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Reklama

IX Sesja Rady Miejskiej Œmigla
odby³a siê 12 czerwca b.r. Obec-
nych na niej by³o 15 radnych.
Po informacji przewodnicz¹-
cego rady o pracy w okresie
miêdzy sesjami, sprawozdanie
z wykonania uchwa³ rady Miej-
skiej i informacje o swej dzia-
³alnoœci w w/w okresie przed-
stawi³ burmistrz Œmigla – Józef
Cieœla. Informacje z prac komi-
sji przedstawili równie¿ prze-
wodnicz¹cy komisji Rady.
W czasie obrad Rada Miejska
p o d j ê ³ a  u c h w a ³ y  w  n a -
stêpuj¹cych sprawach:
a). zmian w bud¿ecie gminy

Œmigie³ na 2003 rok. Zwiêk-
szono rezer wê ogóln¹
o kwotê 5.615,- z³ z subwen-
cj i  przekazanej  przez
Ministerstwo Finansów
i zwiêkszono wydatki œrod-
ków specjalnych uzyska-
nych z tytu³u darowizn od
osób fizycznych i praw-
nych,

b). zmian w Gminnym Pro-
gramie Profilaktyki i Roz-

wi¹zywania Problemów Al-
koholowych na 2003 rok.
Zmiany zapisu w za³¹czniku
do uchwa³y nr IV/36/2003
pozwala na prawid³ow¹ reali-
zacjê bud¿etu w 2003 roku.

c). za³o¿enia Gimnazjum
w Bronikowie przy ul.
Morownickiej 26. Obwód
szko³y obejmuje miejsco-
woœci takie jak: Bronikowo,
Machcin, Morownica,
Nowe Szczepankowo, Pod-
œmigiel, Sikorzyn, Smolno,
Stare Szczepankowo.

d). utworzenie Zespo³u Szkó³
pod nazw¹ „Samorz¹dowe
Gimnazjum i Szko³a Podsta-
wowa w Bronikowie, ul. Mo-
rownicka 26”. Do obwodu
Zespo³u Szkó³ od 1 wrze-
œnia b.r. nale¿eæ bêd¹ te
same miejscowoœci i bêdzie
on dzia³aæ jako jednostka
bud¿etowa.

e). zmiany uchwa³y nr VI/59/
99 Rady Miejskiej Œmigla
z dnia 11 marca 1999 roku
w sprawie utworzenia ze-

spo³u Szkó³ pod nazw¹ „Sa-
morz¹dowe Gimnazjum,
Szko³a Podstawowa i Przed-
szkole w Czaczu, ul. Par-
kowa 2”. Zmiana tego ze-
spo³u szkó³ obejmuje takie
miejscowoœci jak: Czacz,
Czaczyk, Broñsko, Gliñsko,
Broñsko, Karœnice, Ksiê-
ginki, Nadolnik, Nowy
Bia³cz, Stary Bia³cz, Skora-
czewo.

f). zmian uchwa³y nr VI/61/
99 Rady Miejskiej Œmigla
z dnia 11 marca 1999 roku
w sprawie utworzenia Ze-
spo³u szkó³ pod nazw¹ „Sa-
morz¹dowe Gimnazjum
i Szko³a Podstawowa w Œmi-
glu, ul. M. Konopnickiej 5”.
Od nowego roku szkolne-
go do obecnego obwodu tej
szko³y w³¹czona bêdzie
wieœ Wydorowo i dlatego
nale¿a³o zwiêkszyæ dotych-
czasowy obwód tego ze-
spo³u szkó³ o w/w wieœ.

g). ustalenia sieci publicznych
szkó³ podstawowych pro-

I X  S e s j a  R a d y  M i e j s k i e j  Œ m i g l a
wadzonych przez gminê
Œmigiel oraz ustalenie gra-
nic ich obwodów

h). ustalenia sieci publicznych
gimnazjów prowadzonych
przez gminê Œmigiel oraz
ustalenie granic ich obwo-
dów.

W odpowiedzi na zapytania rad-
nych burmistrz wyjaœni³, ¿e
naprawa przystanków PKS jest
uzale¿niona od tego, czy po
I pó³roczu zostan¹ pieni¹dze,
które bêdzie mo¿na na ten cel
przeznaczyæ. Stwierdzi³ rów-
nie¿,  ¿e sprawa obs³ugi
bezrobotnych przez Powiato-
wy Urz¹d Pracy w Œmiglu ci¹-
gle jest w toku za³atwiania i wy-
razi³ swoje ubolewanie, ¿e tak
to siê rozwleka w czasie. Bur-
mistrz obieca³, ¿e jego in-
formacja z dzia³alnoœci w okre-
sie miêdzy sesjami bêdzie bar-
dziej szczegó³owa. Stosowne
wnioski do projektanta w spra-
wie monta¿u zaworu na wodo-
ci¹gu w Broñsku przez gminê
s¹ sk³adane i jak stwierdzi³ bur-

ci¹g dalszy na str.4



lipiec/20034

mistrz rezultat koñcowy zale-
¿y tylko od inwestora i projek-
tanta. Poinformowa³ zebra-
nych, ¿e w sprawie budowy
drogi pomiêdzy Karœnicami
a Nowym Bia³czem by³ zmu-
szony uniewa¿niæ przetarg na
opracowanie dokumentacji bu-
dowy tej drogi, gdy¿ oferty
odbiega³y znacznie od warun-
ków rynkowych. Budowa dro-
gi Karœnice – Nowy Bia³cz bê-
dzie uwzglêdniona w wie-
loletnim planie inwestycyjnym
– stwierdzi³ burmistrz. Odpo-
wiadaj¹c na pytanie radnego
J. Pietrzaka burmistrz poinfor-
mowa³, ¿e kwota 10.000,- z³
zapisana w bud¿ecie na realiza-
cjê Dni Œmigla nie zosta³a
przekroczona.
Aby unikn¹æ w przysz³oœci
obecnych problemów rozli-
czeniowych wynikaj¹cych
z czerpania wody z ujêcia w Ra-
domicku burmistrz przewiduje
w przysz³oœci zaopatrzenie
w wodê wsi Wydorowo i Sier-
powo z ujêcia w Starym Boja-
rowie. Odpowiadaj¹c radnemu
Pietrzakowi na zarzut, ¿e nie-

równo traktuje siê dzieci wiej-
skie i miejskie dlatego, ¿e jak
stwierdzi³ radny, wiêcej pieniê-
dzy z bud¿etu przeznacza siê
na imprezy w mieœcie ni¿ wsi,
burmistrz stwierdzi³, ¿e s¹ przy-
k³ady zorganizowania bardzo
udanych imprez dla dzieci na
wsiach bez udzia³u pieniêdzy
z bud¿etu. Z uwagi na skrom-
ny bud¿et i na bardzo zró¿nico-
wane oczekiwania finansowe
rad so³eckich burmistrz posta-
nowi³ wspieraæ tylko te impre-
zy rad so³eckich, które bêd¹
organizowane wspólnie z Cen-
trum Kultury. W wolnych g³o-
sach i wnioskach radny Z. Paw-
lak sugerowa³ burmistrzowi,
aby on wspólnie z Agencj¹
Roln¹ Skarbu Pañstwa umo¿li-
wi³ zakup lub dzier¿awê ziemi
rolnikom z naszej gminy. Bur-
mistrz zaproponowa³ wiêksze
skonkretyzowanie tych po-
trzeb i przedstawienie ich
w formie wniosku. Radny
W. Omieczyñski z³o¿y³ wnio-
sek o to, aby zebraæ wszystkie
komisje i szczegó³owo roz-
patrzeæ sytuacjê kolejki w¹-
skotorowej. Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej Œmigla przy-
pomnia³, ¿e jeszcze w czerwcu
bêdzie zorganizowane spotka-
nie w tej sprawie i w kwestii
przyst¹pienia naszej gminy do
zwi¹zku gmin nadodrzañskich.
Radni wyrazili swoj¹ dez-
aprobatê i ubolewania co do nie-
powiadomienia ich o konferen-
cji prasowej Stowarzyszenia
Kolei W¹skotorowych, na któ-
rej informowano o konieczno-
œci zaniechania kursów pasa-
¿erskich. Zastêpca burmistrza
S. Stachowiak jako przewodni-
cz¹cy Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Al-
koholowych zaprosi³ zebra-
nych na regionalne spotkanie
grup AA i Al. Anon do Wonie-
œcia, które odby³o siê w dniu
21 czerwca b.r. Poinformowa³
on równie¿ o przebiegu wizyty
delegacji Rady we Francji
w Neufchateau, która odby³a
siê na zaproszenie mera tego
miasta w dniach 27 do 30 maja
b.r.
So³tys z Karmina pyta³ radnego
Pietrzaka o to czy by³ z komisj¹
ochrony œrodowiska w Karmi-
nie i czy widzia³ tamtejsze „dzi-

kie” wysypisko œmieci. Radny
Pietrzak stwierdzi³, ¿e nie, ale
nic o tym wczeœniej nie wie-
dzia³ i prosi na przysz³oœæ zg³a-
szaæ takie problemy przed wizj¹
lokaln¹ gminy. Przewodnicz¹ca
Rady Rodziców z Bronikowa
serdecznie podziêkowa³a ra-
dzie Miejskiej Œmigla i burmi-
strzowi za podjêcie uchwa³y, na
mocy której w Bronikowie od
1 wrzeœnia b.r. bêdzie gimna-
zjum. Jeden z mieszkañców
gminy – B. Pawlisiak skierowa³
a p e l  d o  R a d y  o  z a g o -
spodarowanie w czasie wakacji
czasu wolnego dzieciom. Na
koñcu sesji radni g³osowali za-
lecenie nadane prawnego wo-
jewody, które dotyczy³y zmian
w regulaminie przyznawania
wyró¿nieñ honorowych, tytu-
³ów i odznaczeñ. Wed³ug tych
zaleceñ g³osowanie samorz¹du
w tej sprawie powinno byæ jaw-
ne, a nie jak dot¹d tajne. Wnio-
sek przyjêto przy przewadze
jednego g³osu (6:5). Czterech
radnych wstrzyma³o siê od g³o-
su. Na tym sesjê zakoñczono.

E. Kurasiñski

Panie Zygmuncie proszê siê
przedstawiæ czytelnikom.
Pochodzê z ¯egrówka. Ukoñ-
czy³em Zasadnicz¹ Szko³ê Za-
wodow¹ w Koœcianie. Uczy³em
siê równie¿ na kursach spe-
cjalistycznych w Oœrodku
Szkoleniowym w Poznaniu
i w Niemczech. Z zawodu je-
stem elektromechanikiem
i prowadzê warsztat samocho-
dowy. Naprawiam samochody
ró¿nych marek, pocz¹wszy od
Syreny, Trabanta, na Mercede-
sie koñcz¹c. W czasie wolnym
zajmujê siê renowacj¹ starych
samochodów. To moja pasja.
Kiedy ona siê zaczê³a?
Technik¹ interesowa³em siê od
najm³odszych lat. Ju¿ jako
dziecko rozkrêca³em i próbo-
wa³em sk³adaæ ró¿ne przed-
mioty – g³oœniki, zegar, maszy-
nê do pisania. Kiedyœ uda³o mi
siê uruchomiæ stare radio de-

taktorowe. Jako 16 – 17 letni
ch³opak pojecha³em na waka-
cje do Rokitna gdzie by³em
œwiadkiem za³adunku starego,
piêknego samochodu prawdo-
podobnie na sprzeda¿ do Nie-
miec. Bardzo mnie wtedy to

auto zaintrygowa³o. Dzisiaj ju¿
wiem, ¿e by³ to s – klasowy
Mercedes 170 S w wersji ka-
briolet. Zapragn¹³em mieæ taki
model – kiedyœ w przysz³oœci.
Niestety, d³ugo to by³o niemo¿-
liwe. Najpierw nauka, potem

praca, rozbudowa warsztatu,
budowa domu... W 1968 roku
zacz¹³em poszukiwania takiego
lub chocia¿ podobnego samo-
chodu. W 1998 roku w sk³adni-
cy z³omu szukaj¹c Mercedesa
natrafi³em na zdezelowany ka-
briolet marki Hansa z 1934
roku o pojemnoœci 1100 cm3.
Pozna³em bardzo ciekawego
cz³owieka, który równie¿ posia-
da³ Hansê. Po¿yczy³ mi doku-
mentacjê techniczn¹, czêœci na
wzór oraz wskaza³ miejsca,
gdzie mogê jeszcze cokolwiek
dokupiæ. Skierowa³ mnie rów-
nie¿ do innego w³aœciciela Han-
sy i tam przypadkowo zobaczy-
³em samochód, który przypo-
mnia³ mi ten z lat m³odoœci. By³
to przedwojenny mercedes
z 1934 roku. Po d³ugim targu
uda³o mi siê go odkupiæ.

