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Reklama

W nawi¹zaniu do uchwa³y Rady Miejskiej
Œmigla z 17 marca 2005 uznaj¹cej – zgod-
nie z wnioskiem powo³anej przez Radê
Miejsk¹ Œmigla komisji doraŸnej – za
zasadne zarzuty zawarte w piœmie Rady
Pedagogicznej Samorz¹dowego Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej w Starej Przy-
siece II, adresowanym do wojewody wiel-
kopolskiego, wielkopolskiego kuratora
oœwiaty i Rady Miejskiej Œmigla, a uzna-
nym za skargê na dzia³ania burmistrza
do Rady Miejskiej, wyjaœniam, co nastê-
puje.
Uniewa¿nienie przeze mnie konkursu na
dyrektora placówki oœwiatowej w Starej
Przysiece II by³o w pe³ni zgodne z obo-
wi¹zuj¹cymi normami prawa.
Do Pana Paw³a Szymkowiaka, którego
komisja konkursowa wiêkszoœci¹ g³osów
przedstawi³a jako kandydata na dyrekto-
ra, nie mam zaufania. Ci¹¿¹ na nim za-
rzuty z³amania przepisów, w tym rangi
ustawowej, dotycz¹ce zw³aszcza niew³a-
œciwej gospodarki wewn¹trzszkolnej,
potwierdzone przez kompetentne orga-
ny.
Skarga skierowana przez Paw³a Szymko-
wiaka do Naczelnego S¹du Administra-

cyjnego na moj¹ decyzjê o uniewa¿nie-
niu konkursu zosta³a oddalona, co po-
twierdza praworz¹dnoœæ podjêtej przeze
mnie decyzji.
Pani Ma³gorzata Paw³owska-Górna, po-
wo³ana przeze mnie do pe³nienia funkcji
dyrektora szko³y, dobrze wywi¹zuje siê
z przyjêtych obowi¹zków, st¹d zarzut
dezorganizacji pracy szko³y i niszczenia
atmosfery pracy jest ca³kowicie nietraf-
ny. To dziêki jej dzia³aniom uda³o siê
wreszcie rozwi¹zaæ sprawê, ur¹gaj¹cych
wszelkim zasadom higieny, usytuowa-
nych na zewn¹trz budynku toalet w szko-
le filialnej w Wonieœciu. Korzysta³y z nich
dzieci z klas 0-III. Cywilizowanych toalet
nie potrafiono tam wprowadziæ w ci¹gu
ostatnich 14 lat! Nie zrealizowa³ tego ani
poprzedni dyrektor, ani nadzór pedago-
giczny, nie wykaza³a te¿ odpowiedniej
troski Rada Miejska Œmigla.
Na atmosferê w placówce negatywnie
wp³ywa natomiast by³y dyrektor, który
poprzez swoj¹ ma³¿onkê zatrudnion¹
w tej¿e placówce, pod¿ega do protestów
i kwestionowania decyzji w³adz gminy,
które s¹ dla niego niewygodne.
W organizacjê „obrony” by³ego dyrekto-

ra, jakoby „pokrzywdzonego”, ochoczo
w³¹czy³a siê czêœæ radnych, wykorzystu-
j¹c tê sprawê do w³asnych celów politycz-
nych i podwa¿ania autorytetu burmi-
strza. Do kampanii zaanga¿owano red.
Martê Krzy¿anowsk¹, dziennikarkê „Pa-
noramy Leszczyñskiej”, która, poprzez
publikowane na ³amach tygodnika stron-
nicze materia³y, wyraŸnie usi³uje wp³yn¹æ
na obsadê funkcji dyrektora szko³y w Sta-
rej Przysiece II.
Uchwa³ê uznaj¹c¹ skargê za zasadn¹
przyjêto szeœcioma g³osami, wobec
oœmiu wstrzymuj¹cych siê. W moim
przekonaniu oznacza to, ¿e czêœæ rad-
nych dystansuje siê od agresywnych
dzia³añ, które na pewno nie by³y i nie s¹
podejmowane w interesie dobra uczniów
i szko³y, a skierowane zosta³y przeciw
mojej osobie.
W tym stanie rzeczy podjêt¹ uchwa³ê,
uznaj¹c¹ zarzuty zawarte w piœmie pod-
pisanym przez nauczycieli szko³y w Sta-
rej Przysiece II, uwa¿am za pozbawion¹
podstaw i wysoce nieobiektywn¹.

