêpnym numerze „Witryny Œmigielskiej”.

Wasz Œmiglaczek

Piesek patrzy, co siê dzieje,
A na p³ocie kogut pieje.
Pieje sobie kukuryku,
Zmykaj mi st¹d ma³y smyku.

Mleko daje czarna krowa,
Lecz w oborze dziœ siê chowa.
Czy ju¿ znacie moje dziatki
To podwórko Ma³gorzatki?
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POD PIECZ¥

OSP

ÆWICZENIA PLUTONU PO¯ARNICZEGO
W NIET¥¯KOWIE

1 paŸdziernika br. w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie przeprowadzone zosta³y æwiczenia
plutonu po¿arniczego. Æwiczenia mia³y na celu zapozna-
nie stra¿aków ochotników z zagro¿eniami wystêpuj¹cy-
mi w obiektach u¿ytecznoœci publicznej oraz z technik¹
ewakuacji i ratowania ludzi. O godzinie 1300 jednostki
przyby³y na teren szko³y i przyst¹pi³y do gaszenia pozo-
rowanego po¿aru. Dwa zastêpy PSP Koœcian rozwinê³y
rêkaw ratowniczy w celu ewakuacji m³odzie¿y z II piêtra
budynku. Ustawiona zosta³a równie¿ drabina mechanicz-
na, za pomoc¹ której stra¿acy weszli do wy¿szych partii
budynku. Piêæ jednostek OSP z gminy Œmigiel gasi³o
po¿ar i zabezpiecza³o pozosta³e budynki. Akcja przepro-
wadzona zosta³a niezwykle sprawnie i bezpiecznie przy
pe³nej wspó³pracy jednostek OSP i PSP. W æwiczeniach
udzia³ wziêli stra¿acy ochotnicy z ¯egrówka, Broniko-
wa, Œmigla, Niet¹¿kowa, Czacza, Starego Bojanowa.
Æwiczenia obserwowa³ prezes zarz¹du gminnego ZOSP
burmistrz Jerzy Cieœla.

Serdeczne podziêkowania kierujê do dyrekcji Zespo-
³u Szkól Ponadgimnazjalnych za udostêpnienie terenu na
przeprowadzenie æwiczeñ.

Komendant Gminny Stra¿y Po¿arnych w Œmiglu Marian Graczyk

8.10. br.
Koszanowo – kieruj¹cy samochodem
Daewoo Tico mieszkaniec gminy Œmi-
giel, na mokrej nawierzchni drogi
wpad³ w poœlizg i zjecha³ do rowu.
Mê¿czyzna dozna³ urazu czaszkowo –
mózgowego i zosta³ przewieziony œmi-
g³owcem do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 16 –
letni pasa¿er z urazami g³owy zosta³ przewieziony do
szpitala w Koœcianie.

16 – 17.10. br.
W nocy na terenie Œmigla nieznany sprawca w³ama³ siê
do dwóch sklepów instalacyjnych. Z jednego skrad³ m.in.
kocio³ gazowy, dwa junkersy i ponad 150 grzejników,
³¹cznie za kwotê 25.000 z³, natomiast z drugiego stacjê
dysków, monitor, telefon, zestaw wierte³, tarcze diamen-
towe – za ³¹czn¹ kwotê 13.000 z³. W tym samym czasie
z pobliskiej ulicy sprawca ukrad³ samochód Ford Transit
o wartoœci 21.000 z³.

20.10. br.
Oko³o godz. 1810 w Bia³czu Starym zatrzymano 24 – let-
niego mieszkañca Œmigla kieruj¹cego samochodem
Volkswagen Golf w stanie nietrzeŸwoœci (1,58 promila
alkoholu we wydychanym powietrzu)
Kilka minut póŸniej w tym samym miejscu zatrzymano
49 – letniego kierowcê samochodu ¯uk, równie¿ miesz-
kañca gminy Œmigiel, u którego stwierdzono 0,84 promi-
la alkoholu we wydychanym powietrzu.

21.10. br.
W Starym Bojanowie na ul. G³ównej 44 – letni miesza-
niec gminy Œmigiel kieruj¹cy samochodem marki Ford
Sierra potr¹ci³ rowerzystê, 63 – letniego mieszkañca
gminy Œmigiel. Kieruj¹cy odjecha³ z miejsca zdarzenia,
ale po kilkudziesiêciu minutach ustalono jego to¿samoœæ.
W chwili zatrzymania stwierdzono u niego 1,80 promila
alkoholu we wydychanym powietrzu.

