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Reklama

Ostatnia w 2003 roku, XIV Sesja Rady
Miejskiej Œmigla odby³a siê 30 grudnia
w kompletnym sk³adzie 15 radnych.

Porz¹dek obrad przewidywa³ podjê-
cie siedmiu uchwa³. Radni po przeprowa-
dzeniu g³osowania wycofali z niego pro-
jekt uchwa³y dot. partycypacji w kosz-
tach dzia³alnoœci Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Koœcianie, natomiast do-
dali nowy projekt w sprawie zaskar¿enia
zarz¹dzenia zastêpczego wojewody wiel-
kopolskiego do s¹du administracyjnego
dot. odwo³ania mandatu radnego Paw³a
Górznego.

Ostatecznie, po wprowadzeniu kilku
poprawek, podjêto uchwa³y dotycz¹ce:
- zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na rok

2003-radni zakwestionowali projekt
dofinansowania œmigielskiej kolejki
w formie umorzenia podatku na rzecz
gminy na kwotê 11 484 z³ i po g³oso-
waniu wycofali go;

- zasad sprzeda¿y budynków i mieszkañ
komunalnych- poprawka dot. wyja-
œnienia, ¿e w momencie kupna miesz-
kania lub budynku komunalnego
przez najemcê lub dzier¿awcê sprze-
da¿ odbywaæ siê bêdzie w trybie bez-
przetargowym, za zgod¹ Rady Miej-

prosi³ radnych na symboliczn¹ lampkê
szampana, przy której z³o¿y³ ¿yczenia
noworoczne.

W trakcie sesji w drzwiach wejœcio-
wych sali narad Urzêdu Miejskiego wy-
st¹pi³a orkiestra dêta pod dyr. Jana No-
wickiego. Przekazuj¹c ¿yczenia, orkie-
stra zagra³a kolêdy.

W.g. serwisu informacyjnego na stronie
internetowej www.smigiel.pl

XIV sesja Rady Miejskiej Œmigla
skiej;

- uchwalenia planu rozwoju i moderni-
zacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo -kanali-
zacyjnych;

- przekazania w formie darowizny sieci
oœwietlenia ulicznego zrealizowanego
w 2003 r. w gminie;

- zmiany uchwa³y nr XIV/190/2000 Rady
Miejskiej Œmigla z dnia 17.02.2000 r.
w sprawie ustalenia zasad wydzier¿a-
wiania lub wynajêcia lokali u¿ytko-
wych stanowi¹cych czêœæ sk³adow¹
gminnych nieruchomoœci grunto-
wych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, któ-
ra dotyczy niepodwy¿szania czynszu
o stopieñ inflacji w 2004 r. w stosunku
do dzier¿awców i wynajmuj¹cych lo-
kale u¿ytkowe;

- przyjêcia gminnego programu profilak-
tyki i rozwi¹zywania problemów alko-
holowych na rok 2004;

- zaskar¿enia zarz¹dzenia zastêpczego
wojewody wielkopolskiego do Naczel-
nego S¹du Administracyjnego.
Dok³adna treœæ uchwa³ publikowana

jest w Internecie na urzêdowej stronie
BIP oraz jako dodatek do „Witryny Œmi-
gielskiej”.

Po zakoñczeniu obrad burmistrz za-
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4 stycznia w sali widowi-
skowej Centrum Kultur y
odby³ siê koncert noworocz-
ny. Wœród zgromadzonej pu-
blicznoœci na widowni zasiedli
przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych i sponsorzy wspie-
raj¹cy dzia³ania kulturalne
Centrum. Tegoroczn¹ impre-
zê rozpoczê³a Orkiestra Dêta
OSP pod batut¹ Jana Nowic-
kiego, przypominaj¹c polkê
„Tricz- tracz”, walca „Perlen”,
„Polkê na dwie tr¹bki” Marka
Radeckiego. Chór „Harmo-
nia” pod dyrekcj¹ Piotra Ma-
jera wykona³ pastora³kê
„O gwiazdeczko” ks. Lubo-
mirskiego, kolêdê „W ¿³obie
le¿y” w opr. Brzozowskiego,
„Nie ma tañca jak nasz mazur”
Bellanda i „Czarnuszkê” No-
wikowa. Na scenie zaprezen-
towa³y siê tak¿e wokalistki ze
Studia Piosenki „Muzol” dzia-
³aj¹cego pod kierunkiem Hen-

ryka Pelli. Najpierw grupa
wokalna zaœpiewa³a pastora³-
kê „Kolêdnicy, wêdrownicy”.
PóŸniej utalentowane solistki:
Marcelina Naskrêt – zdobyw-
czyni I miejsca w Powiatowym
Festiwalu Piosenki – Koœcian
2003 r.  wykona³a  utwór
„£atwopalni” z repertuaru
Maryli Rodowicz, a Katarzy-
na Marona – laureatka wielu
presti¿owych ogólnopolskich
i miêdzynarodowych festiwa-
li piosenki, m.in. II Wielkopol-
skiego Festiwalu Piosenki Ko-
nin 2003, „Muzol – Œmigiel
2003 r., „Rytm i Melodia” Ja-
rocin 2003, Chodzie¿ 2003 -
przypomnia³a utwór Agniesz-
ki Chyliñskiej „Kiedy powiesz
sobie doœæ”. Nieco inny reper-
tuar zaprezentowa³o „Trio
Taklamakan” z Opalenicy.
Muzycy w sk³adzie Natalia
Kraus Romanowska – forte-
pian, Jan Romanowski –

Koncert noworoczny
skrzypce, Andrzej Trzeciak –
wiolonczela zagrali utwory
z folkowego nurtu muzyki kla-
sycznej. Wœród nich znalaz³y
siê ¿ywio³owe czardasze, „po-
³amane” rytmiczne tañce ba³-
kañskie, a tak¿e odmiana tan-
ga zwana „tango nuevo”.

Koncert zakoñczy³ wystêp
„Poznañ Brass”- zespo³u in-

strumentów dêtych blasza-
nych. Z bogatego repertuaru
muzyki renesansu, baroku,
klasycyzmu, romantyzmu,
przebojów muzyki rozrywko-
wej i filmowej kameraliœci
wybrali dla œmigielskiej pu-
blicznoœci standardy jazzowe
rozpisane na instrumenty bla-
szane.

Orkiestra Dêta OSP pod batut¹ Jana Nowickiego

Chór „Harmonia” pod dyrekcj¹ Piotra Majera Studio Piosenki „Muzol” pod kierunkiem Henryka Pelli

„Trio Taklamakan” z Opalenicy „Poznañ Brass”- zespó³ instrumentów dêtych blaszanych

B.M.
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Staraniem Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Œmiglu, w ba-
rze „Duet” mieszcz¹cym siê
w budynku dworca kolejki w¹-
skotorowej zorganizowano
wigiliê dla osób ubogich, sa-
motnych i wymagaj¹cych
opieki. Op³atkiem dzielili siê:
burmistrz Józef Cieœla, ksi¹dz
kanonik Zbigniew Dawidziak
i Stanis³aw Turliñski, wystê-
puj¹cy w imieniu Rady Miej-
skiej. ¯yczono sobie zdrowia,
powodzenia i  wiêkszego
szczêœcia w realizacji ¿ycio-

Niecodzienne spotkanie
odby³o siê 11 grudnia w gabi-
necie burmistrza Œmigla. Pod-
pu³kownik Andrzej Stenka
z Wojskowej Komendy Uzu-
pe³nieñ w Lesznie odznaczy³
Kazimierê J¹der z Czacza z³o-
tym medalem za zas³ugi dla
obronnoœci kraju. Jednocze-
œnie akt nominacyjny na sto-
pieñ podporucznika otrzyma³
Edward B³ocian ze Starego
Bojanowa. Oboje otrzymali
gratulacje i kwiaty od burmi-
strza Józefa Cieœli.