Józef Cieœla
burmistrz Œmigla

Œmigiel, 23 marca, 2005 r.

Oœwiadczenie burmistrza Œmigla
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XXVII sesja Rady Miejskiej Œmigla
17 marca odby³a siê XXVII sesja Rady
Miejskiej Œmigla. Uczestniczy³o w niej 14
radnych oraz m.in. burmistrz Œmigla Jó-
zef Cieœla, zastêpca burmistrza Stefan
Stachowiak, skarbnik Œmigla Danuta
Marciniak, Ryszard Fornalik – wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Koœciañskie-
go, Hubert Ksi¹¿kiewicz – radny Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego, Hen-
ryk Kasiñski – komendant powiatowy
Policji w Koœcianie, komendant Poste-
runku Policji w Œmiglu, dyrektorzy szkó³
w Œmiglu, Przysiece Starej II, Broniko-
wie, Starym Bojanowie, so³tysi i przewod-
nicz¹cy osiedli, mieszkañcy gminy Œmi-
giel oraz jedyna przedstawicielka me-
diów – red. Marta Krzy¿anowska z „Pa-
noramy Leszczyñskiej”.
Na wniosek burmistrza z porz¹dku ob-
rad skreœlono projekt uchwa³y o ustale-
niu regulaminu udzielania pomocy ma-
terialnej dla uczniów. Jak zapewni³ on
radnych, w gminie z³o¿ono ju¿ ponad
1000 wniosków, które trzeba dobrze
przygotowaæ, a nadal nie wiadomo, czy
pomoc ma byæ realizowana w formie fi-
nansowej, czy rzeczowej. Do porz¹dku
obrad dodano natomiast podjêcie uchwa-
³y w sprawie zasadnoœci skargi Rady Pe-
dagogicznej Zespo³u Szkó³ w Przesiece
Starej II na dzia³alnoœæ burmistrza. Po
przyjêciu protokó³u z poprzedniej sesji
radni zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ prze-
wodnicz¹cego rady i burmistrza w okre-
sie miêdzysesyjnym oraz informacj¹ na
temat realizacji podjêtych uchwa³.
Nastêpnie komendant powiatowy Policji
w Koœcianie z³o¿y³ sprawozdanie ze sta-
n u  b e z p i e c z e ñ s t w a  w  p o w i e c i e
(z uwzglêdnieniem gminy Œmigiel)
w 2004 roku. W okresie sprawozdaw-
czym porz¹dku w koœciañskim strzeg³o
116 policjantów. Jeden policjant przypa-
da³ na 668 mieszkañców powiatu. Analo-
gicznie w gminie Œmigiel w tym okresie
by³o 7 policjantów, jeden na ponad 2.500
mieszkañców. Ju¿ tylko z tego zestawie-
nia widoczne s¹ du¿e dysproporcje po-
miêdzy nasz¹ gmin¹ a powiatem. Komen-
dant H. Kasiñski poinformowa³, ¿e
w 2004 w gminie Œmigiel mia³y miejsce
m.in. 24 kradzie¿e w du¿ych obiektach,
2 kradzie¿e pojazdów, 1 pobicie, 3 dewa-
stacje mienia, 2 oszustwa gospodarcze,
26 fa³szerstw, 95 innych przestêpstw go-
spodarczych, 46 wypadków drogowych,
z czego 40 wypadków spowodowa³y oso-
by nietrzeŸwe. Policja wypowiedzia³a im
zdecydowan¹ walkê, poniewa¿ s¹ to po-
tencjalni zabójcy na drogach. Wykrywal-
noœæ przestêpstw w gminie wynios³a 74,6