Silnik przemówi³ po 35 latach –
wywiad z Zygmuntem Dratw¹

ci¹g dalszy ze str.3

Z. Dratwa prezentuje stary, wysuwany kierunkowskaz w Hansie

ci¹g dalszy na str. 9
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Jedn¹ z czynnych form zaspokojenia swo-
ich potrzeb kulturalnych przed II wojn¹
œwiatow¹ by³o powstawanie i rozwój licz-
nych chórów. By³y to najczêœciej chóry
mieszane (np. Lutnia w Koœcianie) lub
mêskie (Arian w Koœcianie itd.). Jednym
z takich chórów, który powsta³ w Œmiglu,
by³o Towarzystwo Œpiewu Mêskiego
„Echo”. 23.09.1926 roku powiadomiono
miejscowy Urz¹d Policyjny, ¿e na zebra-
niu w dniu 30.06.1926 zawi¹za³o siê towa-
rzystwo pod wspomnian¹ nazw¹. Preze-
sem zarz¹du zosta³ wybrany W³adys³aw
Kmiecyk, a jego zastêpc¹ i dyrygentem
Boles³aw Antkowiak. Sekretarzem wybra-
no Leonarda Graczyka, a jego zastêpc¹
Jana Przyszczypkowskiego. Cz³onkami
towarzystwa zosta³y 42 osoby. Towarzy-
stwo od pocz¹tku swego istnienia rozpo-
czê³o energiczn¹ dzia³alnoœæ. Próby œpie-
wu odbywa³y siê w tutejszej szkole wydzia-
³owej. Po raz pierwszy towarzystwo zapre-
zentowa³o siê publicznie 06.10.1926 roku,
gdy w sali p. Hoffki przy ulicy Mickiewicza
urz¹dzono wieczornicê, po³¹czon¹ z za-
baw¹ taneczn¹ i œpiewem. Towarzystwo

Towarzystwo Œpiewu Mêskiego „Echo” w Œmiglu przed
II wojn¹ œwiatow¹

dawa³o nie tylko popisy œpiewu, ale pre-
zentowa³o publicznoœci ró¿ne sztuki te-
atralne. I tak 27.04.1929 roku w sali strzel-
nicy wystawiono sztukê „Wielkopolanki
w Warszawie”. Jak wówczas zaznaczono,
dochód z przedstawienia by³ przeznaczo-
ny na zasilenie kasy towarzystwa. Celowi
temu s³u¿y³y tak¿e organizowane zabawy.
01.03.1930 roku zorganizowano w strzel-
nicy bal maskowy, a 19.01.1931 roku bal
karnawa³owy. W latach 1932 – 1933 odno-
towano krótk¹ przerwê w dzia³alnoœci
towarzystwa. Jednak 17.06.1933 roku
wybrano nowy zarz¹d, na którego czele
stan¹³ lekarz dr Szczepan Zamojski, a wi-
ceprezesem wybrano dyrektora szko³y
Boles³awa Antkowiaka. Dyrygentem chó-
ru by³ Józef Karpiñski. Z inicjatywy nowe-
go zarz¹du 03.12.1933 roku zorganizo-
wano w sali strzelnicy wieczór wokalno –
instrumentalny z bogatym repertuarem.
Zaprezentowano m.in. poloneza z opery
„Halka” Moniuszki, „St³uczony dzban”
Nowowiejskiego – œpiew chóralny i solo
fortepian, „Na stawie” – œpiew rewelersów
itd. W paŸdzierniku 1936 roku uroczyœcie

obchodzono 10 – lecie istnienia chóru,
który, jak donosi³a ówczesna prasa: „zna-
ny by³ spo³eczeñstwu z licznych koncer-
tów publicznych, a rozwija siê pomyœlnie
pod œwietnym kierownictwem p. sêdzie-
go Wilczaka i dyrygenta Karpiñskiego”.
Uroczystoœci rocznicowe odby³y siê w nie-
dzielê 11.10.1936 roku. Rozpoczê³a je
msza œw. w intencji zmar³ych cz³onków
chóru, odprawiana przez ks. Stachowiaka.
W godzinach wieczornych odby³a siê wie-
czornica, któr¹ zagai³ cz³onek za³o¿yciel
Leonard Graczyk. Nastêpnie chór za-
œpiewa³ pieœñ „Gaude Mater Polonia”.
Kolejny za³o¿yciel i pierwszy dyrygent
prof. Boles³aw Antkowiak z³o¿y³ sprawoz-
danie z 10 – letniej dzia³alnoœci towarzy-
stwa. Prezes dr Zamojski wrêczy³ dyplo-
my cz³onkom za³o¿ycielom. Na zakoñcze-
nie uroczystoœci chór pod batut¹ Józefa
Karpiñskiego wykona³ – jak zaznaczono –
kilka piêknych utworów. Niestety wkrót-
ce wybuch³a II wojna œw., która przynios³a
przerwê lub wrêcz kres dzia³alnoœci wielu
tego rodzaju organizacji.

Jan Pawicki

26 wrzeœnia 1926 r. odby-
³o siê zebranie organizacyj-
ne, na którym mieszkañ-
cy po zapoznaniu siê ze
statutem przedstawionym
przez Maksymiliana Redla
zdecydowali o powstaniu
w Bronikowie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej. Zg³osi³o
siê 40 ochotników, spo-
œród których wybrano za-
rz¹d w sk³adzie: Maksymi-
lian Redel - naczelnik, Sta-
nis³aw Apolinarski - zastêp-
ca, Stanis³aw Konieczny -
gospodarz, Stanis³aw Soliñ-
ski -sekretarz i skarbnik.
Karol Foster, ówczesny
w³aœciciel maj¹tku, ofiarowa³ dla stra¿y
motopompê. Ze wzglêdu na koniecznoœæ
zakupu pozosta³ego sprzêtu organizowa-
no zabawy ludowe, z których dochody
przeznaczone by³y na potrzeby stra¿y.
W czerwcu 1927 r. Maksymilian Redel
i Stanis³aw Sosiñski uczestniczyli w III ZjeŸ-
dzie Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu. W tym
samym roku liczba cz³onków bronikow-
skiej stra¿y powiêkszy³a siê do 80 druhów.
Pomoc gminy i w³aœciciela miejscowego
maj¹tku pozwoli³a na uzupe³nienie sprzê-

H i s t o r i a  O S P  w  B r o n i k o w i e  ( c z .  1 )

tu oraz wyposa¿enia dla cz³onków.
W 1928 r. OSP przeprowadzi³a æwiczenia
przed pa³acem dziedzica i mianowa³a go
honorowym prezesem OSP.
Dzia³alnoœæ miejscowej jednostki stra¿y
znalaz³a du¿e poparcie wœród mieszkañ-
ców Bronikowa, którzy w 1929r. zakupili
dla niej sztandar. Jego poœwiêcenie odby-
³o siê 24 lipca tego samego roku. Na uwa-
gê zas³uguje tak¿e szczególna troska
o mundur. W tym okresie stra¿acy posia-
dali tylko jeden rodzaj umundurowania, któ-

re nosili w akcjach bojowych,
podczas æwiczeñ oraz repre-
zentuj¹c stra¿ na zewn¹trz,
np. w czasie obchodów œwi¹t
koœcielnych, parad, manew-
rów i innych uroczystoœci.
W 1927 r. stra¿acy brali
udzia³ w gaszeniu po¿aru
w K r z y c k u  W i e l k i m ,
w 1930 r. w Smyczynie,
w 1931 r. w Szczepankowie
Nowym, a w 1935 w Morow-
nicy. Poza tym zas³u¿yli siê
w likwidacji kilku mniejszych
po¿arów.
Na zebraniu w 1937 r. wnio-
skowano o zbudowanie re-
mizy stra¿ackiej, gdy¿ sprzêt

przechowywano w pomieszczeniach
dworskich. Tego planu jednak nie uda³o
siê zrealizowaæ.
Po wybuchu wojny w 1939 dzia³alnoœæ
OSP uleg³a chwilowemu zahamowaniu ze
wzglêdu na wojenne rozproszenie siê jej
cz³onków.
Bracia stra¿acy nauczeni patriotyzmu
dzielnie brali udzia³ w walkach z okupan-
tem, a po wyzwoleniu pilnowali gospo-
darstw wyw³aszczonych rodzin do czasu
ich powrotu. c.d.n
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Bernar Wolnik jest wie-
loletnim, aktywnym dzia³a-
czem spo³ecznym. Ju¿ przed
wojn¹ dzia³a³ w Zwi¹zku Go-
³êbi Pocztowych, a 24 kwiet-
nia 1946 r. wraz z innymi
reaktywowa³ Towarzystwo
Go³êbi Pocztowych w Œmi-
glu. To cz³owiek oddany
w pe³ni swojej pasji. Naj-
pierw pe³ni³ funkcjê skarbni-
ka, a od 1949 r. by³ preze-
sem œmigielskiego oddzia³u.
Obowi¹zki te pe³ni³ wzorowo
i z pe³nym poœwiêceniem a¿
do roku 1987 – do czasu ciê¿-
kiej choroby. Po okresie le-
czenia i rehabilitacji Bernard
Wolnik na nowo aktywnie
pracowa³ w zarz¹dzie jako
skarbnik. Nadal oddaje siê
aktywnej dzia³alnoœci, jest
przyk³adem uczciwego spo-
³ecznika i posiada umiejêt-
noœæ wp³ywania na kolektyw
sk³adaj¹cy siê z m³odszej ge-
neracji hodowców, nie tylko
w Œmiglu, ale i na terenie
okrêgu leszczyñskiego.
Bernard Wolnik jest jednym
z nielicznych w Polsce kawa-
lerem odznaczenia – Honorowy Cz³onek
PZHGP. Jest legend¹ „go³êbiarstwa” i pra-
wie rówieœnikiem zorganizowanej hodowli
go³êbia pocztowego na ziemi œmigielskiej,
która obchodzi 80-lecie. Dzia³alnoœæ Ber-
narda Wolnika niezaprzeczalnie wp³ynê³a
na wzrost poziomu organizacyjnego sek-
cji, a obecnie jest ona jedn¹ z najlepszych
i najaktywniejszych w rejonie wielkopol-
skim. Bernard Wolnik wychowa³ kolejne
pokolenia dzia³aczy zwi¹zku.
Poza t¹ sfer¹ dzia³alnoœci spo³ecznej Ber-
nard Wolnik przez wszystkie lata swojego
¿ycia wykazywa³ siê aktywn¹ prac¹
w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Klubie
Sportowym „Pogoñ 1929” oraz Kurko-
wym Bractwie Strzeleckim.
Do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej wst¹pi³
w 1946 roku, bêd¹c od samego pocz¹tku
bardzo zaanga¿owanym, aktywnym i od-
danym dzia³aczem. Z up³ywem lat zosta³

cz³onkiem wspieraj¹cym, a od 1985 roku
cz³onkiem honorowym.
Z Klubem Sportowym „Pogoñ 1929” Œmi-
giel zwi¹zany jest od 1947 roku, bior¹c jed-
noczeœnie 21 wrzeœnia udzia³ w poœwiêce-
niu klubowego sztandaru. W latach 1950
– 1960 by³ czynnym zawodnikiem klubu.
W 1992 roku zosta³ cz³onkiem honoro-
wym. W 1995 roku by³ fundatorem pucha-
ru dla najlepszego pi³karza „Pogoni”.
Dzia³alnoœæ w Kurkowym Bractwie
Strzeleckim zosta³a opisana nastêpuj¹co:
„Wg spisu cz³onków Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Œmiglu, z 1947 roku, na-
zwisko brata Bernarda widnieje pod dat¹
1946, jako rok wst¹pienia do Bractwa. Brac-
two zosta³o rozwi¹zane w 1951 r. Nie
dysponujemy w obecnej chwili innymi
dokumentami osobowymi poprzedniego
Bractwa.
Brat Bernard aktywnie, wspólnie z Broni-