A¿ piêciu synów Kazimie-
ry J¹der z Czacza: Zbigniew,
S³awomir, Krzysztof, Marek
i Jacek odbywa³o zasadnicz¹
s³u¿bê wojskow¹. Ka¿dy
z nich w innej jednostce.
Wszyscy „wyszli na ludzi” –

Wigilia na dworcu
w¹skotorówki

wych planów. Nie zabrak³o
tradycyjnych potraw- bia³ej
zupy rybnej i barszczu, opie-
kanego karpia, kapusty z grzy-
bami, œledzia w oleju i ziem-
niaków z sosem grzybowym.
By³y tak¿e kluski z makiem
i owoce.

Wieczerzê umili³y dzieci
ze œmigielskiej „zerówki”, któ-
re przygotowa³y piêkny oko-
licznoœciowy program mu-
zyczno-s³owny. Na zakoñcze-
nie razem œpiewano kolêdy.

d.p.

Za zas³ugi dla obronnoœci
jak twierdzi odznaczona. Kie-
dy spotykaj¹ siê przy stole
z okazji rodzinnych uroczy-
stoœci, najczêstszym tematem
ich rozmów jest w³aœnie pobyt
w wojsku. W domu nigdy nie
przelewa³o siê, a pani Kazi-
miera obok synów wychowa-
³a wzorowo jeszcze trzy cór-
ki. Ze swoich synów jest dum-
na, najstarsi z nich siê ju¿ usa-
modzielnili i za³o¿yli w³asne
rodziny. Gospodyni z Czacza
cieszy siê, ¿e jest babci¹ dla
osiemnaœciorga wnucz¹t.

S³u¿bê wojskow¹ z senty-
mentem wspomina³ Edward
B³ocian. W latach piêædziesi¹-
tych by³ on ¿o³nierzem korpu-
su bezpieczeñstwa wewnêtrz-
nego i z nara¿eniem ¿ycia pe³-
ni³ s³u¿bê w jednostkach na

foto d.p.

wschodzie kraju. Oddzia³y
wojskowe na tym obszarze –
jak opowiada³ podporucznik
B³ocian – by³y wówczas czê-

stym obiektem agresywnych
poczynañ zbrojnych i krwa-
wych staræ z Ukraiñcami.

d.p.

13 grudnia lektorka jêzyka
niemieckiego Gra¿yna Olej-
nik, dzia³aj¹ca przy Centrum
Kultury w Œmiglu, zorganizo-
wa³a dla swoich uczniów wy-
cieczkê do Berlina.

Uczniowie zwiedzili wie¿ê
telewizyjn¹, bajkowe muzeum
dla dzieci „Labirynt”, byli te¿
w trójwymiarowym kinie
„Imax”, gdzie obejrzeli film
„Ba³wan przeciwko gwiazdo-
rowi”.

Berliñskie
wra¿enia

foto d.p.

Wra¿eñ by³o mnóstwo.
„Berlin wygl¹da cudownie
w okresie przedœwi¹tecznym,
wszêdzie pal¹ siê tysi¹ce lam-
pek. Zobaczyliœmy du¿o, zro-
biliœmy zakupy, kino by³o fan-
tastyczne, a jazda szybka
wind¹ (6m/s) na wie¿ê telewi-
zyjn¹ (209 m) niepowtarzalna”
– komentuj¹ Wojtek Przybyl-
ski i Tomek Klupsz.

Dzieci chcia³yby jeszcze
raz pojechaæ do Berlina.

Gra¿yna Olejnik
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18 gr udnia 2003 roku
uczniów Szko³y Podstawowej
w ¯egrówku odwiedzi ³o
dwóch goœci w zielonych
mundurach, leœniczy Maciej
Augustyniak i gajowy Seba-
stian Majorek.

Goœcie w ramach akcji
,,Ca³a Polska czyta dzieciom’’
przeczytali uczniom baœñ An-
dersena ,,Choineczka’’ i opo-
wiedzieli o ró¿nych gatun-
kach drzew iglastych.

Ogromnym zainteresowa-
niem dzieci cieszy³ siê du¿y

19 grudnia do Szko³y Pod-
stawowej w ¯egrówku przy-
szed³ gwiazdor.

Dzieci przygotowa³y dla
niego i rodziców przedstawie-
nia. Uczniowie klasy I pod kie-
runkiem I. Kamiñskiej przed-
stawili jase³ka. Drugoklasiœci
wspólnie z wychowawczyni¹

Pan leœniczy czyta
bajkê

róg myœliwski ,,Parce force’’,
na którym gajowy zagra³ sy-
gna³y wykonywane np. pod-
czas polowania wigilijnego
(,,Zbiórka myœliwych’’, ,,Paso-
wanie myœliwskie’’, ,,Po¿egna-
nie dzika z kniej¹’’, „Król po-
lowania’’).

Na  koniec  spotkania
uczniowie wrêczyli goœciom
w³asnorêcznie wykonane stro-
iki i z³o¿yli ¿yczenia œwi¹tecz-
ne.

Maciej Augustyniak czê-
sto odwiedza nasz¹ szko³ê.

Gwiazdor w szkole

E. Lemañsk¹ z³o¿yli wszyst-
kim obecnym ¿yczenia œwi¹-
teczne w inscenizacji ,,Id¹ ko-
lêdnicy’’. Klasa III przygoto-
wana przez B.£awniczak za-
chêci³a dzieci do zabaw na
œniegu w przedstawieniu ,,Zi-
mowe zabawy’’. Wystêpy
uczniów by³y przeplatane

Dziêki niemu zasadziliœmy
drzewka iglaste w pobli¿u bu-
dynku szkolnego. Podarowa³
nam równie¿ ciekawe mate-
ria³y edukacyjne zwi¹zane

z ochron¹ przyrody. Chêtnie
zaprasza nas na wycieczki do
lasu, gdzie pokazuje nam cie-
kawostki przyrodnicze zwi¹-
zane z dan¹ por¹ roku.

Barbara £awniczak

wspólnym z rodzicami œpie-
waniem kolêd.

Na koniec œwi¹tecznego
spotkania gwiazdor wrêczy³
dzieciom upominki, a panie
z Rady Rodziców podarowa³y
ksi¹¿ki, zabawki oraz skaner.
Wszystko to zosta³o zakupio-
ne za pieni¹dze uzyskane z za-
bawy andrzejkowej zorganizo-
wanej przez Radê Rodziców
i Radê Pedagogiczn¹ przy

Szkole Podstawowej w ¯e-
grówku.

W wigilijny wieczór har-
cerki i harcerze ze Œrodowi-
skowej Dru¿yny Harcerskiej
,,S³oneczna Gromada’’ prze-
brani za kolêdników zanosili
œwiat³o betlejemskie do do-
mów w ¯egrówku i w Biela-
wach, œpiewali kolêdy i sk³a-
dali ¿yczenia.

Barbara £awniczak

Bet le jemskie  Œwia te ³ko  dotar ³o  tak¿e  do  Cent rum
Kul tury
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Warto znaæ historiê swego miasta, regionu. Interesowanie siê dziejami rodzinnych stron, ich znajomoœæ jest jednym
z przejawów szeroko rozumianego patriotyzmu. W okresie jednoczenia siê Europy i zwiêkszaj¹cych siê kontaktów
z obywatelami innych pañstw, warto znaæ nie tylko walory ekonomiczne, krajobrazowe miejsc naszego zamieszka-

nia, ale równie¿ ich przesz³oœæ, która bywa czêsto bardzo ciekawa. W myœl powiedzenia: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
w kolejnym cyklu „Z dziejów Œmigla” przedstawiam wolne t³umaczenie materia³u zwi¹zanego z histori¹ Œmigla i jego okolica-
mi, opublikowanego w dodatku „Strony rodzinne” do poznañskiego czasopisma „Posener Zeitung”. Autorem artyku³u jest
Hermann von Bedec. Materia³ ten ukaza³ siê ponad 100 lat temu, bo w 1897 roku.