25.10. br.
W Œmiglu na ulicy Koœciuszki zatrzymano 44 – letniego
mieszkañca gm. Œmigiel kieruj¹cego rowerem w stanie
nietrzeŸwoœci – 3,33 promila alkoholu we wydychanym
powietrzu.
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 9 WŒ
brzmia³o

„Praca nikogo nie krzywdzi”.
Nagrodê otrzymuje:
pani Angelika Klecha
ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w redakcji.

K r z y ¿ ó w k a
Poziomo

1. wielkie objawienie œw. Jana
7. ¿y³ka
8. choleryk

10. wielka liczba ludzi
11. kostka lego
13. drzewo liœciaste
14. fetysz na wigwamie
15. ma macochê
18. skurcz miêœni twarzy
19. geniusz
23. miasto nad Wis³¹
24. reprymenda
25. p³aszcz na futrze
26. klacz
28. narzêdzie do metalu
29. zbo¿e
30. jedynka z dwoma tuzinami zer

Pionowo

1. trunek pobudzaj¹cy apetyt
2. koniec
3. wziêtka karciana
4. m³ody ptak
5. Malczewski lub S³onimski
6. zastêpca opata
8. rzymski bóg morza
9. Roma

12. oby nam sprzyja³
13. ironia, drwina
16. wiersz mi³osny
17. gruszka mi³osna
18. kuracja
20. na zas³u¿onym wypoczynku
21. leñ
22. krem owocowy

23.zbiór
26. duchowieñstwo
27. kolor œniegu

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

---------------------------------------
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S p or t
Rzut butem prezesa

29 wrzeœnia w Przysiece Polskiej odby³ siê festyn spor-
towo – rekreacyjny, który zgromadzi³ oko³o tysi¹ca osób
- m³odzie¿y szkolnej i doros³ych. Zorganizowa³ go Klub
Sportowy „Gryf” w Przysiece Polskiej, Rada So³ecka,
Centrum Kultury oraz Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu. W ró¿norodnych konkurencjach czo-
³owe miejsca zajêli: Klasa „O” Szko³y Podstawowej
w Przysiece Starej, dziewczynki na dystansie 100 m,
I miejsce – Angelika Sieracka, II miejsce – Weronika Cieæ-
mierowska, III miejsce – Monika Gidaszewska, ch³opcy:
I miejsce Kamil Pawlak przed Rados³awem £abiñskim
i Bartoszem Krysmanem (szko³a w Przysiece Starej II).

Dystans 500m, dziewczynki: I miejsce - Sonia Nowak
(Œmigiel) przed Aleksandr¹ Stró¿yñsk¹ (Œmigiel)
i Agnieszk¹ Smoczyk (Przysieka Stara II), ch³opcy -
I miejsce Miko³aj Handke (Stare Bojanowo, II miejsce
Hubert Baœ (Stare Bojanowo), III miejsce Adam Domi-
niczak (Przysieka Stara II)

Dystans 1000 m, I miejsce - Kinga Brzeziñska, II miej-
sce - Sandra Mazurek, III miejsce - Daria Zimniak, ch³op-
cy: I miejsce - £ukasz Kraczewski, II miejsce - Wiktor

Pracowity sezon hodowców
Œmigielscy hodowcy go³êbi pocztowych zakoñczyli te-
goroczny sezon. Sezon udany, podobnie jak i poprzed-
nie. Bowiem rywalizacja rywalizacj¹, ale najwa¿niej-
sze dla osób hoduj¹cych te ptaki jest ich hobby i dzie-
lenie wspólnych zainteresowañ.

Œmigielska sekcja Polskiego Zwi¹zku Hodowców
Go³êbi Pocztowych zrzesza aktualnie 49 cz³onków, w tym
spor¹ grupê spoza naszej gminy. Prezesem sekcji jest Ja-
nusz Graczyk, a prezesem honorowym Bernard Wolnik .

Tradycyjnie wiêkszoœæ hodowców wystawi³a go³êbie
do kilkunastu lotów konkursowych, w których rywalizo-
wano od maja do wrzeœnia.

W lidze lotów go³êbi doros³ych najlepszymi hodow-
cami okazali siê Kazimierz i Piotr Miko³ajczak z Broni-
kowa, którym przypad³ tytu³ mistrza sekcji. Wicemistrzem
zosta³ Jan Kaczmarek z Grotnik, a drugim wicemistrzem
Jan Stró¿yñski z Czacza. Tytu³ pierwszego przodownika
zdoby³ Dariusz Pelec z Poœwiêtna. Kolejne miejsca wy-
walczyli Kazimierz Hermanowicz (Czacz), Dariusz
Szymczak (Bielawy), Janusz Szymañski (Œmigiel), Ma-
rek Michalak (Bruszczewo), Pawe³ i £ukasz Kurzawscy
(Stare Bojanowo), Bogdan Szymoniak (Wielichowo),
Eugeniusz Sterniak (Poladowo), Marek Poloch (Poœwiêt-
no), Jan i Jacek Kasprzak (Stare Bojanowo).