s³awem Krup¹ i Wiktorem Kra-
c z e w s k i m ,  d ¹ ¿ y ³  d o  r e -
aktywowania Bractwa w 1991 r.
Wszyscy trzej panowie figuruj¹
w spisie cz³onków Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego sprzed
1951 r.
Po przesz³o czterdziestu latach
przerwy, dziêki takim ludziom
jak brat Bernard zosta³o reakty-
wowane stowarzyszenie, które
od kilkuset lat na trwa³e by³o
zwi¹zane z dziejami Miasta Œmi-
gla.
Brat Bernard czynnie wspiera³
odbudowê obiektów brackich.
Jego rady i wspomnienia mia³y
zawsze pos³uch wœród braci kur-
kowych. Nigdy nie przyj¹³ ¿ad-
nej funkcji we w³adzach bractwa,
pozostawiaj¹c je m³odszym bra-
ciom. Za punkt honoru poczy-
tywa³ sobie uczestnictwo w po-
czcie sztandarowym. Razem
z naszym sztandarem odwiedzi³
wiêkszoœæ reaktywowanych
bractw kurkowych w Polsce. Za-
wsze stawa³ pod naszym sztan-
d a r e m  w e  w s z y s t k i c h
uroczystoœciach brackich. Na
w³asn¹ proœbê przyj¹³ obowi¹zki

cz³onka pocztu sztandarowego”.
Z racji wieku i doœwiadczenia, od samego
pocz¹tku jest cz³onkiem honorowym na-
szego Bractwa. W 1996 r. za zas³ugi w re-
aktywowania tradycji brackich, zosta³ uho-
norowany Krzy¿em Oficerskim Orderu
Zjednoczenia Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego Rzeczpospolitej Polskiej.
Od dwóch lat zdrowie nie pozwala mu na
czynny udzia³ w pracach Bractwa. Kurko-
we Bractwo Strzeleckie w Œmiglu gor¹co
popiera wniosek o nadanie bratu Bernar-
dowi medalu „Zas³u¿ony dla Miasta i Gmi-
ny Œmigiel”, ¿ycz¹c, aby przez wiele lat
w zdrowiu móg³ siê cieszyæ z tego
wyró¿nienia.”

Wniosek zosta³ z³o¿ony przez „Polski Zwi¹-
zek Hodowców Go³êbi Pocztowych Sek-
cja nr 2 w Œmiglu.

B e r n a r d  W o l n i k

Sylwetki „Zas³u¿onych dla Miasta i Gminy
Œmigiel
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Centrum Kultury w Œmiglu i Zarz¹d
Œmigielskiego Towarzystwa Kultural-
nego wnioskuj¹ o wyró¿nienie tytu-
³em: „Honorowy Obywatel Miasta
i Gminy Œmigiel” Edwarda Ignysia,
by³ego mieszkañca Œmigla, zamiesz-
ka³ego od 1996 roku w Lesznie.
W bie¿¹cym roku mija 51 lat jego
dzia³alnoœci kulturalnej i 57 lat pracy
pedagogicznej.
Pan Edward Ignyœ urodzony w 1916
roku w Niemczech, po powrocie z ro-
dzicami do Polski przez wiele lat
mieszka³ w Opalenicy ko³o Buku.
Pochodzi z rodziny muzyków ludo-
wych. On sam naukê gry rozpocz¹³
w wieku 10 lat. Jego œmigielskie ko-
rzenie siêgaj¹ 1952 roku, kiedy za-
mieszka³ w naszym mieœcie i podj¹³
pracê w tutejszej Zasadniczej Szkole
Zawodowej. Pracê pedagogiczn¹
kontynuowa³ póŸniej (a¿ do przejœcia na
emeryturê w 1976 roku) w zasadniczej
Szkole Zawodowej w Koœcianie, nie zmie-
niaj¹c miejsca zamieszkania. Rodzinn¹
pasj¹ Ignysiów by³a gra na dudach
wielkopolskich i skrzypcach podwi¹-
zanych. To zami³owanie z powodzeniem
zaszczepia³ coraz to nowym pokoleniom.
Pomaga³a mu w tym wiedza zdobyta na
studiach pedagogicznych na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 1952 roku za³o¿y³ w Œmiglu kapelê du-
dziarsk¹, która dzia³a³a do 1987 roku, wy-
stêpuj¹c samodzielnie lub przygrywaj¹c
do tañca zespo³om tanecznym. Kapela ta
wspó³pracowa³a miêdzy innymi z zespo-
³em ludowym, który dzia³a³ w latach 1952
– 1954 przy Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej w Œmiglu pod kierunkiem Teresy Maj-
chrowicz. Siedmioosobowa kapela du-
dziarska za³o¿ona przez Edwarda Ignysia
koncertowa³a w ró¿nych miastach Polski,
zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia. Miesz-
kaj¹c w Œmiglu w latach szeœædziesi¹tych,
Pan Edward Ignyœ – dyplomowany nauczy-
ciel, stworzy³ oprócz kapeli dudziarskiej
zespó³ bandonistów i zespó³ muzyczny,
w sk³ad którego wchodzili muzycy graj¹-
cy na tr¹bce, saksofonie, akordeonie, ban-
doni, skrzypcach i perkusji.

Od 1983 do 1985 pracowa³ w Œmiglu jako
nauczyciel gry na skrzypcach i akordeonie
w filii leszczyñskiego Spo³ecznego Ogni-
ska Muzycznego, która mieœci³a siê w ów-
czesnym Domu Kultury. W tym samym
okresie wspó³pracowa³ równie¿ z Zespo-
³em Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”
w Niet¹¿kowie. By³ wspó³twórc¹ widowi-
ska scenicznego „Podkozio³ek”, które
w 1984 roku zdoby³o I miejsce na Ogólno-
polskim Przegl¹dzie Kultury w Przewor-
sku.
Od 1968 roku Edward Ignyœ samodziel-
nie wyrabia dudy i koz³y wielkopolskie
oraz sierszenki. Do dzisiaj zbudowa³ 56
dud wielkopolskich, na których graj¹ jego
uczniowie i cz³onkowie wielu kapel du-
dziarskich na ca³ym œwiecie. Instrumenty
te trafi³y bowiem do USA, Niemiec, Fran-
cji, Holandii, Belgii i Skandynawii. Jego in-
strumenty jako eksponaty mo¿na ogl¹daæ
równie¿ w Muzeum Etnograficznym
w Warszawie i Toruniu oraz Muzeum In-
strumentów w Szyd³owcu.
Po przejœciu na emeryturê nie przerwa³
pracy zwi¹zanej z edukacj¹ dzieci i m³o-
dzie¿y. Postanowi³ kontynuowaæ tradycje
swoich przodków – uczy m³odych adep-
tów muzyki ludowej gry na dudach wiel-
kopolskich i skrzypcach podwi¹zanych.

Efektem jego dzia³alnoœci s¹ nowe
kapele dzieciêce, a póŸniej m³o-
dzie¿owe w Turwi, Lesznie, Czem-
piniu, Grotnikach, Bukówcu Gór-
nym  i Niet¹¿kowie.
Obecnie Pan Edward Ignyœ miesz-
ka w Lesznie, gdzie w 1985 roku
za³o¿y³ i prowadzi do dziœ dzieciêco
– m³odzie¿ow¹ kapelê dudziarsk¹
przy Centrum Kultury i Sztuki.
W 2001 roku za sw¹ dzia³alnoœæ ka-
pela zdoby³a nagrodê im. Oskara
Kolberga, a w 2002 roku Grand Prix
na Festiwalu kapel M³odzie¿owych
w Kielcach. W 1996 roku ówczesny
Wojewódzki Dom Kultury w Lesz-
nie wyda³ „Œpiewki dudziarskie
z leszczyñskiego”, które zebra³
i opracowa³ Pan Edward Ignaœ.
Nestor dudziarzy wielkopolskich
jest laureatem licznych nagród za-

równo jako nauczyciel, jak i instrumentali-
sta. Posiada kilkanaœcie nagród Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kapel i Œpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu nad Wis³¹, nagrodê
twórców ludowych przyznan¹ przez Cze-
chów w Strakonicach, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
przyznany przez Radê Pañstwa w 1975
roku, Odznakê Zas³u¿onego Dzia³acza
Kultury przyznan¹ przez Ministra Kultu-
ry i Sztuki w 1978 roku, Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski przyznany
przez Radê Pañstwa w 1984 roku.
Uwieñczeniem pracy Pana Edwarda by³o
przyznanie mu przez Ministerstwo Kultu-
ry i Sztuki najwy¿szego wyró¿nienia twór-
ców ludowych, presti¿owej nagrody im.
Oskara Kolberga w 1987 roku.
Pan Edward Ignyœ ca³e swoje ¿ycie po-
œwiêci³ pracy nauczycielskiej, wychowaw-
czej i instruktorskiej oraz ró¿nym dzia³a-
niom spo³ecznym na rzecz podtrzymania
i propagowania wielkopolskiej kultury lu-
dowej.
Bior¹c powy¿sze zas³ugi i osi¹gniêcia pod
uwagê s¹dzimy, ¿e przyznanie tego tytu³u
honorowego jest w pe³ni uzasadnione, li-
czymy na pozytywne rozpatrzenie nasze-
go wniosku.

CK i ŒTK w Œmiglu

E d w a r d  I g n y œ

Sylwetki „Zas³u¿onych dla Miasta i Gminy
Œmigiel
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29 maja w Szkole Podstawowej
w Bonikowie odby³ siê Dzieñ
Europejski. Impreza przygoto-
wana zosta³a przez uczniów,
którzy z pomoc¹ nauczycieli
opracowali program wystêpów.
Celem prezentacji by³o przybli-
¿enie osi¹gniêæ krajów Unii
Europejskiej.
Na pocz¹tku spotkania od-
œpiewane zosta³y hymny Unii
Europejskiej i Polski oraz
pañstw, których jêzyków dzie-
ci ucz¹ siê w szkole – Niemiec
i Wielkiej Brytanii. Uczniowie
m³odszych klas zapoznali wi-
dzów z po³o¿eniem pañstw UE
na mapie Europy i krótko je
scharakteryzowali, natomiast
uczniowie klas IV – VI przed-
stawili geografiê tych pañstw.

Gminne Centrum Informacji
w Œmiglu posiada³o stoisko re-
klamowe, wspólnie z czempiñ-
skim Infocentrum i Oœrodkiem
Wspierania Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœi w Koœcianie,
na III Wystawie Gospodarczej
w ramach XVII Dni Koœciana,

które odby³y siê 13 – 15 czerw-
ca. Wystawa mieœci³a siê w bu-
dynku Kolegium UAM w Ko-
œcianie. W jej ramach rozstrzy-
gniêto konkurs „Najlepsze sto-
isko Wystawy Gospodarczej
2003” oraz „Koœciañskie Przed-
siêbiorstwo najbli¿ej Unii Euro-

U n i a  w  B r o n i k o w i e

Raport z dzia³alnoœci Gminnego Centrum Informacji
pejskiej”. Celem wystawy by³a
promocja lokalnego biznesu,
prezentacja ofert inwestycyj-
nych i osi¹gniêæ, nawi¹zanie
kontaktów biznesowych, wy-
miana doœwiadczeñ oraz inte-
gracja œrodowiska przedsiê-
biorców. Obok lokalnych firm
udzia³ wziêli handlowcy z gmin
partnerskich Koœciana, z Istry,
Wernshausen oraz Nederlek.
Referat o dzia³alnoœci GCI
w Œmiglu wraz z prezentacj¹
multimedialn¹ wyg³oszony
przez M. Ratajczaka na II kon-
ferencji z cyklu „Aktywizacja
lokalnych r ynków pracy”–
„Pierwsza praca w Wielko-
polsce”, w Jaszkowie ko³o
Œremu 13 maja br., wzbudzi³ tak
du¿e zainteresowanie, ¿e
uczestnicy konferencji posta-
nowili odwiedziæ œmigielskie
Infocentrum. Goœcie-m.in.

M. Broniszewski – wójt gminy
Przykona, K. Skiba – informa-
tyk z Brudzewa, M. Andrze-
jewski - zastêpca wójta Ma-
lanowa, G. Krzeszewski – wójt
W³adys³awowa i K. Adamek –
informatyk, P. Szewczyñski -
zastêpca wójta Tuliszkowa,
B. Mazurek - sekretarz gminy
i miasta Tuliszków, M. Ochoc-
ka – burmistrz Dobrej, J. Gajew-
ski - dyrektor Domu Kultury
w Dobrej, J. Nowak – bur-
mistrz Kawêczyna i M. Olek –
informatyk, I. Wojciechowska -
naczelnik Wydzia³u Poœrednic-
twa Pracy oraz Ewidencji
i Œwiadczeñ, M. Sowa - Kierow-
nik PUP oraz T. Szymanowski
– informatyk – Turek,wizytê
GCI z³o¿yli 16 czerwca, przy-
gl¹daj¹c siê jak wygl¹da praca
w Infocentrum na co dzieñ.