Czêœæ I

Z dziejów Œmigla

„Schmiegel, Smiegel, pol.
Szmigiel, Szmygiel, Smigiel,
³ac. Smigla, w najstarszym
dokumencie z 1438 roku –
Smigel – miasto powiatowe
powiatu o tej samej nazwie, 40
minut od stacji kolejowej Sta-
re Bojanowo, na trasie Poznañ
– Wroc³aw. Miejscowoœæ nale-
¿y do najstarszych osad Pro-
wincji, poniewa¿ w drugiej po-
³owie 17 wieku znaleziono
ko³o Bruszczewa oraz pó³ go-
dziny drogi dalej pogañskie
cmentarzyska, urny, naczynia,
pierœcienie i ¿elazne no¿e;
równie¿ w roku 1719 i kilka lat
póŸniej pod jednym z domów
w mieœcie urny. W roku 1458
Œmigiel jest okreœlany w do-
kumencie jako miasto. Go-
d³em miasta jest koœció³ œw.
Wita – najstarszy budynek
miasta – pomiêdzy dwoma dê-
bami. W tym roku polski Sejm
postanowi³ za¿¹daæ oprócz po-
datków w pieni¹dzu od ka¿de-
go polskiego miasta wystawie-
nie uzbrojonych, piechurów
i jazdy do walki przeciwko nie-
mieckiemu Zakonowi Rycer-
skiemu, a wysokoœæ ¿¹danego
kontyngentu odniós³ do zna-
czenia miasta. Zgodnie z tym
Œmigiel mia³ wyznaczyæ sied-
miu piechurów, nale¿a³ zatem
do klas œrednich i by³ wiêkszy
od np. Skwierczyny i Miêdzy-
chodu, które wystawia³y 6 i 4
pieszych. W tym czasie miej-
scowoœæ nale¿a³a do polskie-
go starosty herbu £odzia, któ-
ry przybra³ nazwisko Bniñski,
od swojej siedziby w Bninie.
Wywodz¹cy siê z tego rodu bi-
skup Andrzej z Bnina wybudo-
wa³ koœció³ œw. Wita – pierw-
szy trwa³y budynek w mie-
œcie. Dotychczas Œmigiel po-
siada³ wy³¹cznie zabudowê

drewnian¹. W³aœciciele Œmi-
gla zmieniali siê czêsto.
W 1608 roku miasto by³o w³a-
snoœci¹ a¿ trzech w³aœcicieli.
Eliasz Arciszewski, cz³owiek
zubo¿a³y, nie móg³ utrzymaæ
odziedziczonych dóbr i by³
zmuszony sprzedaæ wiêksz¹
czêœæ swojego beneficjum
dwóm innym Polakom, pod-
czas gdy on sam pozosta³ tyl-
ko przy tzw. „Zielonym Wzgó-
rzu” z pa³acem i ogrodem oraz
m³ynem wodnym. Pod koniec
XVII wieku Œmigiel nale¿a³ do
rodu Leszczyñskich z Leszna.
Z okresu ich panowania pozo-
sta³y niektóre dokumenty
o udzielonych przywilejach,
np. dokument z 1696 roku,
który wystawiono cechowi
piekarzy. Po Leszczyñskich
Œmigiel przej¹³ ksi¹¿ê Su³kow-
ski. Pod koniec ubieg³ego stu-
lecia Œmigiel by³ w³asnoœci¹

hrabiego Ch³apowskiego,
a nastêpnie przeszed³ w rêce
ksiê¿nej ¯agañskiej di Pigna-
telli, która przekaza³a go
w spadku ksi¹¿êtom Biron
z Kurlandii. Posiadali oni piêk-
ny pa³ac w pobliskiej wsi Nie-
t¹¿kowo, gdzie okresowo
mieszkali. Znan¹ przedstawi-
cielk¹ tego¿ rodu jest „królo-
wa balów di Pignatelli”, która
przez pewien czas nawet
w Berlinie, s³yn¹cym z wielu
atrakcji, wzbudza³a sensacjê
swoimi ekstrawagancjami.
Jaki bogaty materia³ mogliby
czerpaæ nasi nowi pisarze z ar-
chiwów rodziny Biron, od
pierwszego ksiêcia Birona
Kurlandzkiego, dawniejszego
ch³opca kuchennego carycy
Katarzyny I po ksiê¿n¹ di Pi-
gnatelli? Jeszcze przed dzie-
siêcioleciem w pa³acu w Nie-
t¹¿kowie eksponowane by³y

dzie³a, historyczne rarytasy
z okresu œwietnoœci ksi¹¿¹t
kurlandzkich, jak na przyk³ad
sala tronowa z dwoma trona-
mi, ³ó¿kiem, w którym rzeko-
mo spa³ Napoleon Bonaparte
w czasie ucieczki z Rosji i inne
pami¹tki historyczne. Obec-
nie dawne dobra kurlandzkie
s¹ rozparcelowane lub wy-
dzier¿awione. Tylko niewiel-
ki maj¹tek w bezpoœredniej
bliskoœci miasta, pozosta³a
czêœæ dóbr niet¹¿kowskich,
potocznie zwana „dwór niet¹¿-
kowski” jest we w³adaniu szla-
checkim, nale¿y do w³aœcicie-
la Hoffmannsraldau, potomka
znanego za³o¿yciela i cz³onka
drugiej œl¹skiej szko³y po-
etów, Christiana Hoffmanne
z Hof fmennsrldan (1618 –
1679)”

c.d.n
Jan Pawicki

foto JMNN
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Pod takim tytu³em zosta³ og³oszony
pod koniec ubieg³ego roku konkurs pla-
styczny zorganizowany przez Centrum
Kultur y. Komisja w sk³adzie Danuta
Hampel, Dominik Samol i Antoni Szulc
mia³a nie³atwe zadanie, musia³a oceniæ
bowiem ponad trzysta kartek, które na-
desz³y z ca³ej gminy. Wszystkie mia³y
tematykê bo¿onarodzeniow¹ i w ka¿dej
by³o widaæ du¿y wk³ad pracy.
Nagrodzono po cztery osoby w równie¿
czterech grupach wiekowych.
Kategoria do lat 6 -
I – Sara Jakubiak, Sekcja Plastyczna

Centrum Kultury w Œmiglu
II – Agnieszka Splisgart, „0” Œmigiel
III – Natalia J¹der, grupa „0” Œmigiel

Wyró¿nienie – Kamila Selmoser, Przed-
szkole w Czaczu
Kategoria 7-10 lat -
I – Malwina Nadolna, Szko³a Podstawo-

wa w Bronikowie
II – Dominika Dudziñska, Szko³a Pod-

stawowa w ¯egrówku
III – Agnieszka Klak, Sekcja Plastyczna

Centrum Kultury w Œmiglu
Wyró¿nienie – Angelika Drobnik, Szko-
³a Podstawowa w Bronikowie
Kategoria 11-14 lat -
I – Jolanta Bakalarczyk, Sekcja Plastycz-

na Centru Kultury w Œmiglu
II – Daria Sobkowiak, Szko³a Podstawo-

wa w Starym Bojanowie
III – Jakub Hermanowicz, Gimnazjum

w Œmiglu

Kartka na Bo¿e Narodzenie

autor - Jakubiak Sara
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autor - Jolanta Bakalarczykautor Natalia - J¹der

autor Agnieszka Splisgart

Wyró¿nienie – Dawid Stró¿yñski, Stara
Przysieka II
Kategoria 15 lat i wiêcej -
I – Patrycja Grycz, Gimnazjum w Œmi-

glu
II – Karolina Lemañska, Gimnazjum

w Œmiglu
III – Natalia Dolczewska, ZSP w Niet¹¿-

kowie
Wyró¿nienie – Katarzyna Styziñska, Gim-
nazjum w Œmiglu

Podsumowanie konkursu i wrêczenie
nagród odby³o siê 2 stycznia w Centrum
Kultury w Œmiglu.