W rywalizacji lotów go³êbi doros³ych-seria go³êbi ty-

Rejno, III - miejsce Damian Hofman, wszyscy ze Œmi-
gla.

Dystans 1500 m, I miejsce - Aga Nowak (Przysieka
Stara II), II miejsce - Ewelina Wrzosek równie¿ ze Szko-
³y w Przysiece Starej, III miejsce Anna Gbiorczyk ze Sta-
rego Bojanowa. Wœród ch³opców na tym dystansie na
pierwszym miejscu uplasowa³ siê Jakub Legierski z Przy-
sieki Starej II, na drugim Przemys³aw J¹der ze Œmigla,
na trzecim Tomasz Zaj¹c z Czacza.

Dru¿ynowe zwyciêstwo przypad³o Przysiece Starej II
przed Œmiglem, Starym Bojanowem, Bronikowem i Cza-
czem.

Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê rzut bu-
tem na odleg³oœæ. Butem szczególnym, który ukoñczy³
dwa supermaratony w Szwajcarii i dwa maratony we
Wroc³awiu. Pierwsze miejsce zaj¹³ Miros³aw Krzywosz
z Przysieki Polskiej (25m), drugie Ireneusz Koller z Przy-
sieki Starej (24,5 m), trzecie Emil £abiñski z Przysieki
Starej (24 m).

Puchary za I i II lokaty ufundowa³ burmistrz Œmigla
Jerzy Cieœla, za III miejsca – kierownik OKFiR Zygmunt
Ratajczak, za IV miejsca dyrektor Centrum Kultury Eu-
geniusz Kurasiñski. Puchar za rzut butem ufundowa³ Pre-
zes Klubu „Gryf” i jednoczeœnie w³aœciciel buta – Mi-
cha³ Szkudlarek.

M.Sz.

powanych, mistrzami ponownie zostali Kazimierz i Piotr
Miko³ajczakowie. Dalsze miejsca zdobyli Kazimierz
Hermanowicz, Jan Kaczmarek, Dariusz Pelec, Marek
Michalak, Dariusz Szymczak, Janusz Szymañski, Jan
Stró¿yñski, Pawe³ i £ukasz Kurzawscy, Bogdan Szymo-
niak Eugeniusz Sterniak, Andrzej Lisiewicz (Œmigiel)
Mariusz Gbiorczyk (Widziszewo).

Kolejna kategoria to loty go³êbi m³odych-liga. Tu tak-
¿e najlepsi okazali siê Kazimierz i Piotr Miko³ajczak.
Kolejne miejsca wywalczyli W³odzimierz Sobkowiak
(Stare Bojanowo), Janusz Szymañski, Jan i Jacek Ka-
sprzak, Jan Stró¿yñski, Kazimierz Hermanowicz, Dariusz
Pelec, Roman Chomski (Nowawieœ ko³o Przemêtu), Teo-
dor i Robert Starkbauer (Czacz), Eugeniusz Sterniak,
Dariusz Szymczak, Janusz Grzesiak (Nowa Wieœ ko³o
Œmigla), Marek Poloch. W lidze juniorów zwyciê¿y³
Robert Jêcz z Bielaw.

Kolejna rywalizacja toczy³a siê o Superpuchar Prze-
chodni ufundowany przez Bernarda Wolnika. Wygrali go
najlepsi w tym sezonie hodowcy Kazimierz i Piotr Miko-
³ajczak. Kolejne miejsca zajêli Jan Stró¿yñski, Kazimierz
Hermanowicz, Dariusz Pelec, Jan Kaczmarek, Dariusz
Szymczak, Janusz Szymañski, Jan i Jacek Kasprzak, Eu-
geniusz Sterniak, Marek Michalak, Pawe³ i £ukasz Ku-
rzawscy, Marek Poloch, Bogdan Szymoniak, Robert
i Teodor Starkbauer, Mariusz Gbiorczyk.
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W tenisowych turniejach
W kilku tenisowych turniejach rywalizowali m³odzi
reprezentanci Orl¹t Terry Czacz. W dodatku z powo-
dzeniem – czêœæ z nich nale¿a³a tam do najlepszych
graczy.