Ilona Stró¿ak

W telegraficznym skrócie zo-
sta³a zaprezentowana historia
krajów UE oraz scenki przed-
stawiaj¹ce wa¿niejsze wyda-
rzenia z historii Polski, Niemiec
i Wielkiej Brytanii.
Kolejnym punktem programu
by³y wiersze i piosenki w jêzy-
kach narodowych oraz tañce –
polonez, tañce zwi¹zane z kul-
tur¹ bawarsk¹, walc angielski.
Nastêpnie uczniowie przed-
stawili osi¹gniêcia w dziedzinie
sportu i nauki oraz zapoznali
widzów z tradycj¹ kulinarn¹
pañstw UE.
Po prezentacjach wszyscy uda-
li siê do sal lekcyjnych, gdzie
mieli mo¿liwoœæ skosztowania

Stoisko GCI na Targach ospodarczych w Koœcianie

potraw przygotowanych przez
rodziców.
Na zakoñczenie uczestnicy
przebrani w narodowe strojePowitanie w sali lekcyjnej

Prezentacja folkloru bawarskiego

Recytacja wierszy

pañstw unijnych, trzymaj¹c fla-
gi, przeszli ulicami Bronikowa.

Magdalena Bartkowiak
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Jak siê póŸniej okaza³o, jest to
jeden z 39 mercedesów, które
kiedyœ jeŸdzi³y na us³ugach
polskiego rz¹du. W czasie „zim-
nej wojny” wycofano je i zast¹-
piono radzieckimi „Pabiedami”
i „Citroenami”.
Czyli ma Pan obecnie Han-
sê i Mercedesa?
Tak. póŸniej dokupi³em jeszcze
jedn¹ Hansê na czêœci, aby
z dwóch samochodów zrobiæ
jeden.
Czy w tych samochodach
by³y silniki?
Nie. Silnik kupi³em po d³ugich
staraniach. Przywioz³em go
w czêœciach zapakowanych
w workach po paszy. Po pó³-
rocznej pracy i doróbce ró¿-
nych elementów silnik, który
35 lat by³ nieu¿ywany – „prze-
mówi³”. Czu³em siê jak lekarz,
który komuœ przywróci³ ¿ycie.

Czy posiada Pan inne stare
samochody?

ci¹g dalszy ze str. 4
Czy Hansa jest ju¿ po re-
moncie?
Tak, chocia¿ dopiero wykona-
nym w 80%. W koñcu po 5 la-
tach z dwóch Hans zrobi³em
jeden samochód. 2 maja b.r.
odby³a siê pierwsza przeja¿d¿-
ka po ulicach naszego osiedla.
Bêdê jeszcze zmienia³ sk³ada-
ny dach. Za granic¹ specjalnie
zamówi³em odpowiedni mate-
ria³. Jestem w trakcie dorabia-
nia har towanych szyb do
drzwi. Chcê skoñczyæ Hansê
i zaj¹æ siê Mercedesem. By³em
niedawno w Toruniu na Zlocie
Starych Mercedesów i tam ro-
bi¹c zdjêcia, nawet nie zauwa-
¿y³em, ¿e jestem filmowany
przez ekipê filmow¹ naszej je-
dynki. Jakie¿ by³o moje zdzi-
wienie, kiedy bêd¹c ju¿ w domu
zobaczy³em siebie w Wiadomo-
œciach programu TVP1.

Hansa przed remontem

Hansa po remoncie

W warsztacie stoi Moskwicz,
ale nie jestem jego w³aœcicie-

lem. Samochód ten oko³o 13 lat
sta³ zapomniany w pewnej szop-
ce. Po kilku miesi¹cach pracy
uda³o siê go uruchomiæ i dopro-
wadziæ do takiego stanu, ¿e jest
w pe³ni sprawny i zarejestrowa-
ny.
Mo¿na nim jeŸdziæ po dro-
gach publicznych?
Oczywiœcie. Wybieram siê nim
z koleg¹ na Zlot Starych Samo-
chodów do Ostrowa.

Jak Pan poradzi³ sobie
z czêœciami do Moskwicza?
Z dwóch Moskwiczów skom-
pletowaliœmy jeden, a niektóre
czêœci pasowa³y od Syreny
i Warszawy. W ogóle Moskwi-
cze budowano na bazie Opla.
Jest to piêkne hobby, ale
pracoch³onne i kosztowne.
Niestety tak. Przy pracy nad
renowacj¹ starych samocho-
dów mo¿na siê jednak wyci-

szyæ, uspokoiæ. Czuje siê obec-
noœæ ludzi, którzy kiedyœ ten
samochód rêcznie produkowa-
li wk³adaj¹c w to swoje serca.
Wtedy do tej starej motoryza-
cji nabieram szacunku.
Jakie ma Pan plany na naj-
bli¿sz¹ przysz³oœæ?
Po pierwsze dokoñczyæ re-
mont Hansy. Nastêpnie wyre-
montowaæ Mercedesa i poje-
chaæ nim w przysz³ym roku na
Zlot Starych Mercedesów do
Torunia.

¯yczê powodzenia i wytrwa-
³oœci oraz zapraszam na
II Zlot Motocyklistów, który
odbêdzie siê 31 sierpnia.
Mo¿e  pr zy jedz ie  Pan
Hans¹?
Bardzo dziêkujê za ¿yczenia
i zaproszenie.
Dziêkujê za rozmowê. Do
zobaczenia na zlocie w Œmi-
glu.

E.K.

Moskwicz gotowy do jazdy

Mercedes przed remontem
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„Poznaj, pókiœ jeszcze m³ody
Co kochane by³o wprzody
Nim twe serce krwi¹ dzie-
dziczn¹
Kochaæ mog³o ziemiê œliczn¹.
Poznaj ziemskie i podniebne,
Bo te skarby Ci potrzebne;
Poznaj wiernych serc puœci-
znê
Dobrej s³awy ojcowiznê.
Bo to ona Ciê najczulej
I ukocha, i upieœci,
I uœwiêci, i umieœci,
I do serca przymatuli...”

(Wincenty Pol –„Pieœñ o ziemi
naszej”)

Od kilku ju¿ lat, wiosn¹, wraz
z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ bie-
rzemy udzia³ w rajdzie rowero-
wym dooko³a jezior Wonieœæ
i Jezierzyckiego. Na tych jezio-
rach oparto budowê zbiornika
retencyjnego „Wonieœæ” o po-
nad 700 ha powierzchni. Zbior-
nik ten odtwarza czêœciowo
stan sprzed wieków, bowiem
ju¿ wybitny polski historyk Jan
D³ugosz wymienia jezioro Wo-
nieœæ, które siêga od Osieczny
do Kurzejgóry.
Trasa rajdu wiod³a ze Œmigla
przez Stare Bojanowo, Parsko,
Wonieœæ, Gniewowo, Gry¿ynê,
Dêbiec Nowy, Zgliniec, Jezie-
rzyce, Karmin i znów przez Sta-
re Bojanowo z powrotem do
Œmigla. Pierwszy odpoczynek
mamy zwykle przy pa³acu
w Parsku (zob. opis pa³acu „Wi-
tryna Œmigielska” nr 6/2002).
W tym roku pojawi³y siê tu ta-
bliczki: „Teren prywatny”, „Za-
kaz wstêpu”. Byæ mo¿e nowy
w³aœciciel zacznie renowacjê
zabytku. Po krótkim postoju
udajemy siê wybrukowan¹
drog¹ do Wonieœcia, sk¹d przez

Gniewowo i zaporê na jeziorze
Wonieœæ doje¿d¿amy do Gry-
¿yny. We wsi s¹ trzy obiekty
warte obejrzenia. Pierwszy to
koœció³ neogotycki p.w. œw. Bar-
bary, wzniesiony w latach 1887
– 1888, z wysok¹ 45-metrow¹
wie¿¹. Wewn¹trz koœcio³a praw-
dziwy skarb – XIII- wieczna fi-
gurka œw. Marcina, przeniesio-
na tu z Kamiennej, równie¿ XIII-
wiecznej œwi¹tyni stoj¹cej
ok.1 km za wsi¹.
Ciekawym zabytkiem jest te¿
dwór z 1793 r. zbudowany dla

„ C z a r c i  M o s t ”

Wiktora Wierusz Kowalskiego.
Bywa³ w nim mieszkaj¹cy wów-
czas w Racocie by³y król
Niderlandów – Wilhelm I.
W dworskim parku, na usy-
panym kopcu stoi lodownia,
przez tutejsze dzieci nazywana
„Bab¹ Jag¹”. Wybudowana zo-
sta³a w 2 po³. XIX wieku z ceg³y
i kamienia polnego, na planie
ko³a z jednym pomieszczeniem
pod ziemi¹ w kopcu, drugim
nad ziemi¹. Dawniej s³u¿y³a do
przechowywania lodu, który
zim¹ wyr¹bywano z pobliskiej
rzeki. Dach o konstrukcji sto¿-

ka, kryty strzech¹ jak ¿ywo
przypomina charakterystyczn¹
postaæ z bajki.
Z Gry¿yny ju¿ blisko do ruin
XIII- wiecznego koœcio³a œw.
Marcina (zob. opis ruin „Wi-
tryna Œmigielska” 2/ 2002). Po
zwiedzeniu ruin udajemy siê
polnymi drogami na pla¿ê
w Dêbcu Nowym. Stamt¹d bli-
sko do grobli pomiêdzy dwo-
ma jeziorami: Jezierzyckim
i Wonieœæ. Miejsce to, nazywa-
ne „Czarcim Mostem” jest owia-
ne legend¹, która mówi, ¿e
dawny dziedzic okolicznych

dóbr chcia³ zbudowaæ w tym
miejscu most, lecz wci¹¿ coœ
mu siê psu³o. Poprosi³ o pomoc
diab³y, a gdy te wziê³y siê za bu-
dowê, zapia³ kogut, zwiastuj¹c
wschód s³oñca. Diab³y porzu-
ci³y robotê, a kamienie ró¿nej
wielkoœci zosta³y wokó³ grobli
pomiêdzy jeziorami. Jeden z ta-
kich olbrzymów le¿y na polu
w Jezierzycach. Udaliœmy siê
tam z Dêbca Nowego przez
Zgliniec. Istotnie kamieñ robi
du¿e wra¿enie: jest to granit
gruboziarnisty o obwodzie
1340 cm. Jego szerokoœæ wy-
nosi ok. 280 cm, d³ugoœæ ok.
480 cm. Zapewne to jeden
z tych kamieni, które porzucili
czarci. Wskazuj¹ na to œlady ³ap
diabelskich odciœniête na ka-
mieniu. Kto nie wierzy, mo¿e
sprawdziæ!!!
Zatrzymujemy siê jeszcze przy
pa³acu w Che³kowie i po krót-
kim odpoczynku wracamy
przez Karmin, Stare Bojanowo
do Œmigla. Trasa nieco d³uga
(ok. 42 km), ale bardzo intere-
suj¹ca.

 Andrzej Weber

Gry¿yna – lodownia (XIX w.)

Gry¿yna – ruiny koœcio³a œw. Micha³a (XIII w.)

Jezierzyce – kamieñ
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Tegoroczny Festyn Œwiêtojañ-
ski, podobnie jak poprzedni,
rozpocz¹³ siê zawodami rowe-
rowymi dla dzieci i m³odzie¿y.
Nieco póŸniej na scenie zago-
œci³ mag z Wroc³awia, który ku
radoœci dzieci wyczarowywa³
ró¿ne przedmioty z „magiczne-

go cylindra”. Kolejnym punk-
tem programu by³ konkurs ste-
rowania modelami p³ywaj¹cy-
mi. Tutaj chêæ wypróbowania
swoich umiejêtnoœci wyrazili
wy³¹cznie ch³opcy. Od godz.
1900 do tañca gra³ zespó³ mu-
zyczny „Sezam”. Atrakcj¹ tego

wieczoru, a zarazem wstêpem
do obrzêdu œwiêtojañskiego,
by³o widowisko muzyczno – te-
atralne pt. „Magia kolorów” w
wykonaniu M³odzie¿owego
Teatru Tañca Wspó³czesnego
„Bravo” z Pogorzeli. Po spek-
taklu dziewczyny z zespo³u

ubrane w bia³e sukienki, z po-
chodniami w rêkach, uda³y siê
w asyœcie stra¿aków nad staw,
aby rzuciæ wianki. Obrzêd za-
koñczy³ siê tañcami przy ogni-
sku i spaleniem wy³owionych
wianków. Festyn trwa³ do pó³-
nocy.