Poniewa¿ konkurs cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem, postanowiono go po-
wtórzyæ w tym roku.

Wszystkim uczestnikom dyrektor
Centrum Kultury w Œmiglu i komisja
konkursowa szczerze gratuluj¹.

 A. Szulc
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Wysokie, pi¹te w Polsce
miejsce zajêli w interneto-
wym konkursie o ochronie
œrodowiska w Unii Euro-
pejskiej uczniowie Samo-
r z¹dowego Gimnazjum
w Œmiglu - Przemys³aw J¹-
der, Pawe³ Judek, Marta
Pawlicka, Tomasz Stanko-
wiak i Joanna Wojciechow-
ska. M³odych ekologów
przygotowa³a do konkursu
Violetta Dêbniak, nauczy-
cielka biologii.

Konkurs pod nazw¹ „Eko-
logia w Unii – my w Unii” mia³
charakter ogólnopolski, tym
wiêkszy zatem sukces grupy
œmigielskich gimnazjalistów.
Jako nagrodê otrzymali oni
nowoczesny notebook. Nato-
miast w szkole, podczas ape-
lu, na którym obecni byli bur-
mistrz Józef Cieœla i Ewa Ba-
ranowska, wiceprzewodnicz¹-
ca Rady Rodziców, laureaci
otrzymali gor¹ce podziêkowa-
nia za godne reprezentowanie
swojego gimnazjum oraz
drobne gabarytowo, ale za to
bardzo wartoœciowe prezenty,

Œmigiel pi¹ty w kraju!

dzo dumny i myœlê, ¿e
wasz¹ wiedzê mo¿na i trze-
ba lepiej wykorzystaæ – po-
wiedzia³ na zakoñczenie ape-
lu burmistrz Cieœla. Z satys-
fakcj¹ te¿ przyj¹³ propozycjê
m³odzie¿y z nagrodzonego
zespo³u, by mog³a ona w spra-
wach ochrony œrodowiska
bezpoœrednio konsultowaæ,
opiniowaæ programy gminne,
a tak¿e opracowywaæ w³asne
rozwi¹zania.

Warto dodaæ, ¿e uczniowie
z zespo³u „Informatics” wys³a-

zwi¹zane z ich komputerow¹
pasj¹. By³y to zestawy sk³ada-
j¹ce siê ze zminiaturyzowane-
go (wielkoœci pude³ka od za-
pa³ek) komputerowego dysku
o pojemnoœci 128 MB i pod-
œwietlanej myszy komputero-
wej, a tak¿e indywidualne pro-
gramy. Ponadto opiekunce
i m³odym komputerowcom
burmistrz wrêczy³ listy gratu-
lacyjne.
- To wielka radoœæ dla Œmi-
gla, ¿e mamy tak¹ zdoln¹
m³odzie¿. Jestem z was bar-

li do konkursowego jury oko-
³o dziesiêciu tysiêcy pytañ,
które nale¿a³o u³o¿yæ na pod-
stawie opracowañ organizato-
rów. Oczywiœcie wszystkie
pytania musia³y byæ popraw-
ne pod wzglêdem treœci i for-
my, a ich zawartoœæ meryto-
ryczna nienaganna. Œmigiel-
ska grupa okaza³a siê najlep-
sza w Wielkopolsce. W czasie
konkursu, to znaczy od 10 paŸ-
dziernika do 6 listopada, wy-
trwale pracowa³a przy kompu-
terach, niekiedy przez 16 go-
dzin dziennie, co zapewni³o jej
tak wysok¹ pozycjê.
- Poziom wiedzy uczniów
(…) z zakresu historii inte-
gracji europejskiej, unijne-
go prawa i polityki ekolo-
gicznej UE zaskoczy³ juro-
rów. Gratulujemy pañstwu,
¿e macie tak wspania³ych
i m¹drych uczniów – napi-
sali do dyrekcji œmigielskiej
szko³y organizatorzy konkur-
su z Regionalnego Centrum
Edukacji Ekologicznej w £o-
dzi.

t.j.

fot. T.J.

Barbórkê obchodz¹ nie
tylko górnicy wêglowi, tak¿e
pracownicy innych ga³êzi
przemys³u zwi¹zanych z su-
rowcami kopalnymi. Nale¿¹
do nich przedstawiciele bran-
¿y gazowniczej. Uroczystoœæ
barbórkowa Wielkopolskiej
Spó³ki Gazownictwa odby³a
siê 9 grudnia w Sali Bankieto-
wej pa³acu w Pakos³awiu.
Obok zas³u¿onych pracowni-
ków spó³ki gazowniczej, któ-
rzy z tej okazji otrzymali na-
grody i awanse na wy¿sze
stopnie s³u¿bowe uczestniczy-
li w niej przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych. Obecni byli
m.in. starosta leszczyñski Zbi-
gniew Haupt, Tomasz Malep-
szy, prezydent Leszna, Kazi-
mierz Chudy, wójt Pakos³awia
– gospodarz uroczystoœci,
a tak¿e burmistrzowie i wójto-

wie regionu leszczyñskiego.
Ziemiê Koœciañsk¹ reprezen-
towali: Józef Cieœla, burmistrz
Œmigla i Henryk Bartoszew-
ski, wójt Koœciana. Obszar
obu tych gmin (w tym zw³asz-
cza kopalnia gazu Broñsko)

stanowi dziœ g³ówny rezerwu-
ar zasobów i wydobycia gazu
nie tylko w Wielkopolsce, ale
te¿ w ca³ym kraju. Burmistrz
Cieœla z³o¿y³ na rêce obecne-
go na uroczystoœci Henryka
Orze³ka, kierownika Rejonu

Gazowniczego Leszno i Grze-
gorz Stanka, kierownika Roz-
dzielni Gazu w Œmiglu listy
gratulacyjne i ¿yczenia bez-
piecznej pracy oraz satysfak-
cji z wykonywanej profesji. -
Jesteœmy dumni, ¿e na ob-
szarze gminy Œmigiel znaj-
duj¹ siê dziœ najwiêksze
w Polsce zasoby gazu ziem-
nego, które z po¿ytkiem
bêd¹ wykor zystywane
w wielkopolskiej i lubu-
skiej gospodarce. Liczê na
blisk¹ wspó³pracê, jestem
bowiem przekonany, ¿e
podziemne bogactwo mo¿e
z po¿ytkiem s³u¿yæ nie tyl-
ko wielkim aglomeracjom,
ale równie¿ miejscowo-
œciom po³o¿onym w pobli-
¿u z³o¿a – powiedzia³ Józef
Cieœla.

t.j.