%. W powiecie gmina Œmigiel pod wzglê-
dem bezpieczeñstwa zajmuje III miejsce,
za gmin¹ Koœcian i gmin¹ Krzywiñ. Szer-
sze sprawozdanie na ten temat mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej: www. ko-
scian.policja.gov.pl. W toku dyskusji po-
ruszono sprawy tzw. piratów drogowych
zak³ócaj¹cych ciszê nocn¹, samochodu
œmigielskiej policji, zakupu nowoczesne-
go, szybkiego radiowozu, w którym par-
tycypowa³y samorz¹dy oraz zorganizo-
wania bezpiecznego zjazdu z obwodnicy
drogi nr 5 do Niet¹¿kowa.
Rada Miejska podjê³a 21 uchwa³. Wiêk-
szoœæ dotyczy³a zmian wynagrodzeñ i na-
gradzania pracowników placówek oœwia-
towych (9), Szkolnego Schroniska M³o-
dzie¿owego w Œmiglu, Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej, Oœrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji i Zak³adu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pozosta-
³e dotyczy³y:
• przeznaczenia umorzonej po¿yczki

zaci¹gniêtej z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu,

• zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na
2005 rok,

• zmian w sprawie ustalenia wysokoœci
op³aty targowej w gminie Œmigiel,

• wyra¿enia zgody na zbycie w drodze
przetargu dzia³ki gruntu, po³o¿onej
w Œmiglu przy ul. Koœciuszki 2,

• zmian w „Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Œmigiel na lata 2002 – 2012”.

• zmian w „Wieloletnim Planie Inwesty-
cyjnym na lata 2004 – 2007”,

• zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Œmigiel”,

• rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ bur-
mistrza Œmigla z³o¿onej przez Radê
Pedagogiczn¹ Samorz¹dowego Gim-
nazjum i Szko³y Podstawowej w Sta-
rej Przesiece II. Powo³ana do jej roz-
patrzenia komisja doraŸna dodatkowo
zwróci³a siê w tej sprawie o wyjaœnie-
nia do Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, Wielkopolskiego Kuratora Oœwia-
ty w Poznaniu oraz do Wojewódzkie-
go S¹du Administracyjnego w Pozna-
niu. Po wys³uchaniu stanowiska komi-
sji Rada Miejska Œmigla uzna³a po-
wy¿sz¹ skargê za zasadn¹ (przedmio-
towe sprawozdanie i inne dokumenty s¹
do wgl¹du dla wszystkich zainteresowa-
nych w biurze rady).

W wolnych g³osach i wnioskach poruszo-
no nastêpuj¹ce sprawy:
• Jan Pietrzak zapyta³ burmistrza, jakie

s¹ mo¿liwoœci wydania ujêtych w bu-
d¿ecie 150.000 PLN na modernizacjê

placu targowego przy zbiegu ulic: dra
Skar¿yñskiego i al. Bohaterów w Œmi-
glu. Na pytanie nie uzyska³ odpowie-
dzi. Zamiast tego dowiedzieliœmy siê,
¿e nadal trwaj¹ uzgodnienia i dopiero
na czerwcowej sesji Rady Miejskiej
ma byæ uzgodniony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego,
natomiast termin ustalenia dokumen-
tacji technicznej nie jest znany. Dla
porz¹dku przypomnê, ¿e o tê ko-
nieczn¹ i korzystn¹ inwestycjê gospo-
darcz¹ dla gminy – jako radni wnio-
skujemy ju¿ od 2003 roku.

• Burmistrz Œmigla poinformowa³ o mo-
dernizacji linii kolejowej Poznañ –
Wroc³aw, w wyniku której uzyska³
potwierdzenie, ¿e w Starym Bojano-
wie pozostanie rampa prze³adunkowa
z normalnych torów na w¹skie.

• M. Górna-Paw³owska, p.o dyrektor szko-
³y, wnioskowa³a o koniecznoœci wymia-
ny czêœci zniszczonych okien w szko-
le w Starej Przesiece II, na co otrzy-
ma³a przyzwolenie burmistrza i radnych.

• Red. Marta Krzy¿anowska – „Panora-
ma Leszczyñska” zapyta³a burmistrza
Œmigla, czy w zwi¹zku z postanowie-
niem Wielkopolskiego Kuratora
Oœwiaty o wa¿noœci konkursu na dy-
rektora szko³y w Starej Przesiece II,
powo³a na to stanowisko Paw³a Szym-
kowiaka, który ten konkurs wygra³.
Burmistrz stwierdzi³, ¿e tego nie zro-
bi. Podziêkowa³a równie¿ za rekordo-
wy udzia³ mieszkañców gminy Œmigiel
w akcji „Panoramy Leszczyñskiej”
dotycz¹cej zbierania ksi¹¿ek dla bi-
blioteki szkolnej w Bronikowie, w wy-
niku której zakupiono ponad 200 pu-
b l i k a c j i .