B.M.

Przedstawienie iluzjonistyczne „Magiczny cylinder”

Zespó³ Brawo – spektakl „Magia kolorów”

Obrzêg œwiêtojañski – puszczanie wianków

Obrzêg œwiêtojañski – wy³awianie wianków

Tañce przy ognisku

Festyn Œwiêtojañski

fo
t.

 M
.D
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P o p o ³ u d n i e  z  b a œ n i ¹  i  b a j k ¹

Katarzyna Marona, która na co
dzieñ æwiczy pod okiem Hen-
ryka Pelli w Studiu Piosenki
przy CK w Œmiglu, zdoby³a
I miejsce – „Z³oty Aplauz”
XXIV Miêdzynarodowego Fe-
stiwalu Piosenki. Startowa³a
w kategorii solistów 11 – 13 lat,
a kwalifikacja do festiwalu bez
dwustopniowych eliminacji
(konkurs kaset oraz eliminacja
krajowa na ¿ywo) by³a nagrod¹
za zwyciêstwo w II Wielkopol-
skim Festiwalu Piosenki Dzie-
ciêcej i M³odzie¿owej w Koni-
nie. Warto nadmieniæ, ¿e orga-
nizatorzy festiwalu pokryli
koszt uczestnictwa dla dwóch
osób (600 z³). Zdobycie tej

4 czerwca br. w czytelni Biblio-
teki Publicznej w Œmiglu, w nie-
typowej dla siebie roli wyst¹pi³
kierownik Posterunku Policji
w Œmiglu Jaros³aw Miedziarek.
Przyby³ do nas na spotkanie
z dzieæmi, którym przeczyta³
„Najpiêkniejsze bajki o zwie-
rzêtach”. Jak stwierdzi³, wybra³
bajki o takiej tematyce, gdy¿
zawarta w nich jest ogromna
m¹droœæ p³yn¹ca z zachowania
siê zwierz¹t. Nasz goœæ trady-
cyjnie obdarowa³ dzieci s³odko-

Dobra passa Kasi

17 czerwca 2003 r. w restau-
racji „Marta” odby³o ciê corocz-
ne zebranie sprawozdawcze
spó³ki „Œmigrol”. Mia³o ono na
celu podsumowanie wyników
gospodarczych za 2002 rok
a tak¿e skromne uczczenie
jubileuszu 10 – lecia firmy.
Miniony rok by³ dla spó³ki bar-
dzo trudny, na co mia³ wp³yw
brak wzrostu produktu krajo-
wego brutto w ca³ej gospodar-
ce kraju, a co za tym idzie po-
g³êbiaj¹ca siê recesja gospodar-
cza. Mimo zapowiedzi rz¹do-
wych ma³e przedsiêbiorstwa
nadal nie odczuwaj¹ pomocy.
Mimo to uda³o siê spó³ce zwiêk-
szyæ stan œrodków trwa³ych
o 379.559,57 w stosunku do
2001 r. Zakupiono kosiarkê ro-
tacyjn¹, urz¹dzenia do stacji
kontroli pojazdów, (do której
zrobiono równie¿ wjazd i bra-
mê), dokonano kapitalnego re-

„Œmigrol” obradowa³
presti¿owej nagrody jest efek-
tem ciê¿kiej i systematycznej
pracy nad dykcj¹, intonacj¹,
interpretacj¹ i choreografi¹.
W dniach 3-4-5 lipca wyje¿-
d¿amy na festiwal piosenki do
Chodzie¿y, który nieoficjalnie
nazywany jest „Ma³ym Opo-
lem”, a od 23 lipca do 4 sierp-
nia Kasia bêdzie uczestniczy³a
w warsztatach wokalnych
i w festiwalu w Ko³obrzegu. S¹
to bardzo presti¿owe imprezy,
które odbywaj¹  s iê  pod
patronatem medialnym TV
Polsat. Liczymy, ¿e dobra pas-
sa Kasi bêdzie trwa³a.

H.P.

montu aut, naprawiono dach
i wykonano przy³¹cze elek-
tryczne. Ponadto sp³acono ratê
kredytu inwestycyjnego na za-
kup samochodu Ford oraz wy-
remontowano pomieszczenia
socjalne.
Zebranie sprawozdawcze by³o
poprzedzone licznymi zebra-
niami z udzia³owcami, czyli
cz³onkami kó³ek rolniczych
oraz osobami fizycznymi. Spo-
tkania te mia³y na celu bie¿¹ce
omawianie wyników spó³ki.
Ma³e przedsiêbiorstwa nie za-
wsze doceniane s¹ na rynku
lokalnym, natomiast szcze-
góln¹ rolê pe³ni¹ w gospodar-
ce kraju. Miejmy nadziejê, ¿e
sta³a kontrola dzia³alnoœci i pod-
noszenie wiedzy poprzez kur-
sy i szkolenia pozwoli spó³ce
„Œmigrol” z powodzeniem
funkcjonowaæ na rynku.

MD

œciami i obieca³ przyjœæ na na-
stêpne spotkanie, ale ju¿ po
wakacjach.

D.H.

fo
t. 

D
.H

.

fot. M.Dymarkowska

Jesteœmy poznañsk¹ m³o-
dzie¿ow¹ grup¹ teatraln¹ „Je-
dynka na D.E.S.K.I” pro-
wadzon¹ przez Piotra Roga-
liñskiego od dawna zwi¹zanego
artystycznie ze Œmiglem.
Dnia szóstego lipca 2003 po raz
kolejny dziêki uprzejmoœci
miejscowego Centrum Kultu-
ry rozpoczêliœmy w Œmiglu let-
nie warsztaty teatralne.
Do tej pory uczestniczyliœmy
w wielu festiwalach w Polsce
i poza jej granicami. W roku
2002 na ogólnopolskim fe-
stiwalu teatrów francuskojê-
zycznych w Koszalinie, za spek-
takl „On, ona, o nas” przyzna-
no nam I nagrodê, która by³o
reprezentowanie naszego kra-
ju na miêdzynarodowym „Fe-
stiwalu Festiwali” w Neapolu, w
kwietniu tego roku. W naszej
pracy poruszamy problemy

wspó³czesnej m³odzie¿y.
Obecnie wspó³pracujemy
z „Domem Bretanii” w Pozna-
niu, w którym zrealizowaliœmy
nasz ostatni spektakl inspirowa-
ny legendami bretoñskimi przy
wykorzystaniu wierszy Haliny
Poœwiatowskiej.
W Centrum Kultury, w plene-
rze, jak i w kaplicy poewange-
lickiej doskonalimy techniki
aktorskie pracuj¹c nad gestem
cia³a oraz emisj¹ g³osu. Magicz-
na atmosfera wiatraków dostar-
cza nam wielu nowych doznañ,
które oddzia³ywaj¹ na nasz¹
wra¿liwoœæ. Dlatego te¿ zawsze
chêtnie tu powracamy. Tu two-
rzymy elementy naszego no-
wego spektaklu pt. „W pobli¿u
serca”. W tym spektaklu opo-
wiadamy o m³odzieñczej mi³o-
œci – a jeœli jej nie ma?...

P.R.

„Pod wiatrakami”
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Czeœæ!
Jestem ciekawy, jak up³ywaj¹ wam wakacje? Ja spêdzam je bardzo ciekawie. Czêsto chodzê na ryby. Niekiedy nawet uda mi siê coœ
z³owiæ. Znam siê trochê na rybach, a wy? Mam dla was zagadkê. W zdaniach s¹ ukryte nazwy ryb, spróbujcie je odszukaæ.

1. W g³êbi lasu mieszkaj¹ rysie.
2. Z gliny wyrabia siê ceg³y.
3. Adam szufl¹ dra¿ni psa.
4. Jacek w³o¿y³ kolorowe skarpetki.
5. Przez p³ot kaczka nie przefrunie.

A teraz nastêpne zadanie. Wytê¿cie wzrok i odszukajcie ró¿nice. Rysunki ró¿ni¹ siê 10 elementami.

Kochani, by³em w Boszkowie. Pewnie znacie dobrze tê miejscowoœæ. P³ywa³em ¿aglówk¹ po jeziorze i obserwowa³em przyrodê.
- W krzakach zobaczy³em kaczkê. Schowa³a siê na polu oznaczonym liczbami, które po wymno¿eniu daj¹ wynik 6.
- Ryba wyskoczy³a z wody na polu, które oznaczono liczbami daj¹cymi po pomno¿eniu wynik 30.
- Tatarak rós³ tam, gdzie pomno¿one liczby daj¹ wynik 18.
- £abêdzie maj¹ gniazdo w miejscu, gdzie pomno¿one liczby daj¹ wynik 20.

Uzupe³nijcie tabelê rysunkami na polach, na których zauwa¿y³em coœ ciekawego. Wytnijcie tabelkê, naklejcie j¹ na kartkê pocz-
tow¹ albo w³ó¿cie do koperty i przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu. Jak siê ju¿ pewnie domyœlacie, to zadanie konkurso-
we, za które czeka nagroda. Powodzenia!!!

Jeszcze tylko jedna informacja, na któr¹ pewnie czekacie. Zwyciê¿czyni¹ poprzedniego konkursu jest Aneta Majer z Poladowa.
Nagrodê mo¿na odebraæ w Centrum Kultury. Moje gratulacje!!!

Œmiglaczek
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23 maja br.
O godz. 1930 na rozwidleniu ul.
Kiliñskiego i ul. Wodnej w Œmi-
glu 18-letni motocyklista,
mieszkaniec gm. Œmigiel, zde-
rzy³ siê z Fiatem 126 p prowa-
dzonym przez 29 – letni¹ miesz-
kankê Œmigla. Matocyklista
z urazami g³owy i prawego uda
zosta³ odwieziony do szpitala.

23-24 maja br.
W nocy nieznani sprawcy w³a-
mali siê do kilku gara¿y na te-
renie Czacza. Skradziono klu-
cze, odzie¿ robocz¹, radiood-
twarzacze samochodowe, ko-
siarki spalinowe i elektryczne.
Wartoœæ skradzionych przed-
miotów oceniono na 4.000 z³

27 maja br.
O godz. 630 na drodze nr 5
w Czaczu dosz³o do zderzenia
samochodu Mercedes Sprin-
ter kierowanego przez 29- let-
niego mieszkañca Obornik
Wlkp. i Wartburga kierowane-
go przez 44 – letniego miesz-
kañca gm. Przemêt. Kierowca
i trzej pasa¿erowie Wartburga
odnieœli liczne obra¿enia g³owy,
klatki piersiowej i zostali w ciê¿-
kim stanie odwiezieni do szpi-
tala.

10 czerwca br.
Na drodze nr 5, na odcinku Nie-
t¹¿kowo – Radomicko, ok.
godz. 1300, kieruj¹cy samocho-
dem marki ¯uk 76 – letni
mieszkaniec Leszna z nieusta-
lonych przyczyn zjecha³ na
przeciwny pas ruchu i uderzy³
w drzewo. Kierowca poniós³
œmieræ na miejscu.

12 czerwca br.
Oko³o godz. 1800 na ulicy J. Ki-
liñskiego zatrzymano kieruj¹-
cego rowerem w stanie nie-
trzeŸwoœci (2 ‰).

18 czerwca br.
O godz. 220 kierowca samocho-
du Opel Kadet, po krótkotrwa-
³ym poœcigu kontroli drogowej,
zosta³ zatrzymany w Koszano-
wie na ul. Bruszczewskiej.
Stwierdzono, ¿e przyczyn¹ pró-
by ucieczki 30 – letniego kie-

rowcy by³a zawartoœæ 2,78‰
alkoholu we krwi.