W sobotê, 19 paŸdziernika, w Pleszewie odby³ siê
II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny M³odziczek i M³o-
dzików. Estera Obiega³a zajê³a w nim pozycjê 7. Marze-
na Wich³acz sklasyfikowana zosta³a w grupie zawodni-
czek, które zajê³y miejsca od 17 do 24. Równie¿ w tej
grupie uplasowa³ siê Dawid Obiega³a. Marcin Langner
zaj¹³ miejsca w przedziale 32 – 48.

Nastêpnego dnia w Lesznie przeprowadzono I Okrê-
gowy Turniej Kwalifikacyjny Kadetek i Kadetów. Pauli-
na Maœlak zajê³a tam miejsce 4, a Kinga Langner 10. Na
6 pozycji uplasowa³ siê Andrzej Fr¹ckowiak, a na 12 To-
masz Fórmanowicz.

Z kolei w sobotê, 26 paŸdziernika, w Z³otowie
w II WTK rywalizowa³y kadetki i kadeci. Paulina Ma-
œlak oraz Estera Obiega³a sklasyfikowane zosta³y tam na
pozycjach 17 – 24, a Tomasz Fórmanowicz i Andrzej Fr¹c-
kowiak na 32 – 48.

Zawodnicy Orl¹t Terry rozegrali te¿ jedno spotkanie
ligowe. W niedzielê, 13 paŸdziernika, podejmowali u sie-
bie Heliosa Bucz. Przegrali 1:17. Wynik nie móg³ byæ
jednak inny, skoro gra³y dzieci przeciwko doros³ym za-
wodnikom, tegorocznym spadkowiczom z trzeciej ligi.
Honorowy punkt dla dru¿yny z Czacza zdoby³ Krzysztof
Garstka. DAS

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Lot Na-
rodowy z Watykanu. Tu zwyciê¿y³ go³¹b Jana Pudliszew-
skiego ze Œmigla. Kolejne miejsca zdoby³y go³êbie Ro-
mana Chomskiego (Nowa Wieœ ko³o Przemêtu) oraz Hen-
ryka i Marcina ¯aka z Przysieki Polskiej.

Puchar burmistrza Œmigla za najlepsz¹ „trójkê” go³ê-
bi z lotów konkursowych Ede I, Ede II (Holandia) wy-
walczy³ Jan Stró¿yñski. Drugie miejsce zdoby³ Dariusz
Pelec, trzecie Jan Kaczmarek.

W ³¹cznej klasyfikacji lotników go³êbi doros³ych zwy-
ciê¿y³ go³¹b Kazimierza i Piotra Miko³ajczaka. Drugie
miejsce zaj¹³ go³¹b Kazimierza Hermanowicza, a trzecie
Dariusza Szymczaka.

Najlepszy roczniak nale¿a³ do Paw³a i £ukasza Ku-
rzawskich. Z kolei w rywalizacji lotów go³êbi m³odych
w sezonie 2002 najlepszym lotnikiem okaza³ siê go³¹b
Janusza Szymañskiego, który w ³¹cznej klasyfikacji wy-
przedzi³ go³êbia Jana Stró¿yñskiego oraz Kazimierza
i Piotra Miko³ajczaków.

Puchary dla pierwszego go³êbia w sezonie 2002 w lo-
tach go³êbi doros³ych zdobyli: w I locie ze S³ubic zwy-
ciê¿y³ Andrzej Wolnik, z Mieszkowic I, a tak¿e z Miesz-
kowic II – Kazimierz i Piotr Miko³ajczak. Z Helmstedt
I – Dariusz Pelec, z Bremenu I – Kazimierz i Piotr Miko-
³ajczak, z Helmstedt II – Dariusz Szymczak, z Bremenu
II – Kazimierz Hermanowicz, z Helmsted III – Jan i Ja-
cek Kasprzak, z Bremenu III – Andrzej Mierzyñski,
z Helmstedt IV – Kazimierz i Piotr Miko³ajczak, z Ede
I – Jan Stró¿yñski, z Helmstedt V – Janusz Szymañski,
z Ede II i z Helmstedt VI – Dariusz Pelec.

Puchary dla pierwszego go³êbia z lotu go³êbi m³odych
otrzymali: ze S³ubic I – Jan i Jacek Kasprzak, ze S³ubic
II Janusz Szymañski, z S³ubic III Roman Chomski, Lu-
dwigsfelde oraz z Burga Kazimierz i Piotr Miko³ajczak.