G a z o w n i c z a  B a r b ó r k a

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

osobistym, rodzinnym i zawodowym w Nowym Roku
sk³adaj¹

dyrektor i pracownicy Centrum Kultury

Dzia³alnoœæ Centrum w 2003 roku wspierali:

- Restauracja MARTA w Œmiglu
- Piekarnia D.Grygier w Œmiglu
- Piekarnia B.P. Kaczmarków w Œmiglu
- Zespó³ „Tic Tak”
- Zespó³ „Sezam”
- Sklep ASTRA 2 w Œmiglu
- Hurtownia Kwiatów ROSA w Lesznie
- Firma Foto ELF w Œmiglu
- PoliColor K.R.Górni ze Œmigla
- A. M. Tomaszewscy ze Œmigla
- Maciej Brzeziñski ze Œmigla
- Firma DAREX w Œmiglu
- Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Polado-

wie, Morownicy, Czaczu, Sp³awiu,
Œmiglu

- MEBLOMAX w Œmiglu
- Sklep odzie¿owy DOROTA w Œmiglu
- Ksiêgarnia W. Miko³ajczaka w Œmi-

glu
- Ksiêgarnia J. Turkowiak w Œmiglu
- SPA w Œmiglu
- Krzysztof Moszak ze Œmigla
- Kwiaciarnia AZALIA
- Sklep przemys³owy M.J. Nitschke,

M.R. ¯urek w Œmiglu
- Masarnia J.M. Lisiaka w Sp³awiu
- Sklep ogrodniczy Andrzeja Jankow-

skiego w Œmiglu
- Studio Florystyczne „Dom Kwiatów”

Przemys³awa Pieœniaka w Œmiglu
- GOK w Lipnie

- Pasmanteria M.Wojciechowskiego
w Œmiglu

- Hurtownia AFLA w Koœcianie
- Kamila Adamczak ze Œmigla
- Firma REBE z Koœciana
- Firma Handlowa WIKTORIA w Œmi-

glu
- Sklep miêsny p. R.Olejnika w Œmiglu
- Bank Spó³dzielczy w Œmiglu
- Przedsiêbiorstwo Handlowe Zbi-

gniew Chudak w Œmiglu
- Monika Adamczak zak³ad Fryzjerski

w Œmiglu
- Starostwo Powiatowe w Koœcianie
- Myjnia samochodowa Romana Rataj-

czaka w Œmiglu
- Zak³ad Produkcji Odzie¿y GRATEX

w Poznaniu
- Sklep MUSTANG z Leszna
- Salon Odzie¿owy MIRAND z Leszna
- Studio Mody ESTER z Koœciana
- Salon Fryzjerski Zofii Duszyñskiej

z Leszna
- Samorz¹dowe Gimnazjum i Szko³a Pod-

stawowa w Œmiglu
- Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Bro-

nikowie
- Zespó³ Szkó³ w Czaczu
- ZSP w Niet¹¿kowie
- LO w Œmiglu

Ci¹g dalszy listy sponsorów w nastêpnym numerze.
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Szkolenie e – learningowe w œmigielskim
Infocentrum

2 grudnia ub.r. pierwsza grupa so³ty-
sów i przewodnicz¹cych osiedli gminy
Œmigiel rozpoczê³a 30 - godzinny bezp³at-
ny kurs komputerowy. Zosta³ on zorga-
nizowany przez Gminne Centrum Infor-
macji. Kurs, prowadzony przez M. Rataj-
czaka, odbywa siê raz w tygodniu, w 8 –
osobowym sk³adzie. Ka¿dy uczestnik ma
samodzielny dostêp do stanowiska z naj-
nowszym sprzêtem. Oprócz podstawo-
wej obs³ugi komputera – system Win-
dows XP, edycja tekstu, Internet- osoby
uczestnicz¹ce w kursie mia³y mo¿liwoœæ
poznania sposobów wyszukiwania stron
internetowych informuj¹cych o instytu-
cjach i organizacjach udzielaj¹cych
wsparcia finansowego na dzia³ania spo-
³eczne. Zajêcia te prowadzi³a M. Ka³ek.

Ilona Stró¿ak

Kurs komputerowy
dla so³tysów

i przewodnicz¹cych
osiedli w Gminnym
Centrum Informacji

Dnia 23 grudnia w Gminnym Cen-
trum Informacji w Œmiglu dziêki granto-
wi uzyskanemu przez Stowarzyszenie
Wspierania Ma³ej i Œredniej Przedsiê-
biorczoœci w Koœcianie ruszy³o szkolenie
e – learningowe „Zostanê Przedsiêbiorc¹
– Na Bank!”.

Stowarzyszenie Wspierania Ma³ej
i Œredniej Przedsiêbiorczoœci w Koœcia-
nie otrzyma³o grant w wysokoœci
49.290,00 z³ ze œrodków Programu Edu-
kacji Ekonomicznej Narodowego Banku
Polskiego na wdro¿enie i przeprowadze-
nie innowacyjnego w skali kraju interak-
tywnego szkolenia dla osób zaintereso-
wanych rozpoczêciem w³asnej dzia³alno-
œci gospodarczej z wykorzystaniem no-
woczesnych metod kszta³cenia (e-lear-
ning). Projekt obj¹³ swym zasiêgiem ob-
szar powiatu koœciañskiego.

Program skierowany jest dla osób,
które maj¹ zamiar uruchomiæ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – bezrobotnych,
absolwentów, studentów i uczniów ostat-
nich klas szkó³ ponadgimnazjalnych. Li-
czymy, ¿e uczestnicy kursu nabêd¹ sze-
reg umiejêtnoœci spo³ecznych i obszer-
ny zakres wiedzy niezbêdny do porusza-
nia siê we wspó³czesnej, szybko zmienia-
j¹cej siê rzeczywistoœci gospodarki ryn-
kowej.

Wykorzystanie w toku programu no-
woczesnych metod przekazu (Internet)
przyczyni siê do budowania idei spo³e-
czeñstwa informatycznego w skali powia-
tu koœciañskiego, zw³aszcza wœród ludzi
m³odych, dla których takie metody zdo-
bywania wiedzy s¹ szczególnie wskaza-
ne. Specyfika szkolenia (za pomoc¹ In-
ternetu) nie wymaga prowadz¹cych,
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choæ w ramach programu przewidywa-
ne s¹ uzupe³niaj¹ce szkolenia prowadzo-
ne przez trenerów z firmy Haskel
Sp. z o.o. - jednego z uczestników projek-
tu.

Szkolenie zakoñczy siê uzyskaniem
certyfikatu. W ramach projektu zostanie
przeszkolonych 60 osób w skali powia-
tu.

Jest to jedna z pierwszych tego rodza-
ju inicjatyw w kraju. Szkoliæ siê mo¿na
w Koœcianie, Œmiglu i w Czempiniu. Ist-
nieje tak¿e mo¿liwoœæ przeprowadzenia
szkolenia na w³asnym komputerze
uczestnika (jeœli ma dostêp do Interne-
tu).

Szkolenie e-learningowe odpowiada
tradycyjnemu kursowi tr waj¹cemu
ok. 50 godzin i dziêki grantowi NBP jest
nieodp³atne dla uczestników.

Ilona Stró¿ak
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Pieni¹dze XII Fina³u, któ-
ry odby³ siê 11 stycznia br.
zostan¹ przeznaczone na
zakup sprzêtu medycznego
dla ratowania ¿ycia nie-
mowl¹t i dzieci m³odszych.

W zimny niedzielny pora-
nek sztab Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy znajduj¹-
cy siê w Centrum Kultury ru-
szy³ ju¿ przed 800. Tutaj 40
wolontariuszy zosta³o zaopa-
trzonych w skarbonki, identy-
fikatory i serduszka. Rankiem
zbierali pieni¹dze g³ównie
przed koœcio³ami.