14 – 18 czerwca br.
W Jezierzycach nieznani
sprawcy w³amali siê do opusto-
sza³ej farmy byd³a, gdzie zde-
montowali i ukradli piêæ roz-
dzielni elektrycznych, silnik
elektryczny oraz elementy
agregatu pr¹dotwórczego
o ³¹cznej wartoœci 10.000 z³.
22 czerwca br., dziêki informa-
cjom przekazanym policji przez
mieszkañców Jezierzyc, na te-
renie tej¿e farmy zatrzymano
dwóch trzydziestoletnich mê¿-
czyzn, mieszkañców Czempi-
nia, którzy dokonywali dalszych
kradzie¿y urz¹dzeñ. Czêœæ
z nich, o wartoœci ok. 30.000
z³., by³a ju¿ za³adowana na sa-
mochód marki ̄ uk. Mê¿czyŸ-
ni ci dokonali wczeœniejszej
kradzie¿y w Jezierzycach oraz
kilku innych kradzie¿y na tere-
nie powiatu koœciañskiego.
***********************
W nr 3 „WŒ”, w dziale „Krymi-
na³ki” zosta³a zamieszczona in-
formacja o nastêpuj¹cej treœci:
„ 27 marca br. w Czaczu, o godz.
1510 52 – letni mieszkaniec gm.
Œmigiel,jad¹c rowerem ul. Wie-
lichowsk¹ od strony drogi K5
podczas wykonywania manew-
ru skrêtu w lewo wjecha³
wprost pod jad¹cy z przeciwne-
go kierunku samochód marki
Fiat Seicento, kierowany przez
23 – letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. W wyniku wypadku
rowerzysta w stanie krytycz-
nym zosta³ przewieziony do
SPZOZ w Koœcianie, gdzie
zmar³.
Informacja nie zawiera³a wyja-
œnienia, ¿e do wypadku nie do-
sz³o z winy rowerzysty, za co
przepraszamy rodzinê po-
szkodowanego.
Winê ustali s¹d.

Elektroinstalacje, silniki
tel. 0 609 270 126

Matematyka – korepetycje,
komputerowe przepisywa-
nie prac, tekstów
tel. 5 180 671

Karcher, tel. 5 180 423

Og³oszenia drobne

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Kupiê domek z ogrodem
w Œmiglu lub okolicy.
tel. 0507086815

Sprzedam dzia³kê 900m2

z rozpoczêt¹ budow¹ w Œmiglu.
tel. 5 180 177

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rada Powiatu Koœciañskiego Uchwa³¹ nr IV/39/03 z dnia 4 lute-
go 2003 roku ustanowi³a Stypendium Starosty Koœciañskiego
dla uczniów i studentów z powiatu koœciañskiego. Zgodnie
z uchwa³¹ o stypendium mo¿e ubiegaæ siê uczeñ publicznej szko-
³y ponadgimnazjalnej dla m³odzie¿y, która daje mo¿liwoœci uzy-
skania œwiadectwa dojrza³oœci, student szko³y wy¿szej oraz s³u-
chacz publicznego zak³adu kszta³cenia nauczycieli.
Kandydat do stypendium musi spe³niæ nastêpuj¹ce kryteria:
1) sta³e zameldowanie na obszarze powiatu koœciañskiego,
2) trudna sytuacja materialna (œrednia dochodu brutto na oso-

bê w rodzinie nie przekracza wysokoœci najni¿szej emerytu-
ry),

3) wysokie wyniki w nauce (œrednia ocen z semestru poprze-
dzaj¹cego z³o¿enie wniosku wynosi co najmniej 4,20 w od-
niesieniu do studenta i 4,50 w odniesieniu do ucznia).

Przy przyznawaniu stypendium bêd¹ tak¿e brane pod uwagê
dodatkowe osi¹gniêcia kandydata (sportowe we wspó³zawod-
nictwie krajowym lub miêdzynarodowym, a tak¿e w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla central-
nego).
Stypendium przyznawane bêdzie dwukrotnie w ci¹gu roku
w okresach:
1) od marca do czerwca,
2) od wrzeœnia do grudnia (dla ucznia) i od paŸdziernika do grud-

nia (dla studenta).
W roku 2003 pierwsze stypendia zostan¹ przyznane we wrze-
œniu. Uczeñ, który we wrzeœniu rozpocznie naukê w publicznej
szkole ponadgimnazjalnej, o stypendium mo¿e ubiegaæ siê do-
piero po ukoñczeniu pierwszego semestru nauki.
Wyp³ata nastêpowaæ bêdzie w miesiêcznych ratach na wskaza-
ny przez stypendystê rachunek bankowy.
Wszelkie czynnoœci organizacyjne zwi¹zane z udzielaniem sty-
pendium realizuje Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych Staro-
stwa Powiatowego w Koœcianie (ul. Gostyñska 38, pok. 105).
Równie¿ w tym wydziale mo¿na otrzymaæ stosowne druki oraz
dodatkowe informacje w powy¿szej sprawie (tel. 512-74-33).
Termin sk³adania wniosków na okres od wrzeœnia (paŸdzierni-
ka) do grudnia up³ywa 15 sierpnia, a na okres od marca do czerw-
ca – w ostatnim dniu lutego.

Og³oszenie!!!

Ciekawostka
Tê nietypow¹ truskawkê
wyhodowa³ na swoim
ogródku pan Józef Sp³aw-
ski ze Œmigla.

Gratulujemy!
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22 czerwca 2003 r. odby³
s i ê  w  Œmig lu  Fes t yn
Œwiêtojañski.
Jego organizatorami byli Cen-
trum Kultury, Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji, Gmin-
na Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych,
Stowarzyszenie „Wiatraki” oraz
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
W ramach festynu odby³y siê
imprezy rekreacyjno – spor-
towe dla dzieci i m³odzie¿y.
Na malowniczych trasach przy
wiatrakach rozegrano zawody
rowerowe.
Poni¿ej przedstawiamy wyniki
zawodów w poszczególnych
kategoriach.
Dzieci do lat 5: I miejsce
Maciej Ma³ek z Koszanowa, II
– Sylwia Kurzawa ze Œmigla, III
-Krzysztof Bia³y z Popowa
Starego.
W kategorii dzieci 6 – 8 lat I
miejsce zaj¹³ Karol Matysiak, II
– Gracjan Balcer, III – Agniesz-
ka Wieczorek. W kategorii 9
– 10 lat ch³opców: I – Mate-
usz Matysiak, II – Szymon Na-
wrot, III – Tomasz Klupsz.
W kategorii 11 – 13 lat
dziewcz¹t: I – Ewelina Wojtko-
wiak, II – Angela Majewska, III

– Marta Adamczak. W katego-
rii 11 – 13 lat ch³opców: I –
£ukasz Kraczewski, II – Adam
Skrzypczak, III – Kamil J¹der.
W kategorii 14 – 16 lat
ch³opców: I– Przemys³aw J¹-
der, II – Rados³aw Pelec, III –
Patryk Nowak.
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy,
medale oraz atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe, a wszyscy uczest-
nicy s³odycze. Dzieci œwietnie
siê bawi³y przy gor¹cym dopin-
gu rodziców i licznie zgroma-
dzonej publicznoœci.
Odby³y siê tak¿e zawody zdal-
nie sterowanych modeli p³ywa-
j¹cych. Organizatorem by³a
sekcja modelarstwa lotniczego
ze Starego Bojanowa. W zawo-
dach wziê³o udzia³ 17 zawodni-
ków (dzieci i m³odzie¿), którzy
manewrowali motorówkami po
tzw. ósemce.
W kategorii do 9 lat: I – Ma-
rek Dominiak, II – Jakub Zaj¹c.
W kategorii 10 – 12 lat:  I –
Dominik ̄ eleŸniak, II – Hubert
Krzyœlak, III – Krzysztof Œwi-
niarski. W kategorii 13 – 16
lat: I – Piotr D¹browski, II –
Piotr Pelec, III – £ukasz WoŸ-
ny.

Zygmunt Ratajczak

Tegoroczna edycja Turnieju
Wsi by³a szczególna- z tej racji,
¿e odby³a siê po raz pi¹ty i wziê-
³o w nim udzia³ najwiêcej dru-
¿yn, bo a¿ dziewiêæ. Po prze-
rwie do turnieju przyst¹pi³y
Stara Przysieka Pierwsza, Sta-
ra Przysieka Druga, Olszewo i
Wonieœæ. Po raz pierwszy wy-
startowa³ Czacz- gospodarze
turnieju i tradycyjnie Sp³awie,
Stare Bojanowo, Robaczyn,
Morownica.
Dru¿yny rywalizowa³y w dzie-
siêciu konkurencjach. Ju¿
pierwsze - rowerowy tor prze-
szkód i dru¿ynowe skoki przez
skakankê, które odbywa³y siê
równoczeœnie, pokaza³y, ¿e
dru¿yny s¹ bardzo dobrze
przygotowane, w zwi¹zku z
czym rywalizacja nie bêdzie
³atwa. Rowerowy tor przeszkód
wymaga³ od zawodników
szybkoœci i precyzji. Po prze-
jechaniu slalomu drogê po-
wrotn¹ pokonywali z kubkiem
nape³nionym wod¹. Ocenie
podlega³ czas przejazdu oraz
iloœæ przewiezionej przez dru-
¿ynê wody. Najlepszy w tej
konkurencji okaza³ siê Czacz.
W skakaniu przez skakankê
zwyciê¿y³a dru¿yna ze Sp³awia,
która w czasie trzech minut
skoczy³a 130 razy. Najwiêcej
punktów w rzucie ringiem na
krzy¿ak zdoby³y dru¿yny
z Czacza i Starego Bojanowa.
Du¿o emocji dostarczy³y wyœci-
gi na szczud³ach. Tutaj prym
wiedli zawodnicy ze Starej
Przysieki Pierwszej,.
 Oprócz konkurencji spor-
towych dru¿yny musia³y popi-
saæ siê tak¿e wiadomoœciami
o Œmiglu i gminie. Wszystkie
dru¿yny przygotowa³y siê do-
skonale, uzyskuj¹c maksy-
maln¹ iloœæ punktów. Naj-
wy¿sz¹ ocenê za wykonanie
piosenki otrzyma³ solista z Ol-
szewa za utwór Ryszarda
Rynkowskiego „Nie budŸcie
marzeñ ze snu”. Najd³u¿ej trwa-
j¹c¹ konkurencj¹ okaza³o siê
hula hop. Zawodniczka z Roba-
czyna krêci³a nim ponad 39
minut. Z biegiem na nartach
poradzili sobie najlepiej zawod-
nicy z Robaczyna. Du¿o emo-

cji dostarczy³o przeci¹ganie
liny. Ze wzglêdu na liczbê dru-
¿yn konkurencja zosta³a
podzielona na rozgr ywki
eliminacyjne i fina³owe. Osta-
tecznie zwyciê¿yli zawodnicy
z Morownicy. Ostatnia konku-
rencja, zbieranie jajek, nale¿a-
³a do so³tysa i 3 cz³onków rady
so³eckiej. Zawodnicy stali w od-
leg³oœci 3 m od siebie, rzucali
30 jajek. Wygrali reprezentan-
ci Wonieœcia.
Po podsumowaniu punktów
zdobytych we wszystkich kon-
kurencjach zwyciê¿y³o Stare
Bojanowo, wyprzedzaj¹c Roba-
czyn o pó³ punkta. Trzecie miej-
sce zajê³o Sp³awie, a na czwar-
tym ex aequo uplasowa³y siê
Wonieœæ i Morownica. Kolejne
lokaty zajê³y dru¿yny z Czacza,
Starej Przysieki Drugiej, Starej
Przysieki Pierwszej i Olszewa.
Jako nagrody dru¿yny otrzy-
ma³y symboliczne czeki do
realizacji w Centrum Kultury.
Za pierwsze miejsce – 700 z³,
II – 600 z³, trzeci¹ nagrodê –
odkurzacz wartoœci 550 z³ ufun-
dowa³o Przedsiêbiorstwo Han-
dlowo – Us³ugowe „Darex”
Dariusza Jakubiaka ze Œmigla,
IV miejsce po 400 z³, V – 350
z³, VI – 300 z³, VII – 250 z³, VIII
– 200 z³. Nagrody wrêczyli
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla Jan Józefczak
i wiceprzewodnicz¹cy Stani-
s³aw Pawlak. Werdykt jurorów
wywo³a³ falê protestów, g³ów-
nie ze strony zawodników
i mieszkañców Robaczyna, któ-
rzy wyjechali nie odebrawszy
nagrody. Pomimo tych zgrzy-
tów i kapryœnej pogody turniej
przebiega³ sprawnie, g³ównie
za spraw¹ jurorów - Tadeusza
Ilmera, Zygmunta Ratajczaka,
Danuty Strzelczyk, Aldony
Ostrowskiej, Roberta Plewki
i Tomasza Fr¹ckowiaka.
Atrakcj¹ tegorocznego tur-
nieju by³ koncer t zespo³u
„U³ybka” z Iwanowa w Rosji
oraz loteria fantowa i stoiska
handlowe. Po raz pierwszy
sprawy gastronomii wziê³y
w swoje rêce panie z KGW
w Czaczu, Poladowie i Roba-
czynie. Tradycyjnie turniej za-

Turniejowe potyczki w Czaczu koñczy³ siê zabaw¹, tym razem
przy muzyce zespo³u „Sezam”.
Organizatorzy dziêkuj¹ spon-
sorom - Przedsiêbiorstwu Han-
dlowo – Us³ugowemu „Darex”,
Bankowi Spó³dzielczemu
w Œmiglu, Przedsiêbiorstwu
Handlowemu Zbigniewa Chu-
daka, Przedsiêbiorstwu SPA
w Koninie, Ireneuszowi Nowa-
kowi z Bronikowa, Ryszardowi
Olejnikowi z Wonieœcia, Piekar-
ni Beaty i Piotra Kaczmarków
ze Œmigla ,  Pr ywatnemu

Przedsiêbiorstwu Us³ugowo –
Handlowemu GIN A.P. Balce-
rów, Przedsiêbiorstwu „Toral”
z Gostynia.
Za pomoc w przygotowaniu
imprezy nale¿¹ siê podziê-
kowania dyrekcji i pracow-
nikom Zespo³u Szkó³ w Czaczu,
Radzie So³eckiej i stra¿akom
z Czacza ,  pracownikom
ZGKiM w Œmiglu, Leokadii
Kêdziora ze Œmigla, Zenonowi
Wawrzyniakowi i Lechowi Ty-
czewskiemu.