Cz³onkowie sekcji ze Œmigla prowadz¹ te¿ klasyfika-
cjê najlepszego hodowcy w latach 2001 – 2010. Obecnie
po dwóch sezonach najwiêcej punktów zgromadzi³ tu Jan
Stró¿yñski. Kolejne miejsca zajmuj¹ Kazimierz i Piotr
Miko³ajczak, Jan Kaczmarek, Dariusz Pelec, Dariusz
Szymczak, Pawe³ i £ukasz Kurzawscy, Janusz Szymañ-
ski, Kazimierz Hermanowicz, Marek Poloch i Marek
Michalak.

Uroczyste podsumowanie sezonu lotowego 2002 od-
by³o siê 20 paŸdziernika w Centrum Kultury w Œmiglu.
Obecni na nim byli, oprócz hodowców, burmistrz Œmigla
Jerzy Cieœla, radny powiatu w Koœcianie Józef Cieœla,
przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Œmigielskie Wiatraki
Leszek Balcer, kierownik Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji Zygmunt Ratajczak oraz Leszek Nowak, pre-
zes koœciañskiego oddzia³u PZHGP.

W sumie w minionym sezonie przeprowadzono 14
lotów go³êbi doros³ych. W zawodach tych udzia³ bra³o

od 17 do 34 hodowców. £¹cznie zg³osili 6390 go³êbi, które
pokona³y 5852 kilometrów.

W 5 zawodach rywalizacji lotów go³êbi m³odych ho-
dowcy zg³osili 3805 ptaków, które pokona³y trasy o ³¹cz-
nej d³ugoœci 985 kilometrów.

W sumie œmigielanie w swej sekcji walczyli 37 pu-
charów i 90 dyplomów. DAS

Jesienna wêdrówka
Sobotni ranek 12 paŸdziernika przywita³ nas wietrze-

nie i ch³odno, ca³kiem nietypowo jak na „z³ot¹ polsk¹
jesieñ”. Jednak¿e m³odym turystom, czwartoklasistom ze
Szko³y Podstawowej w Œmiglu nie przeszkodzi³o to
w wyruszeniu na turystyczny szlak po ziemi œmigielskiej.
Trasa rajdu mia³a swój pocz¹tek przy szkole. Dzieci
¿wawo maszerowa³y poprzez Podœmigiel do Bronikowa,
gdzie w agroturystycznym gospodarstwie pañstwa Ha-
berników usytuowana by³a meta rajdu.

Na mecie rajdu organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników konkursy indywidualne i zespo³owe. Zespo³y roz-
wi¹zywa³y quiz krajoznawczo – turystyczny ze znajo-
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Zwyciêstwa i jedna pora¿ka
Bardzo dobrze radzili sobie pi³karze Pogoni 1929
Œmigiel w rozegranych w minionych tygodniach spo-
tkaniach ligowych. Niestety ich dobre humory popsu-
³a wysoka pora¿ka, jak¹ ponieœli na wyjeŸdzie z Kro-
biank¹ Krobia.

W niedzielê, 22 wrzeœnia, œmigielanie podejmowali na
w³asnym boisku Poloniê Leszno, zwyciê¿aj¹c 3:1. Bramki
zdobyli Artur Basiura, Krzysztof Kurzawa i Adam Olej-
nik. W sobotê, 28 wrzeœnia, wyjechali na mecz do Ga-
rzyna. Pokonali tamtejszy K³os 1:2. Tu gole strzelili Adam
Olejnik i Tomasz Okupniczak. W kolejnym spotkaniu,
5 paŸdziernika, podejmowali u siebie dru¿ynê Korony Pia-
ski. Wygrali 3:2. Po jednym golu w tym spotkaniu zdo-
byli Artur Basiura, Adam Olejnik, £ukasz Ogrodowczyk.
13 paŸdziernika pokonali na wyjeŸdzie 1:2 Rolnika Ra-
cot. Po raz kolejny w rozgrywkach na listê strzelców
wpisali siê Artur Basiura i Krzysztof Kurzawa.

Niezwykle pechowy dla zawodników Pogonii by³ mecz
rozegrany 20 paŸdziernika. Na wyjeŸdzie ulegli wtedy
zespo³owi Krobianka Krobia 1:7. Honorowego gola
w spotkaniu zdoby³ Mi³osz Grzelak.