Po po³udniu odby³y siê
koncerty w Czaczu, Starym
Bojanowie i ¯egrówku, gdzie
zaanga¿owani byli uczniowie
szko³y i Œrodowiskowa Dru¿y-
na Harcerska „S³oneczna Gro-
mada”. W Bronikowie wyst¹-
pi³ m.in. chórek parafialny pod
kierownictwem Krzysztofa
Drobnika, zespó³ piosenki
poetyckiej Piotra Filipowicza
i Paw³a Œliwiñskiego, kó³ko
muzyczne. Zebrano kwotê
519,04 z³. W Starym Bojano-
wie i ¯egrówku oprócz dzieci
i m³odzie¿y wyst¹pi³a tak¿e
kapela podwórkowa „Wiaru-
sy”, dzia³aj¹ca przy Centrum
Kultury. Koncert w Œmiglu
rozpocz¹³ siê w sali widowi-
skowej o godzinie 1500 wystê-
pem Zespo³u Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy”, który
zaprezentowa³ wi¹zankê tañ-
ców i przyœpiewek rzeszow-

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra³a
ju¿ po raz drugi w Œmiglu!

sko – przeworskich oraz
¿ywieckich. Gimnazjum ze
Œmigla przedstawi³o monta¿
s³owno – muzyczny. Nastêp-
nie na przemian prezentowa³
siê zespó³ taneczny „Pryzmat
Bis” i instrumentaliœci oraz
wokaliœci ze Studia Piosenki
„MUZOL”. Oko³o godziny
1800 zebranych mieszkañców
miasta zacz¹³ bawiæ zespó³
„Deesis” oraz „The MC Park”.
O 1900 odby³a siê aukcja ga-
d¿etów WOŒP (m.in. minia-
turka koszulki w antyramie,
woreczek ze srebrnymi mone-
tami, koszulka w tubie, kubek,
kalendarz) oraz darowizn (ob-
raz przekazany przez Violet-
tê Grzelak, dwa obrazy nama-
lowane prze sekcjê plastyczn¹
CK, bombka z autografem Ja-
ros³awa Hampla, pierœcionek
platynowany z granatem i cyr-
koniami przekazany przez ani-

mowanego darczyñcê). Z au-
kcji zebrano kwotê 714,00 z³.

Po licytacji wyst¹pi³a kape-
la „Wiarusy”, zespó³ muzycz-
no – wokalny dzia³aj¹cy przy
parafii p.w. œw. Brata Alberta
w Koœcianie oraz grupa „Jeru-
zalem” z Czempinia.

O godzinie 2000 niebo roz-
œwietli³y fajerwerki, bowiem
tradycj¹ WOŒP jest tzw. „œwia-
te³ko do nieba”. XII Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy zakoñczy³ oko³o
2230 jam session, w którym
wziêli udzia³ cz³onkowie ze-
spo³ów muzycznych ze Œmi-
gla i okolic z solist¹ Grzego-
rzem Szulcem, w sk³adzie: ze-
spó³ „Tic – Tak”, Rafa³ Jaku-
bowski z „Sezamu”, Pawe³
Domaga³a z „Debeœciaków”.
Ca³emu koncertowi towarzy-
szy³a niezwyk³a atmosfera
i mi³y nastrój.

Podczas XII Fina³u wszy-
scy wolontariusze i wystêpu-
j¹cy na scenie mogli posiliæ siê
grochówk¹ sponsorowan¹
przez restauracjê „Husarska”
Karola Jankowskiego oraz
pieczywem z piekarni Beaty
i Piotra Kaczmarków.

Przez ca³y dzieñ do dyspo-
zycji sztabu by³ samochód Ja-
nusza Graczyka i Miros³awa
Talarka. W organizacji impre-
zy pomagali tak¿e Katarzyna
Hordecka z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie, Grzegorz Szulc,
Adrian Koz³owski i Rafa³
Dworczak, któr ym bardzo
serdecznie dziêkujemy.

Podczas XII Fina³u Wiel-
kiej Orkiestr y Œwi¹tecznej
Pomocy uda³o siê na terenie
miasta i gminy Œmigiel zebraæ
kwotê 6.933,16 z³. Suma ta
poprawi³a zesz³oroczny wynik
o 237,02 z³!

Sztab serdecznie dziêkuje
wszystkim wolontariuszom,
sponsorom, wykonawcom
i ich opiekunom, dyrektorom
szkó³, w których odbywa³y siê
koncer ty towarzysz¹ce, na-
uczycielom za zaanga¿owanie
w pomoc dla ratowania ¿ycia
niemowl¹t i dzieci m³odszych.

Ju¿ dziœ zapraszamy Pañ-
stwa na kolejny fina³ WOŒP za
rok!!! Gramy do koñca œwiata
i jeden dzieñ d³u¿ej!!!

Ilona Stró¿ak
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Witam Was bardzo gor¹co. Tak, tak – bardzo gor¹co tym bar-
dziej, ¿e na dworze jest mroŸno. Z utêsknieniem oczekujê opa-
dów œniegu. Przecie¿ moja psinka Sonia nie widzia³a jeszcze
prawdziwego œniegu. Poniewa¿ czekaj¹ Was ferie zimowe, przy-
gotowa³em dla Was tym razem du¿o trudnych zadañ.
Rozwi¹¿cie ³amig³ówki.

Poni¿sze obrazki ró¿ni¹ siê 8 szczegó³ami. Przyjrzyjcie siê uwa¿-
nie i znajdŸcie je.

Jeœli chcecie zobaczyæ obrazek
z podobizn¹ Soni, pokolorujcie
go wed³ug instrukcji.

Odpocznijcie w czasie ferii. ̄ yczê
Wam „bia³ego szaleñstwa”. My-
œlê, ¿e œnieg spadnie lada dzieñ
i bêdziecie mogli jeŸdziæ na san-
kach, lepiæ ba³wany i urz¹dzaæ
œnie¿ne bitwy. Pamiêtajcie, ¿eby
Wasze zabawy by³y bezpieczne.

Do zobaczenia za miesi¹c.

Wasz Œmiglaczek

Zwyciêzc¹ poprzedniego konkur-
su zosta³a Michalina Maœlanka
ze Œmigla. Nagrodê mo¿na ode-
braæ w Centrum Kultury.

Gratulujê.

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

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

Matematyka – korepetycje, komputerowe przepisywa-
nie prac, tekstów,
tel. 5 180 671
Korepetycje, t³umaczenia, j. niemiecki - mgr germani-
styki
tel. 608 67 67 99

Sprzedam maszynkê gazow¹ w dobrym stanie, 150 z³
tel. 5 180 312

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

Wyjazdy OSP Œmigiel –
grudzieñ 2003.

6.12 - wyciêcie po³amanych drzew w Poladowie.
13.12 - wypadek drogowy - Niet¹¿kowo - obwodnica - w akcji
uczestniczy³y dwa samochody bojowe oraz 10 stra¿aków
17.12 - wypadek drogowy w Œmiglu przy ul. Leœnej – zderze-
nie samochodu marki Ford z Fiatem
18.12 - wypadek drogowy w Œmiglu przy ul. Sienkiewicza -
zderzenie Forda z Fiatem – w akcji uczestniczy³o 12 stra¿a-
ków

M.R.

OG£OSZENIE !!!

Komenda Hufca ZHP w Œmiglu organizuje zbiórkê mundurów
oraz odznak pami¹tkowych w dniu 21 lutego br. w godz. 1500 –
1800 oraz w ka¿dy pi¹tek w godz. 1630 – 1800 w harcówce przy
ul. Lipowej.

4-5 grudnia 2003 r. – Œmi-
giel
Nieznani sprawcy dokonali
w³amania do domów jednoro-
dzinnych w budowie. W jed-
nym z nich wyciêli wraz z fu-
tryn¹ drzwi wejœciowe, okno,
armaturê ³azienkow¹, sofê
i fotel, z drugiego natomiast
skradli umywalkê i maszynê
do ciêcia p³ytek.
£¹czna wartoœæ strat wynios³a
6.000 z³

12 grudnia 2003 r. – Œmi-
giel
Oko³o 1315 w Czaczu na dro-
dze nr 5, kieruj¹cy samocho-
dem Kia 51 – letni mieszka-
niec Holandii potr¹ci³ prze-
chodz¹cego prawid³owo na
przejœciu dla pieszych 53 – let-
niego mieszkañca gm. Œmi-
giel. W wyniku potr¹cenia
mê¿czyzna zosta³ odwieziony
do szpitala z obra¿eniami g³o-
wy i z³aman¹ nog¹.