Wyœcigi rowerowe
B.M.
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Jak co roku tenisiœci Polonii
Arsena³ Œmigiel podsumo-
wali miniony sezon. By³a to
okazja do wyró¿nienia czo-
³ o w y c h  z a w o d n i c z e k
i zawodników, podziêkowa-
nia sponsorom i oczywiœcie
do podjêcia pierwszych pla-
nów dotycz¹cych kolejnych
rozgrywek.
Spotkanie odby³o siê 17 czerw-
ca w Centrum Kultury w Œmi-
glu. Wyró¿niono na nim Wojcie-
cha Waligórskiego oraz Justy-
nê i Weronikê ̄ urek.
W dru¿ynie drugoligowej naj-
wy¿sz¹ œredni¹ punktów w jed-
nym meczu uzyska³ Wojciech
Waligórski. W zespole drugim
by³ to Tadeusz Koz³owski, w Po-
lonii trzeciej Witold Woœko,
a w czwartej Piotr Mulczyñski.
Spoœród juniorów klubu wyró¿-
niono Wojciecha Waligórskie-
go, Dariusza Szymañskiego

Miniony sezon by³ udany dla
Pogoni Œmigiel. Mimo, ¿e
dru¿yna w ostatnich me-
czach gra³a ze zmiennym
powodzeniem, to i tak nale-
¿a³a do najlepszych w lidze.
W niedzielê, 24 maja, za-
wodnicy Pogoni na w³asnym
boisku ulegli Krobiance Krobia
0:2. W niedzielê, 1 czerwca, na
wyjeŸdzie przegrali ze Zni-
czem Obra 0:3. Natomiast ty-

Nie pró¿nuje Micha³ Szku-
dlarek. Biegacz z Przysieki
Polskiej, teraz ju¿ zawodnik
w grupie powy¿ej 70 roku
¿ycia, startuje co tydzieñ.
Czasami zalicza biegi dzieñ
po dniu. Co wiêcej, niemal
w ka¿dym nale¿y do czo-
³owych zawodników.
31 maja pan Micha³ wystarto-
wa³ w IX Ogólnopolskim Me-
moriale Mariana Œmigielskiego
w Mogilnie. Rywalizowa³o tam
128 zawodników. Szkudlarek w
swej grupie by³ 3.
Nastêpnego dnia w Kroto-
szynie odby³ siê Bieg Krotosa.
Tym razem Szkudlarek by³ 2.
W biegu uczestniczy³ te¿ inny
reprezentant Przysieki Pol-
skiej, Ireneusz Koller. Zaj¹³ on
5 miejsce w grupie 40-49 lat.
7 czerwca w Twardogórze zor-
ganizowano Miêdzynarodowy
Bieg  U l i czny  o  Puchar
Przewodnicz¹cego Rady Miej-

Tradycj¹ w Zespole Szkó³ w
Œmiglu sta³o siê nagra-
dzanie uczniów-najlepszych
sportowców. O wynikach
decyduje suma punktów
zdobywanych przez dzieci i
m³odzie¿ we wszystkich im-
prezach odbywaj¹cych siê
w ci¹gu roku szkolnego. W
ten w³aœnie sposób wiado-
mo, kto by³ najlepszym, a na
pewno najaktywniejszym
sportowcem.
Uroczystoœæ nagrodzenia
uczniów odby³a siê na szkol-
nym apelu, w dniu 18 czerwca.
Najlepsi otrzymali nagrody
ufundowane przez Radê Rodzi-
ców.
Wœród dziewcz¹t by³y to: We-
ronika ̄ urek (VI klasa), która
zdoby³a 665 punktów, Justyna
¯urek (IV klasa) 520 punktów,
Sandra Mazurek (VI klasa) 471

Tenisowe zakoñczenie
sezonu

W czo³ówce tabeli

Biegiem po medale

Najlepsi szkolni sportowcy

S p or t

oraz Paw³a Zbyrada, srebrnych
medalistów Dru¿ynowych Mi-
strzostw Wielkopolski.
Spotkanie by³o okazj¹ do po-
dziêkowania sponsorom klubu.
A tych na szczêœcie nie brako-
wa³o. Polonistom pomagali:
Urz¹d Miasta i Gminy w Œmi-
glu, Firma Ksiêgarska Arsena³-
Jakub Marciniak, Foto-Elf-Mar-
ciniak, Œmigiel, Ryszard Jokiel,
Darex-Œmigiel, Apteka S³o-
neczna-Zofia i Bronis³aw Wali-
górscy, Rosmosis-Pawe³ Ken-
kel, Kazimierz Jaœkowiak, SPA
Spó³ka ZOO-Feliks Banasik
oraz rodzice dzieci i m³odzie¿y
nale¿¹cych do klubu.
Prezesem klubu jest Tadeusz
Koz³owski, wiceprezesem Bro-
nis³aw Waligórski, skarbnikiem
Danuta Strzelczyk, sekreta-
rzem Piotr Mulczyñski, cz³on-
kiem zarz¹du Marcin £¹czny.
DAS

punktów. Kolejne miejsca zajê-
³y: Marta Waligóra (kl. I gimna-
zjum), Natalia Furmaniak (kl. II
gimnazjum), Ewa Szaferska (kl.
I gimnazjum), Ewelina ¯urek
(IV klasa), Magda Ki¹ca (VI kla-
sa), Patrycja Plewka (kl. II gim-
nazjum), Daria Zimniak (VI kla-
sa),
Wœród ch³opców najlepszymi
okazali siê: Dariusz Szymañski
(kl. III gimnazjum) 990 punk-
tów, S³awomir Kreuschner (VI
klasa) 800 punktów, £ukasz
Szymañski (kl. I gimnazjum)
649 punktów oraz Micha³ Gzyl-
kowiak (VI klasa), Wojciech
Waligórski (kl. III gimnazjum),
Jêdrzej Skrzypek (VI klasa),
Patryk Nowak (kl. III gimna-
zjum), Przemek J¹der (kl. II
gimnazjum), Pawe³ Judek (kl.
II gimnazjum), Hubert Jankow-
ski (kl. I gimnazjum).DAS

skiej. Startowa³o 86 biegaczy.
Tym razem Szkudlarek w swej
grupie by³ najlepszy.
Dzieñ póŸniej wystartowa³
w Opalenicy. Na 68 zawodni-
ków zaj¹³ w swej grupie miej-
sce 2, a Koller 4 w grupie po-
wy¿ej 40 lat.
Obaj pojawili siê te¿ 15 czerw-
ca w £agowie, na starcie biegu
Powitanie Lata. Rywalizowa³o
97 zawodników. Szkudlarek
wywalczy³ miejsce 2, Koller by³
4.
14 czerwca pan Micha³ bieg³
w Miêdzyrzeczu. Tu tak¿e na-
grod¹ by³ puchar przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej. Wœród
76 zawodników zaj¹³ miejsce 5,
ale w grupie powy¿ej 60 lat.
Niemal wszystkie biegi odby-
wa³y siê na dystansie 10 kilo-
metrów. Szkudlarek w tym
roku rywalizowa³ ju¿ w 19 im-
prezach. DAS

dzieñ póŸniej wygrali 3:1 z Pia-
stem Kobylin. Bramki zdobyli
Adam Olejnik, Przemys³aw
Skrzypczak i Artur Basiura.
W ostatnim meczu rozgrywek
œmigielanie ulegli zespo³owi
LZS G³uchowo 2:5. Zdobywca-
mi goli byli Adam Olejnik oraz
Tomasz Okupniczak.
W sumie dru¿yna zajê³a pi¹te
miejsce w tabeli. DAS

Bieg w  £agowie



lipiec/2003 17

Przez kilka miesiêcy na te-
renie powiatu koœciañ-
skiego rozgrywano Powia-
tow¹ Ligê Kobiet w Tenisie
Sto³owym. Rywalizowa³y
w niej trzy dru¿yny, w tym
obie z naszego powiatu.
Tenisistki spotka³y siê na czte-
rech turniejach, w Czaczu,
Œmiglu, Krzywiniu i ponownie
w Czaczu. Ten ostatni turniej
rozegrano 6 czerwca. Rywali-
zowano indywidualnie. Wyniki
najlepszych zawodniczek su-
mowa³y siê na pozycjê dru-
¿yny. Konkurencja by³a ostra,
zwa¿ywszy, ¿e w sumie do ry-
walizacji zg³osi³o siê 35 dziew-
cz¹t i pañ, z tego 12 z Czacza
i 11 ze Œmigla.
Ostatecznie najlepsza okaza³a
siê Patrycja Richter z Krzywi-

W czeskim mieœcie Frym-
burk odby³y siê Mistrzostwa
Europy Juniorów w Trójbo-
ju Si³owym. Nie mog³o tam
oczywiœcie zabrakn¹æ Karo-
la Kopienki. Tym razem
reprezentant Kobry Jass
Koœcian wywalczy³ br¹zowy
medal.
Kopienka w swej karierze zdo-
by³ ju¿ tytu³ mistrza kon-
tynentu. By³o to dwa lata temu.
W ubieg³ym roku, podczas mi-
strzostw kontynentu dozna³
kontuzji, w wyniku czego rywa-
lizacji nie ukoñczy³.
Teraz na mistrzostwach, które
odby³y siê w po³owie czerwca,
rywalizowa³ w kategorii wago-
wej do 90 kilogramów. Ponie-
wa¿ zwyciêzca wagi, zawodnik
z Ukrainy, znajdowa³ siê poza
konkurencj¹, Kopienka walczy³

M³odzi szachiœci Wie¿y Œmi-
giel rywalizowali w fina³ach
wojewódzkich w szachach
klasycznych oraz szachach
aktywnych.
Fina³ wojewódzki Mistrzostw
Wielkopolski odbywa³ siê
w dniach 12-16 czerwca w Zb¹-
szyniu. Rywalizowa³y w nim
zawodniczki i zawodnicy wy³o-
nieni we wczeœniejszych elimi-
nacjach rejonowych.
Ze Œmigla by³o ich szeœcioro:
Maria Gabryel w grupie do lat
9, Agnieszka Adamczak w gru-
pie do lat 12, Magdalena Judek
i Ma³gorzata £upicka w grupie

Pi³karze Gromu Czacz zakoñ-
czyli rozgr ywki. W sumie
wszystkie dru¿yny wykona³y
to, co zaplanowa³y przed sezo-
nem, choæ najlepiej spisali siê
m³odzi gracze.
Seniorzy Gromu chyba nie
bêd¹ zbyt mile wspominaæ mi-
nionego sezonu. Niestety zaj-
mowali do³y A-klasy. Przed
spadkiem zdo³ali uratowaæ siê
w ostatnich trzech meczach,
zdobywaj¹c 7 punktów. Spora
w tym zas³uga czterech graczy
z dru¿yny juniorów m³odszych,
którzy ich wsparli. To w³aœnie
m³odzi zawodnicy z Czacza
prezentowali siê najlepiej,
zw³aszcza trampkarze m³odsi
i starsi. Ci pierwsi zajêli drugie
miejsce. Trampkarze starsi
mieli szansê na zwyciêstwo, ale
ostatecznie w tabeli zajêli loka-
tê trzeci¹.