Œmigielanom nieco humory poprawi³o kolejne zwy-
ciêstwo. Tym razem na w³asnym boisku pokonali Znicz
Obrê 3:1. Tu gole zdobyli £ukasz Ogrodowczyk, Krzysz-
tof Kamieniarz, Przemys³aw Skrzypczak. DAS

Wyzwanie dla czterech dru¿yn
Do tegorocznych rozgrywek ligowych Grom Czacz
wystawi³ cztery dru¿yny. Znakomicie spisuj¹ siê naj-
m³odsi gracze. Ich starsi koledzy maj¹ ju¿ wiêksze
trudnoœci w walce z rywalami, zw³aszcza seniorzy,
którzy walcz¹ o utrzymanie w A-klasie. Jednak przy
tak krótkiej historii klubu, wszystkie rozgrywki to
wyzwanie.

Trampkarze m³odsi to ch³opcy urodzeni w latach 1990
– 91 i m³odsi. W grupie, w której walcz¹, znajduje siê 10
zespo³ów. Do koñca paŸdziernika ch³opcy z Czacza wy-
grali 6 meczy, przegrali tylko dwa razy i prowadzili w ta-
beli. Prezes klubu Marek Sowa wyró¿nia z tej dru¿yny
przede wszystkim Przemys³awa Adamczaka, Dawida
Obiega³ê i Krzysztofa Czachowskiego.

NieŸle spisuj¹ siê te¿ ich koledzy – trampkarze starsi.
W gronie 14 dru¿yn zajmuj¹ miejsce 3. Ten wynik to
w g³ównej mierze zas³uga Mateusza Witomskiego, który
zdoby³ oko³o po³owy z 47 bramek zespo³u oraz bramka-
rza Tomasza Miko³ajczaka.

Tomek wyrasta na prawdziwego lidera zespo³u – mówi
Marek Sowa.

Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê zespo³ów w grupie mecze
rozgrywane s¹ dwa razy w tygodniu. Tomek dodatkowo
broni jeszcze w zespole juniorów m³odszych, gra wiêc trzy
razy w tygodniu. Ju¿ to jest du¿ym obci¹¿eniem, a prze-
cie¿ dochodz¹ regularne treningi. Naprawdê uwa¿am, ¿e
ma on olbrzymi talent i w przysz³oœci mo¿e trafiæ do dru-
¿yn z wysokich klas rozgrywek. Warto dodaæ, ¿e sport z po-
wodzeniem ³¹czy z nauk¹, nale¿y do najlepszych uczniów
w szkole.

Niestety juniorzy m³odsi maj¹ ju¿ wiêcej problemów.

Na 7 meczy wygrali dot¹d 2. Trudno skompletowaæ w ma-
³ej miejscowoœci dru¿ynê z³o¿on¹ z ch³opców w tym sa-
mym wieku, dlatego wielu z graczy to jeszcze trampka-
rze. Dodatkowo musz¹ oni rywalizowaæ z takimi zespo-
³ami jak Kania Gostyñ, Rawia Rawicz czy Sparta Miej-
ska Górka.

I wreszcie seniorzy. W grupie sk³adaj¹cej siê z 14 ze-
spo³ów zajmuj¹ miejsce 11. W pierwszym sezonie w A-
klasie mog¹ siê jednak ju¿ pochwaliæ dobrymi wynika-
mi. Pokonali 7:1 zespó³ z W³oszakowic i 4:3 s¹siada zza
miedzy – Mochy. W Kêb³owie odnieœli z kolei pierwsze
zwyciêstwo na wyjeŸdzie. Najdotkliwsz¹ pora¿kê zano-
towali na inauguracjê rozgrywek, kiedy przegrali 0:7
z Gwiazd¹ Siedlec. Zespó³ zmaga siê te¿ z ci¹g³ymi rota-
cjami w sk³adzie. Mimo to ambitnie walczy o realizacjê
najwa¿niejszego celu-utrzymania siê w lidze.

Nie jest to jednak ³atwe – informuje Marek Sowa.
Tu poziom rozgrywek jest inny ni¿ w B –  klasie, co

zreszt¹ doskonale widaæ. Zespo³y s¹ lepiej zorganizowa-
ne, silniejsze, o d³u¿szej od nas tradycji, a co za tym idzie,
o wiêkszym doœwiadczeniu

Od niedawna wszyscy zawodnicy Gromu mog¹ ju¿
trenowaæ po zmroku. Na boisku treningowym zamonto-
wano oœwietlenie. To efekt wspólnej pracy i zaanga¿o-
wanie dzia³aczy klubu i mieszkañców wsi. DAS

moœci zabytków oraz historii œmigielskiej. Ka¿dy uczest-
nik rajdu otrzyma³ pami¹tkowy znaczek okolicznoœcio-
wy.