13-14 grudnia 2003 r. –
Œmigiel
Nieznany sprawca w³ama³ siê
do samochodu marki Fiat
126p zaparkowanego w Œmi-
glu przy ul. Krêtej i skrad³ ra-
dioodtwarzacz YVC o warto-
œci 200 z³.

14 grudnia 2003 r. – Nie-
t¹¿kowo
W godzinach popo³udnio-
wych nieznany sprawca w³a-
ma³ siê do samochodu Fiat
126 p, z którego skrad³ radio-
magnetofon Blaupunkt. War-
toœæ strat – 150 z³.

18 grudnia 2003 r. – Œmi-
giel
O godz. 19.45 zosta³ zatrzyma-
ny 49- letni mieszkaniec Œmi-
gla, który kierowa³ samocho-
dem marki Fiat 126 p w sta-
nie nietrzeŸwoœci ( 2,12‰)

18-19 grudnia 2003 r. –
Stare Bojanowo
Nieznany sprawca dokona³
w³amania do sklepu spo¿yw-

czego, z którego ukrad³ papie-
rosy ró¿nych marek, kawê,
herbatê i s³odycze za ³¹czn¹
kwotê prawie 3.000 z³

19 grudnia 2003 r. – Œmi-
giel
O godzinie 700, na dojeŸdzie do
obwodnicy, radiowóz œmigiel-
skiej policji – Skoda Fabia
wpad³ w poœlizg na oblodzonej
jezdni i zjecha³ do przydro¿ne-
go rowu, po czym przewróci³
siê na dach. W samochodzie
by³o dwóch policjantów, któ-
rzy jechali do Starego Bojano-
wa w zwi¹zku ze zg³oszeniem
o w³amaniu.

19 grudnia 2003 r. – Œmi-
giel
Na drodze Œmigiel – Morow-
nica dosz³o do wypadku dro-
gowego, w którym dwóch pie-
szych, 37 i 44- letni mê¿czy-
zna, zosta³o potr¹conych
przez samochód Volkswagen
Garbus. Samochodem kiero-
wa³ 22 – letni mieszkaniec
Œmigla. W wyniku poniesio-
nych obra¿eñ jeden z mê¿-
czyzn zmar³ po przewiezieniu
do szpitala. Drugi odniós³
ogólne pot³uczenia i uraz koñ-
czyny dolnej.

7 stycznia 2004 – Morow-
nica
O godzinie 19.30 zosta³a za-
trzymana 40- letnia mieszkan-
ka gm. Œmigiel, która kierowa-
³a samochodem w stanie nie-
trzeŸwoœci (0,9‰).

w.g. informacji uzyskanych
od rzecznika prasowego KPP

w Koœcianie

Sprostowanie
W nr 11/03 „WŒ” w dziale
Krymina³ki zosta³o opisane
zdarzenie z dnia 3 listopada
2003 r., w którym b³êdnie po-
dano wiek ofiar y wypadku
drogowego. Potr¹cony moto-
rowerzysta mia³ 16 a nie, jak
podaliœmy, 17 lat. Z póŸniej-
szych ustaleñ wynika równie¿,

¿e sprawca wypadku – 45 – let-
ni mieszkaniec gminy Œmigiel
jest obecnie na wolnoœci. 18 li-
stopada S¹d Okrêgowy w Po-
znaniu zastosowa³ porêczenie
i uchyli³ decyzjê S¹dy Rejono-
wego w Koœcianie dot. aresz-
towania kierowcy.

(red.)
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 1
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

1 2 3 8 4 5 6 7

8 9 10 5

9 14 10 11 12

13 7 15 14 15 12

16 3 17

18 19 20 4

21 6

22 23 1 24 25 26

27

28 29 30 31 32 17

33 18 34 13 2

19 35 21

36 16 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

20

11

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr.
11/03 WŒ brzmia³o: „Dobra wola
stoi za uczynek”. Nagrodê otrzy-
muje Maciej Ma³tarski ze Œmigla.

Poziomo

2. „czasem bez pokrycia”
5. manewr boksera
8. rozchodzi siê po lesie
9. garnek z r¹czk¹

10. drewniany, dêty instru-
ment muzyczny

13. kszta³t elipsy
14. styl cesarstwa
16. szalej¹cy ogieñ
18. pot. mieæ zdolnoœci do

czegoœ
19. Helski
21. obrêcz ko³a
22. obrabiarka skrawaj¹ca
24. okres
27. gobelin w Wawelu
28 nêci owady
32. roz¿arzona cz¹stka
33. rodzaj sieci
34. znawca piêkna
35. okrêt na dnie
36. po³owa æwieræ nuty
37. komar

Pionowo
1. wynik do pobicia
2. okalaj¹ nozdrza
3. znawca zwierz¹t
4. porywacz bobasów
5. losy
6. ... pracz

7. fetor
11. czart
12. samochód terenowy
15. morski ptak
17. epizod dla aktora
20. blaga, nieprawda
21. stadium
22. loteryjna wygrana
23. karetka
24. ¿er
25. kilof górniczy
26. np. Libijka
29. bóg mi³oœci
30. du¿e zgromadzenie
31. przed wejœciem do portu
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20 grudnia w Œmiglu odby³ siê Turniej o Puchar Pe³nomoc-
nika Strefy Zachodniej oraz IV Gwiazdkowy Turniej Szacho-
wy. Zawody, w których bra³o udzia³ 117 zawodników, otworzy-
li prezes Wielkopolskiego Zwi¹zku Szachowego Jan Woda,
burmistrz Œmigla Józef Cieœla, kierownik OKFiR Zygmunt Ra-
tajczak oraz pe³nomocnik Strefy Zachodniej Ma³gorzata Adam-
czak.

Gwiazdkowy turniej

18 grudnia w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Œmiglu obchodzi³ 10-le-
cie reaktywowania swojej dzia³alnoœci
Gminny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Or-
ganizacji Rolniczych w Œmiglu.

Prezes Zygmunt Konieczny powita³
przyby³ych cz³onków oraz goœci, podsu-
mowuj¹c miniony rok, w którym organi-
zacja liczy³a 342 cz³onków, dzia³aj¹cych
w 5 Ko³ach Gospodyñ Wiejskich oraz 23
Kó³kach Rolniczych.

Na uroczystoœci byli obecni m.in. An-
drzej Jêcz – starosta koœciañski, Józef
Cieœla – burmistrz Œmigla, Jan Józefczak

MOK G³ogów
II miejsce Boe Mads, Dania
II miejsce – Eugeniusz Ma-

³ecki, Hetman Wschowa
- kategoria do 18 lat:
I miejsce – Piotr Kaczmarek,

Kotwica Leszno,
II miejsce – Aleksandra Ci¹-

¿ela, Pocztowiec Poznañ
III miejsce – Magdalena Ju-

dek, Wie¿a Œmigiel
 - kategoria do 15 lat:
I miejsce – Maria Markow-

ska, Korona-Rawbud Ra-

wicz
II miejsce - Julia Kaczmarek,

Kotwica Leszno
II miejsce - Anna Andrzejew-

ska, Kotwica Leszno
- kategoria do lat 12:
I miejsce Pawe³ Kaczmarek,

Kotwica Leszno
II miejsce – S³awomir Hanu-

sek, Gambit Bucz
III miejsce – Sebastian Hanu-

sek, Gambit Bucz
- kategoria do 10 lat:
I miejsce – Przemys³aw Ada-

mek, Na Piêterku Poznañ
II miejsce – Krzysztof Hanu-

sek, Gambit Bucz
III miejsce - Hubert £oœ, Ko-

rona-Rawbud Rawicz.
Nagrody otrzymali równie¿:
najm³odszy zawodnik – piê-

ciolatek Stanis³aw Janowicz
„Wie¿a” Œmigiel,
najstarszy zawodnik – Janusz
Woda „B³êkitny Express
Lech” Poznañ,
najlepsza kobieta – Julia Kacz-
merek,
najlepszy zawodnik gminy
Œmigiel – Marcin WoŸny
najlepsza zawodniczka gminy
Œmigiel powy¿ej 12 lat – Mag-
dalena Judek
najlepszy zawodnik gminy
Œmigiel do 12 lat – Maciej
£upicki
najlepsza zawodniczka gminy
Œmigiel do lat 12 – Agnieszka
Adamczak
Wiêcej informacji na stronie
klubu szachowego „Wie¿a”
Œmigiel www.wieza.prv.pl