• Roman Schiller wnioskowa³ o dofinan-
sowanie uzupe³nienia umundurowa-
nia m³odzie¿owej orkiestry dêtej OSP
w Œmiglu. Otrzyma³ zgodê burmistrza
na wykorzystanie na ten cel posiada-
nych œrodków z bud¿etu Centrum
Kultury.

• Witold Omieczyñski wnioskowa³ o po-
danie przez burmistrza terminu opra-
cowania sprawozdania opisowego
z dzia³alnoœci samorz¹du œmigiel-
skiego od pocz¹tku kadencji w ro-
ku 2002 do koñca roku 2004
i opublikowania tego dokumentu
w formie dodatku w lokalnej prasie
m.in. w Witrynie Œmigielskiej. Otrzy-
ma³ odpowiedŸ, ¿e nast¹pi to do
28 kwietnia 2005, t.j. do sesji absolu-
toryjnej Rady Miejskiej.

Witold Omieczyñski
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Du¿¹ inwestycjê otwarto
3 marca w Jezierzycach. To
jedna z najwiêkszych w kraju
ferm mlecznych, na których
krowy dojone s¹ w systemie
karuzelowym. Dziœ umiesz-
czono tam 650 sztuk mleczne-
go byd³a, ale docelowo ma go
byæ tysi¹c. Otwarcie fermy
odby³o siê bardzo uroczyœcie.
Nowa ferma nale¿y do gospo-
darstwa Wonieœæ, którym kie-
ruje Tomasz Czwojda. Jednak
centraln¹ osob¹ ceremonii
otwarcia obiektu by³ Stani-
s³aw Gr ygier, koœciañski
przedsiêbiorca bran¿y rolnej
i g³ówny udzia³owiec spó³ki
z Wonieœcia. To w³aœnie jego
sumptem w rekordowo krót-
kim czasie postawiono w Je-
zierzycach obory, sprowadzo-
no odpowiednie urz¹dzenia
i najwy¿szej klasy mleczne
krowy. I to na jego rêce sk³a-
dano wyrazy uznania.
W oficjalnym otwarciu fermy
uczestniczy³ m.in. Andrzej
Bobrowski, wicedyrektor De-
partamentu Rolnictwa Wiel-

kopolskiego Urzêdu Marsza³-
kowskiego, Edward Strzymiñ-
ski, przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu Koœciañskiego i Kazi-
mierz Dembny, cz³onek Za-
rz¹du Powiatu. PóŸniej dotar³
równie¿ wicestarosta Micha³
Jurga. W³adze gminy repre-
zentowa³ Józef Cieœla, bur-
mistrz Œmigla i Jan Józefczak,
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej. Obecni byli tak¿e przed-
stawiciele kilku banków, firm
zwi¹zanych z rolnictwem,
s³u¿b weterynaryjnych, oko-
licznych gospodarstw. Bior¹-
cy udzia³ w uroczystoœci
ksi¹dz Jan Chrzanowski,
proboszcz parafii w Wonie-
œciu, dokona³ poœwiêcenia
nowego gospodarstwa.
Zwierzêta posadowione w Je-
zierzycach sprowadzono
z najlepszych hodowli, g³ów-
nie z niemieckiej Fryzji i Ho-
landii. Ca³oœæ nowoczesnego
wyposa¿enia fermy oparto na
niemieckim systemie Westfa-
lia, ale nie brakuje te¿ specja-
listycznych urz¹dzeñ wielu

innych czo³owych firm euro-
pejskich. Zwierzêta samo-
czynnie pobieraj¹ pokarm.
W cielêtniku m³ode maj¹ za-
instalowane s³one lizawki
i smoczki, z których ss¹ pod-
grzewane mleko b¹dŸ wodê.
Najwiêkszy powód do dumy
stanowi karuzelowa udojnia,
najwiêksza tego typu w Pol-
sce. To swoista karuzela, ob-
rotowe miejsce udoju z kilku-
dziesiêcioma boksami. Kro-
wa, z za³o¿onymi na wymiona
uchwytami dojarki, czeka, a¿
urz¹dzenie dokona pe³nego
obrotu. Kiedy ju¿ zwierzê ob-
jedzie dooko³a i odda mleko,
schodzi z karuzeli i wraca na
swe sta³e stanowisko. Udój
prowadzony jest dwa razy
dziennie, a sch³odzone mleko
zabieraj¹ do Koœciana specja-
listyczne samochody Obrzañ-
skiej Spó³dzielni Mleczarskiej.
Oczywiœcie, ferma znajduje
siê pod sta³ym nadzorem i ob-
serwacj¹ s³u¿b weterynaryj-
nych, bo zwierzêta musz¹ byæ