Po konkursach dzieci mia³y okazjê obejrzeæ zwierzêta
hodowane przez w³aœcicieli gospodarstwa. Wielu emocji
dostarczy³a te¿ biesiada w wigwamie z kie³bask¹ przy-
piekan¹ nad ogniskiem. Choæ niektórzy spalili swoj¹ kie³-
baskê na przys³owiowy wêgielek i tak by³a smaczna. Na
pochwa³ê zas³uguj¹ wszyscy, którzy mimo ch³odu potra-
fili œwietnie i w kole¿eñski sposób siê bawiæ. Zwyciêzcy
konkursów zostali nagrodzeni przez nauczycieli upomin-
kami i du¿ymi brawami pozosta³ych uczestników. Po
powrocie do Œmigla dzieci mimo zmêczenia ju¿ wyrazi-
³y chêæ wziêcia udzia³u w kolejnym rajdzie turystycznym.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Pañstwu Haberni-
kom, w³aœcicielom gospodarstwa agroturystycznego
w Bronikowie, za mi³¹ goœcinê oraz zapoznanie dzieci
z now¹ form¹ wypoczynku w kontakcie z natur¹.

Danuta Strzelczyk Zygmunt Ratajczak
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Szachowe zmagania
Szachistki i szachiœci Wie¿y Œmigiel zjeŸdzili Wielko-
polskê, rywalizuj¹c w turniejach szachowych z gra-
czami z ca³ego województwa. Grali miêdzy innymi
w Lesznie i Poznaniu.

21 wrzeœnia w Rawiczu odby³ siê IV Otwarty Turniej
o Puchar Starosty Rawickiego. Walczy³y w nim 44 za-
wodniczki i zawodnicy z Wielkopolski i Dolnego Œl¹ska.
O poziomie rywalizacji œwiadczy choæby fakt, ¿e wœród
nich znalaz³o siê dwóch mistrzów miêdzynarodowych
oraz dwóch krajowych. W rywalizacji pañ bezkonkuren-
cyjna okaza³a siê instruktor œmigielskiej sekcji Ma³go-
rzata Adamczak, a drugie miejsce zajê³a Magdalena Ju-
dek. W grupie do lat 15 Agnieszka Adamczak by³a trze-
cia. W Rawiczu startowali jeszcze Micha³ Œwita³a i Cy-
ryl Szudra. Z kolei 27 wrzeœnia odby³ siê turniej cyklu
Grand Prix Leszna. Startowali w nim Magdalena Judek,
Agnieszka Adamczak, Cyryl Szudra, Pawe³ Judek i Ali-
cja £upicka. Wszyscy zajêli miejsca poza pierwsz¹ dzie-
si¹tk¹ turnieju. Nastêpnego dnia Agnieszka Adamczak
wziê³a udzia³ w Grand Prix Puszczykowa. Wygra³a ry-
walizacjê dzieci do lat dziesiêciu. W niedzielê, 29 wrze-
œnia, turniej szachowy odby³ siê w poznañskim hipermar-
kecie M1. Agnieszka Adamczak zajê³a tam miejsce pi¹te
wœród dzieci do lat dziesiêciu, a Magdalena Judek szóste
wœród zawodniczek, które nie ukoñczy³y szesnastego roku
¿ycia. Na nastêpnym turnieju Grand Prix Leszna œmigie-
lanie znaleŸli siê 18 paŸdziernika. Magdalena Judek za-
jê³a tu trzecie miejsce.

Magdalena Judek zwyciê¿y³a równie¿ w rywalizacji
dziewcz¹t do lat osiemnastu w Poznañskim Festiwalu
Szachowym Rataje 2002. DAS

Turniejowo i ligowo
Pracowicie up³ynê³y minione tygodnie zawodnikom
Polonii Arsena³ Œmigiel. Co tydzieñ startowali w tur-
niejach lub walczyli w meczach ligowych. I to prze-
wa¿nie z powodzeniem.

21 wrzeœnia w Pleszewie odby³ siê I Wielkopolski
Turniej Klasyfikacyjny Kadetów i Kadetek. Wœród ka-
detek Polonii najlepiej spisa³a siê Weronika ¯urek, która
zajê³a 9 miejsce. Marta Waligóra by³a 14, Justyna ¯urek
28, Ewelina ̄ urek 38, Sandra Mazurek 40. Wœród ch³op-
ców ze œmigielan najlepiej wypad³ £ukasz Szymañski,
który zaj¹³ miejsce 10. S³awomir Kreuschner by³ 28,
Pawe³ Skorupiñski 30, Micha³ Wieczorek 35, Robert Ja-
godzik 36, Micha³ Gzylkowiak 67, Jêdrzej Skrzypek 68.