£ukasz Primel

W turnieju wzi¹³ udzia³
mistrz Fide pan Mads Boe
z Danii, króremu bardzo ser-
decznie dziêkujemy za przy-
bycie. Bardzo nam mi³o, ¿e
nawet tak silni zawodnicy
bior¹ udzia³ u nas oraz 5 za-
wodników z rankingiem Elo,
miêdzy innymi kandydat na
mistrza Tomasz Popek z G³o-
gowa.
Nagrody zdobyli:
- g³ówne:
I miejsce -Tomasz Popek,

Prezes WZ Szachowego – Jan Woda

Zwyciê¿ca Turnieju

Jubileusz Gminnego Zwi¹zku Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Œmiglu

– przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Ma-
rian Kasperski – prezes okrêgowego
ZKiOR w Lesznie.

Spotkanie by³o okazj¹ do podsumo-
wania dotychczasowej dzia³alnoœci oraz
uhonorowania zas³u¿onych dzia³aczy.
Medale „Za zas³ugi dla Kó³ek Rolni-
czych” otrzymali: Leon Ogrodowczyk
z Czacza oraz Gra¿yna Nowak z Morow-
nicy. Podziêkowania otrzymali tak¿e Jan
Pietrzak z Ksiêginek, Marian Buchwald
i Stanis³aw Szubert z Czacza oraz Hen-
ryk ¯ak z Przysieki Polskiej.

d.p foto d.p.
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22 grudnia w hali sporto-
wej w Niet¹¿kowie odby³ siê
V Gwiazdkowy Turniej Pi³ki
No¿nej Halowej Szkó³ Podsta-
wowych o Puchar Starosty
Koœciañskiego. Otwarcia oraz
rozlosowania kolejnoœci roz-
grywek dokonali Micha³ Jur-
ga - wicestarosta koœciañski,
Józef Cieœla - burmistrz Œmi-
gla oraz Stefan Jaworski – dy-
rektor Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿ko-

Od kilku dni na budyn-
kach w Œmiglu widniej¹ ta-
bliczki z wizerunkiem rowe-
ru, a pod nim kó³ka lub paska
w kolorach czarnym, czerwo-
nym, zielonym lub niebie-
skim. Niebawem pojawi¹ siê
one w ca³ej gminie. S¹ to ozna-
czenia szlaków rowerowych.

Wytyczone zosta³y 4 szla-
ki. Czarny – wokó³ Œmigla, na-
tomiast czerwony, zielony
i niebieski przez zak¹tki gmi-
ny. Ka¿da trasa rozpoczyna siê
i koñczy w Œmiglu.

Turniej pi³ki no¿nej halowej

Ta j e m n i c z e  t a b l i c z k i Tabliczka z ko³em oznacza
pocz¹tek i koniec trasy, pasek
poziomy jej przebieg, nato-
miast kolor identyfikuje siê
z jednym z czterech wytyczo-
nych szlaków. W punkcie star-
towym, tj. przy wiatrakach
zostanie postawiona tablica
z dok³adnymi objaœnieniami
poszczególnych tras.

To okazja, by wiosn¹ odku-
rzyæ rower i ruszyæ szlakiem,
by lepiej poznaæ swoje miasto
i gminê.

Leszek Balcer

wie. W turnieju wziê³o udzia³
13 dru¿yn z powiatu koœciañ-
skiego. Do fina³u zakwalifiko-
wali siê uczniowie z Czempi-
nia, Oborzysk Starych i Szko-
³y Podstawowej nr 1 w Koœcia-
nie. Puchar i pierwsze miejsce
zdoby³a reprezentacja Szko³y
Podstawowej w Oborzyskach
Starych. Wszyscy uczniowie
dru¿yn fina³owych otrzymali
dyplomy.

d.p.
foto d.p.

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

Tabela po IV rundzie
1. Team Oœwiata Niet¹¿kowo 4 12 9 - 1
2. Bed Boys Stare Bojanowo 4 10 11 - 2
3. Rosmosis Pawe³ Kenkel 4 10 7 - 2
4. SEWS-P Leszno 4 9 17 - 7
5. Kowalski Niet¹¿kowo 3 7 6 - 1
6. SPA 4 6 7 - 4
7. Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka 3 4 8 - 3
8. Poczta Polska 4 4 11 - 15
9. VITO 4 3 10 - 13

10. Gastrometal 4 3 5 - 9
11. Absolwenci 4 2 4 - 9
12. Bar ¯ó³tek 4 3 7 - 13
13. HMI Komfort 4 1 3 - 7
14. £abêdzki Team 4 0 3 - 19

Runda V
19.12.2003 r.

VITO - HMI Komfort 1 : 1 (0 : 0)
Bar ¯ó³tek - Gastrometal 4 : 1 (3 : 1)
Rosmosis Pawe³ Kenkel - Team Oœwiata Niet¹¿kowo

0 : 3 (0 : 2)
Absolwenci - SPA 3 : 0 (0 : 0)
SEWS-P Leszno - £abêdzki Team 10 : 1 (3 : 1)

Tabela po V rundzie
1. Team Oœwiata Niet¹¿kowo 5 15 12 - 1
2. SEWS-P Leszno 5 12 27 - 8
3. Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka 5 10 11 - 4
4. Kowalski Niet¹¿kowo 5 10 11 - 4
5. Bed Boys Stare Bojanowo 5 0 11 - 6
6. Rosmosis Pawe³ Kenkel 5 10 7 - 5
7. SPA 5 6 7 - 7
8. Absolwenci 5 6 7 - 9
9. Bar ¯ó³tek 5 6 11 - 14

10. VITO 5 4 11 - 14
11. Poczta Polska 5 4 11 - 15
12. Gastrometal 5 3 6 - 13
13. HMI Komfort 5 2 4 - 8
14. £abêdzki Team 5 0 4 - 29

20.12.2003 r.
Bad Boys Stare Bojanowo - Kowalski Niet¹¿kowo

0 : 4 (0 : 2)
Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka - Poczta Polska

3 : 0(walkower)
21.12.2003 r.

Nowa Wieœ Parszywa Dwunastka - Kowalski Niet¹¿kowo
3 : 1 (0 : 1)
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II Amatorska Liga w Pi³ce No¿nej Halowej
Niet¹¿kowo listopad 2003/luty 2004

Team Oœwiata Niet¹¿kowo

SEWS-P Leszno

Rosmosis Pawe³ Kenkel

SPA

Gastrometal

c.d.nHMI Komfort

Z e s p o ³ y





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

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

„ G r a l i ”  w  W O Œ P  w  Œ m i g l u

Kapela Podwórkowa „Wiarusy” ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”

The MC Park

Jam Session muzyków z miejscowych zespo³ów

„Luz blues” w wykonaniu uczniów i absolwen-
tów Gimnazjum w Œmiglu