Jezierzyce: dojenie na karuzeli
zdrowe, a zadawana pasza od-
powiednio wyselekcjonowa-
na. Wprowadzenie nowocze-
snych rozwi¹zañ wymusi³o
koniecznoœæ zatrudnienia wy-
sokiej klasy fachowców, ale
za³oga fermy jest niewielka.
Liczy zaledwie 16 osób, w tym
stró¿a obiektu... Jeszcze kilka-
naœcie lat temu do obs³ugi tylu
zwierz¹t potrzebnych by³oby
60-70 pracowników...
Na zakoñczenie Stanis³aw
Grygier zaprosi³ goœci na po-
czêstunek do swej posiad³oœci
w Jeziorkach. Czêstowano
tam m.in. wiejskim chlebem,
wypieczonym w najduj¹cym
siê na terenie gospodarstwa
piecu chlebowym. Wzniesio-
no te¿ toast za pomyœlnoœæ go-
spodarza i nowej inwestycji.
Goœcie nie kryli uznania dla
piêknie utrzymanych stajni
stadniny, parku i ca³ego obej-
œcia.

Tadeusz J¹der
foto Tadeusz J¹der

1 marca w Bibliotece Wiejskiej w Starym Bojanowie spo-
tkali siê najm³odsi mi³oœnicy czytania. Organizatorami „Popo-
³udnia z bajk¹ i baœni¹” by³y G. Pietrzykowska – bibliotekarka
oraz cz³onkinie Stowarzyszenia „Edukacja jutra”. Goœciem by³
lekarz Pawe³ Górny. Na powitanie przeczyta³ dzieciom wier-
szyk Stanis³awa Jachowicza „Chory kotek”, a nastêpnie bajkê
terapeutyczn¹ ze zbioru Marii Molickiej zatytu³owan¹ „Lustro”.
Dzieci mia³y równie¿ mo¿liwoœæ d³u¿szej rozmowy z goœciem.
Na koniec z radoœci¹ przyjê³y s³odkie upominki. Spotkanie
zakoñczy³o siê wspóln¹ fotografi¹.

H.N.

Pan doktor czyta³ bajki
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W roku sprawozdawczym od lutego
2004r. do lutego 2005r. Towarzystwo
Œpiewu „Harmonia” dzia³a³o przy Cen-
trum Kultury w Œmiglu i korzysta³o z po-
mieszczeñ tej¿e instytucji.
Centrum Kultury z posiadanych œrod-
ków finansowych op³aca³o dyrygenta
oraz przeznaczy³o na dzia³alnoœæ nasze-
go towarzystwa kwotê1000 z³, która w ca-
³oœci zosta³a przeznaczona na przejazdy
autokarowe na koncerty poza Œmiglem.
W tym miejscu dziêkujê dyrektorowi CK
w Œmiglu – Eugeniuszowi Kurasiñskie-
mu za pomoc materialn¹ i okazywan¹
¿yczliwoœæ.
Dyrygentem „Harmonii”, podobnie jak
latach ubieg³ych by³ Piotr Majer, który
zajmowa³ siê doborem repertuaru oraz
sprawami ar tystycznymi zwi¹zanymi
z przygotowaniem chórzystów do wystê-
pów.
Tradycyjnie lekcje œpiewu odbywa³y siê
raz w tygodniu, w poniedzia³ki (1900 –
2030), a w razie potrzeby czêœciej.
W imieniu zarz¹du i w³asnym sk³adam
dyrygentowi serdeczne podziêkowanie
za sumiennoœæ i wk³ad pracy poniesiony
na rzecz „Harmonii”. Jednoczeœnie pra-
gnê podkreœliæ, ¿e chór w ostatnim cza-
sie zebra³ wiele pochlebnych opinii od
s³uchaczy, co napawa nas optymizmem
i dodaje zapa³u do dalszej pracy.
Nad dzia³alnoœci¹ towarzystwa czuwa³
zarz¹d w sk³adzie:
Schulz Krystyna – prezes
Ilmer Tadeusz – wiceprezes
Wasielewska Zofia – skarbnik
Maternia Zbigniew – sekretarz
Grocka Kamila – kronikarz
Majer Janina – gospodarz-bibliotekarz
Filipowicz Pawe³ – cz³onek
Sadowska Janina – cz³onek
Ziegler Justyna – cz³onek
Stan cz³onków przedstawia³ siê nastêpu-
j¹co:
Na dzieñ: 01. 01. 2004 r. 01. 01. 2005 r.
- zwyczajni 49 48 (K –34, M –14)
- honorowi 11 11 (K –5, M –6)
- wspieraj¹cy 53 56 (K –39, M –17)
Ogó³em:113 115
Cz³onkowie zarz¹du wraz z dyrygentem
odbyli w minionym roku 5 posiedzeñ, na
których omawiane by³y sprawy bie¿¹ce
towarzystwa, repertuar chóru, sprawy
organizacyjne zwi¹zane z udzia³em
w ró¿nego rodzaju uroczystoœciach i im-
prezach miejscowych oraz zamiejsco-
wych.
Wszystkim cz³onkom zarz¹du serdecz-