Dzieñ póŸniej w Wyrzysku odby³ siê I WTK Senio-
rów. Tu na najlepszej pozycji z graczy Polonii Arsena³
uplasowa³ siê Tadeusz Koz³owski, który by³ 13. Patryk
Ratajczak zaj¹³ miejsce 15, Wojciech Waligórski 20, Ro-
bert Bartosz 30, £ukasz Szymañski 34, Dariusz Szymañ-
ski 37, Bart³omiej Glinka 39.

W dniach 6 – 7 paŸdziernika w Gdañsku odby³ siê
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów. Jedyny
reprezentant Polonii Wojciech Waligórski w gronie 40
zawodników by³ 35. W niedzielê, 6 paŸdziernika, w po-
jedynku ligowym spotka³y siê graj¹ce w trzeciej lidze
Polonia III i Polonia IV. Wygra³a dru¿yna trzecia 10:8.
Punktowali Roman Tasiemski – 4,5, Jan Nowak – 3,5,
Witold Woœko – 2,5. Dla zespo³u czwartego punkty zdo-
byli: Artur Marciniak – 3,5, £ukasz Szymañski – 2,5,
Marcin £¹czny i Pawe³ Zbyrad po 1.

Tydzieñ póŸniej, 13 paŸdziernika, rywalizowa³y ju¿
wszystkie zespo³y Polonii. Drugoligowcy podejmowali
u siebie dwa zespo³y. Najpierw grali z Raszkowiank¹
Raszków, z któr¹ wygrali 9:1. Punktowali tu: Patryk Ra-
tajczak, Bart³omiej Glinka, Wojciech Waligórski – po 2,5,
Bartosz Robert – 1,5. W drugim spotkaniu pokonali 6:4
Tajfuna Ostrów Wielkopolski. Patryk Ratajczak zdoby³ –
2,5 punktu, Bart³omiej Glinka – 2, Bartosz Robert – 1,
Wojciech Waligórski – 0,5.

Polonia druga równie¿ gra³a dwa mecze, jednak oba
na wyjeŸdzie. Trzecioligowcy w pierwszym pokonali 9:1
Juniora II Leszno. Punktowali tu: Tadeusz Koz³owski,
£ukasz Szymañski, Mateusz Kuciak – po 2,5, Dariusz
Szymañski – 1,5. W drugim meczu Poloniœci pokonali
LZS Jaraczewo 6:4. Tadeusz Koz³owski – 2,5, Dariusz
Szymañski – 2, £ukasz Szymañski – 1,5.

W rozgrywkach IV ligi Polonia III pokona³a Manos
III Œrem 13:5. Punktowali: Jan Nowak – 4,5, Witold
Woœko – 3,5, Roman Tasiemski i Ryszard Jokiel – po 2,5.
Polonia IV uleg³a natomiast zespo³owi LZS Bodzewo
2:16. Marciñ Luboñ zdoby³ 1,5 punktu, a Marcin £¹czny
0,5.

19 paŸdziernika w Pleszewie odby³ siê II WTK M³o-
dzików i M³odziczek. Weronika ̄ urek uplasowa³a siê tam
na pozycji 3. Justyna ¯urek by³a 9, Sandra Mazurek 12,
Ewelina ¯urek 25. S³awomir Kreuschner zaj¹³ miejsce
17, Jêdrzej Skrzypek 32, Micha³ Gzylkowiak 34. Nastêp-
nego dnia w Poznaniu zorganizowano II WTK Juniorów
i Juniorek. Wojciech Waligórski zaj¹³ miejsce 5, Dariusz
Szymañski 14, £ukasz Szymañski 20, Pawe³ Zbyrad 39.

26 paŸdziernika w Z³otowie zorganizowano II WTK
Kadetów i Kadetek. Weronika ¯urek by³a tam 6, Marta
Waligóra 8, Justyna ̄ urek 14, Ewelina ̄ urek 27, Sandra
Mazurek 28. £ukasz Szymañski zaj¹³ miejsce 5, Tomasz
Nawrot 25, Robert Jagodzik 33, Micha³ Gzylkowiak 37,
Pawe³ Skorupiñski 39.

W Poznaniu natomiast 27 paŸdziernika odby³ siê
II WTK Seniorów. Patyk Ratajczak zaj¹³ miejsce 11, Da-
riusz Szymañski 17, Tadeusz Koz³owski 18, Bart³omiej
Glinka 19, Robert Bartosz 25, Mateusz Kuciak 26, Woj-
ciech Waligórski 33. DAS
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