Powiatowa liga
zakoñczona

Trzeci w Europie

W mistrzostwach
Wielkopolski

Wykonane

nia. Drugie miejsce wywalczy-
³a Estera Obiega³a z Czacza,
a trzecie Weronika ¯urek ze
Œmigla.
Dru¿ynowo najlepsza by³a dru-
¿yna Polonii Arsena³ Œmigiel
przed Promieniem Krzywiñ
oraz Orlêtami Terr¹ Czacz.
Rozgrywki organizowali dzia³a-
cze Powiatowego Zrzeszenia
LZS w Koœcianie.
W Dzieñ Dziecka natomiast
w Wa³czu rozegrano pó³fina³y
ogólnopolskie Mini Olimpic
Games. Rywalizowa³a w nich
miêdzy innymi Estera Obiega-
³a z Czacza, która zakwalifiko-
wa³a siê w eliminacjach makro-
regionu. Estera zajê³a 9 miej-
sce, w tym przypadku najbar-
dziej pechowe, do fina³u kra-
jowego awansowa³o bowiem
8 najlepszych zawodniczek.
DAS

o srebrny medal. Jego prze-
ciwnikiem by³ inny Polak, Mi-
cha³ Wilk z Chorzowa.
Wilk podczas mistrzostw Pol-
ski, które odby³y siê wiosn¹,
odebra³ Kopience tytu³ mistrza
kraju w open. Nale¿y dodaæ, ¿e
ten tytu³ Kopienka zdobywa³
przez poprzednie trzy lata.
Do rewan¿u w Czechach nie-
wiele brakowa³o. Karol przy-
siad³ tam ze sztang¹ o wadze
310 kilogramów, wycisn¹³
187,5 kilograma, a w martwym
ci¹gu uzyska³ wynik 335 kilo-
gramów. £¹czny wynik 832,5
kilograma by³ tylko o 5 kilogra-
mów gorszy od wyniku Wilka.
Warto dodaæ, ¿e w swej ko-
ronnej konkurencj - martwym
ci¹gu - Kopienka mia³ dodatko-
wy, czwarty bój. Podchodzi³
w nim pod 342,5 kilograma, co
jest rekordem œwiata juniorów.
Zdo³a³ unieœæ sztangê, ale nie
da³ ju¿ rady usztywniæ pleców,
w zwi¹zku z czym bój nie zo-
sta³ zaliczony. DAS

do lat 18 oraz Piotr Kapek
i Mateusz Górny w grupie do
lat 12.
Do fina³u krajowego, który od-
bêdzie siê w po³owie wrzeœnia
w Ko³obrzegu, awansowa³y
Magdalena Judek i Agnieszka
Adamczak. Ma³gorzata £upic-
ka jest rezerwow¹.
Dzieñ póŸniej w Zb¹szyniu ro-
zegrano fina³ wojewódzki w sza-
chach aktywnych na pó³ godzi-
ny. Tu ze œmigielan najlepiej
zaprezentowa³a siê Magdalena
Judek, która zajê³a drugie miej-
sce. W tych szachach fina³ów
krajowych siê nie rozgrywa.
DAS

W sumie mo¿emy byæ zadowo-
leni ze wszystkich – mówi pre-
zes Marek Sowa. Za³o¿yliœmy,
¿e seniorzy utrzymaj¹ siê w li-
dze i ten cel zrealizowaliœmy.
To powinno w jakimœ stopniu
przyczyniæ siê do rozwoju dru¿y-
ny. Na pewno spadek, odbi³by
siê na niej negatywnie. Najbar-
dziej cieszy mnie fakt, ¿e tyle
osób w tê pi³kê chce siê u nas
bawiæ. Mieszkañcy Czacza, po-
trafi¹ za w³asne pieni¹dze jeŸ-
dziæ na mecze, pomagaj¹ w pra-
cach przy boisku i we wszystkich
innych klubowych sprawach. To
najwa¿niejsze, naprawdê ra-
zem mo¿na du¿o.
Potwierdzeniem tego faktu by³
fina³ trampkarzy okrêgu lesz-
czyñskiego, który odby³ siê
w Czaczu. Zjechali siê wtedy
najlepsi m³odzi pi³karze z kilku
powiatów. By³a to ostatnia du¿a
impreza w Czaczu w minionym
sezonie.
Ju¿ nied³ugo, bo 8 lipca, se-
niorzy wznowi¹ treningi. M³od-
si gracze æwiczyæ bêd¹ od sierp-
nia. DAS

plany
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Prawa rz¹dz¹ce wod¹ to jedno-
czeœnie prawa, jakie rz¹dz¹ naszym
œwiatem – zarówno na zewn¹trz jak
i wewn¹trz naszego organizmu.
Wp³ywa ona dodatnio na pracê cia-
³a, poprawia samopoczucie oraz
wygl¹d. Niedobór wody natomiast
przyspiesza proces starzenia i po-
woduje, ¿e zagêszczona krew nie
kr¹¿y jak nale¿y, co prowadzi do
przeci¹¿enia nerek i efektu podkr¹-
¿onych sino oczu. Skóra traci jêdr-
noœæ i g³adkoœæ, utrudnione jest
wydalanie szkodliwych produktów
przemian metabolicznych, a to po-
woduje podtruwanie organizmu.
Woda tylko z pozoru jest prostym
zwi¹zkiem. W rzeczywistoœci jej
cz¹stki uk³adaj¹ siê wzglêdem sie-
bie na pewne okreœlone sposoby,
które nie pozostaj¹ bez znaczenia
dla naszego organizmu. W zale¿no-
œci od tego, z jakiego Ÿród³a pocho-
dzi woda, ma ona ró¿ne w³aœciwo-
œci. Czynniki, jakie wp³ywaj¹ na jej
ukszta³towanie to m.in.: pole elek-
tromagnetyczne, ciœnienie, tempe-
ratura, inne substancje. Mog¹ one
sprawiæ, ¿e woda stanie siê „wod¹
¿ycia” lub trucizn¹. Czynniki te, po-
przez zmianê w³aœciwoœci wody,
wywieraj¹ na niej mniej lub bardziej
trwa³e piêtno. Zjawisko to nazywa-
ne jest pamiêci¹ wody. Ka¿dy z nas
z pewnoœci¹ zauwa¿y ró¿nicê
pomiêdzy wod¹ z kranu, mineraln¹,
a wod¹ z górskiego potoku. Coraz
czêœciej zjawisko to wykorzystywa-
ne jest w uznanych naukowo meto-
dach leczniczych gdy¿ tajemnica
polega na takim ukszta³towaniu
energetycznym wody, po którym
dzia³a ona jak lek.
Stanis³aw Andrzej Wosiñski – in¿y-
nier z Gdañska, od kilkunastu lat
zg³êbia³ tajemnice wody i pracowa³
nad sposobem korzystnego dla cz³o-
wieka kszta³towania jej pamiêci.
O wodzie wie chyba wszystko. Owo-
cem jego poszukiwañ jest rewela-
cyjny wynalazek – ADR-4 – niepo-
zornie wygl¹daj¹cy dysk o œredni-
cy ok. 10 cm i gruboœci 1,5 cm. Kry-
je on w sobie skomplikowan¹ tech-

nologiê. Umieszczone s¹ w nim spe-
cjalnie ukszta³towane magnesy, ele-
menty ceramiczne i inne, które maj¹
na celu odpowiednie ukszta³towanie
pamiêci wody.
Zasada dzia³ania ADR-4 jest jak
woda – jednoczeœnie prosta i skom-
plikowana. Prostota polega na odpo-
wiedniej modyfikacji wody, z³o¿o-
noœæ – to d³ugo i pieczo³owicie do-
bierane emitory odpowiednio ener-
getyzuj¹ce wodê.
Jak siê go u¿ywa? Wystarczy na
dysku postawiæ naczynie z wod¹ lub
pokarmem, któr y zawiera wodê
(czyli praktycznie wszystko, co
jemy i pijemy). Zostawiamy na ok.
3-4 minuty. Spo¿ywamy i to wszyst-
ko! Spo¿ywanie wody poddanej
wp³ywowi ADR-4 mo¿na porównaæ
do wlewania w siebie korzystnej in-
formacji, która dociera do ka¿dej
komórki naszego cia³a. Niesie ona
ze sob¹ „program”, który reguluje
procesy fizjologiczne na poziomie
komórkowym i ogólnoustrojowym.
Wiele badañ przeprowadzonych
w ró¿nych polskich szpitalach i aka-
demiach medycznych udowodni³o
zadziwiaj¹cy wp³yw tak zmienionej
wody na ludzki organizm. Okazuje
siê, ¿e czysta woda poddana wp³y-
wowi ADR-4 dzia³a na nas jak lek!
Dysk otrzyma³ Atest Instytutu Le-
ków w Warszawie, w którym zale-
ca siê stosowanie go m.in. przy tak
powa¿nych chorobach jak: zaburze-
nia kr¹¿enia i dysfunkcje nerek.
Badania wykazuj¹, ¿e woda energe-
tyzowana ADR-4 powoduje, ¿e or-
ganizm zaczyna funkcjonowaæ
sprawniej, zwiêksza siê jego odpor-
noœæ, wydajnoœæ, si³a; oczyszcza siê
on lepiej ze szkodliwych zwi¹zków
i metali ciê¿kich. Woda poddana
wp³ywowi ADR-4 stymuluje natural-
ne procesy oczyszczania organi-
zmu, przez co redukuje iloœæ
zgromadzonych w nim szkodliwych
pierwiastków i zwi¹zków, np. me-
tali ciê¿kich.
 Badania nad ADR-4 trwaj¹ nadal
w wielu oœrodkach w kraju i zagra-
nic¹. Próbuje siê wyjaœniæ, jak dzia-

³a i dlaczego oprócz tego, ¿e woda
poddana jego wp³ywowi dzia³a jak
lek, przyœpiesza on produkcjê kefi-
ru czy sprawia, ¿e produkty spo-
¿ywcze zachowuj¹ œwie¿oœæ o wie-
le d³u¿ej.
Wynalazek in¿yniera Wosiñskiego
wzbudzi³ wielkie zainteresowanie.
Na Œwiatowej Wystawie Wynalaz-
czoœci EUREKA w Brukseli zdoby³
Z³oty Medal i nagrodê specjaln¹ –
Z³ot¹ Statuetkê. Po tym szczegól-
nym wyró¿nieniu przysz³y nastêp-
ne: medal Marii Sk³odowskiej –
Curie, Grand Prix, z³oty, srebrny
i br¹zowy medal za ADR-4 oraz inny
wynalazek ADR – Protect na Œwia-
towych Targach Innowacji Tech-
nicznych INPEX w Pittsburgu
(USA), z³oty medal na Œwiatowym
ZjeŸdzie Geniuszy w Tokio. Jeszcze
¿aden Polak nie zaszed³ tak wyso-
ko na tak presti¿owych wystawach
wynalazczoœci! Produktem in¿. Wo-
siñskiego zainteresowali siê œwiato-
wej s³awy wynalazcy i naukowcy.
Wosiñskiego zaprosi³ na spotkanie
w swojej firmie Pawe³ Kenkel – w³a-
œciciel Rosmosis w Œmiglu, która od
niedawna posiada ADR-4 i ADR –
Protect w swojej ofercie [o spotka-
niu tym napiszemy w nastêpnym
numerze WŒ]
Dla wyjaœnienia nale¿y dodaæ, ¿e
ADR – Protect to stymulator ener-
gii, któr y wzmacnia odpornoœæ
cz³owieka na szkodliwe czynniki,
a w szczególnoœci chroni przed nie-
korzystnymi skutkami fal elektro-
magnetycznych (telefon komórko-
wy, komputer).
ADR Protect nie zmniejsza natê¿e-
nia samego promieniowania, co by-
³oby niekorzystne dla zasiêgu tele-
fonu.
Jednym z efektów oddzia³ywania
urz¹dzenia ADR Protect jest wp³yw
na autonomiczny uk³ad nerwowy,
odpowiedzialny za utrzymywanie
równowagi fizjologicznej organi-
zmu. Urz¹dzenie to jest niewielkim
kr¹¿kiem, który mo¿na przykleiæ
np. do telefonu komórkowego.

M.D.

Woda która leczy
Artyku³ sponsorowany
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