nie dziêkujê za wzorowe wype³nianie
swoich funkcji oraz dobr¹ wspó³pracê.
Szczególne podziêkowanie sk³adam kro-
nikarzowi Kamili Grockiej za ca³kowite
uaktualnienie kroniki naszego towarzy-
stwa.
W imieniu zarz¹du dziêkujê przedstawi-
cielom pocztu sztandarowego, a miano-
wicie Zygmuntowi Wasielewskiemu, Ka-
zimierze Konieczce i Kazimierze Kowal-
skiej za wzorowe reprezentowanie towa-
rzystwa na zewn¹trz. Dziêkujê równie¿
Hieronimowi Pawlickiemu, który na
mszy œw. rocznicowej 2 lutego b.r. zast¹-
pi³ chorego kolegê i pe³ni³ funkcjê sztan-
darowego.
Dziêkujê za pracê Komisji Rewizyjnej
w sk³adzie: Bogdan Schulz, W³adys³aw
Krawczyk, Kazimiera Konieczka, a szcze-
gólnie dziêkujê przewodnicz¹cemu ko-
misji – Bogdanowi Schulzowi za czuwa-
nie nad porz¹dkiem w sprawach finan-
sowych.
Informujê równie¿, ¿e do powo³anego
S¹du Kole¿eñskiego w sk³adzie: Bogdan
Schulz, Irena KaŸmierczak, Marian Cie-
œlik nie wp³ynê³y ¿adne skargi.
Zarz¹d reprezentowa³ T. Œ. „Harmonia”
na zewn¹trz. By³y to:
Uroczysta sesja z okazji Dni Œmigla
Jubileusz 75 – lecia istnienia Klubu Spor-
towego „Pogoñ” w Œmiglu
Jubileusz 80 – lecia istnienia mêskiego
Chóru „Arion” w Koœcianie
Zebranie PZChiO w Lesznie
Spotkanie op³atkowe w oddziale PZCh iO
w Lesznie
Chór odby³ 37 lekcji, a œrednia frekwen-
cja wynosi³a 76,5 %.
Wszystkim serdecznie dziêkujê i ¿yczê
dalszego zapa³u do spo³ecznego dzia³a-
nia oraz osobistej satysfakcji.
W minionym roku „Harmonia” wystêpo-
wa³a 36 razy w czasie koncertów w Œmi-
glu, koncertów wyjazdowych, mszy œwiê-
tych okazjonalnych, œlubów i rocznic
oraz pogrzebów.
Analizuj¹c liczbê wystêpów, nale¿y
stwierdziæ, ¿e ka¿dy czynny cz³onek to-
warzystwa przeznaczy³ na koncerty mie-
siêcznie 3 godziny swojego wolnego cza-
su.
W roku sprawozdawczym æwiczony by³
nastêpuj¹cy repertuar:
„Niech ¿yje bal” – s³. Agnieszka Osiec-
ka, muz. Seweryn Krajewski, opr. Piotr
Majer; „Pan zst¹pi³ z nieba” – opr. Ks.
Antoliœci; „Panie, tu do Twych stóp” –
hymn weselny; „Veni Creator” – muz. Ks.

Józef Surzyñski; „Czeœæ Ci, Polsko” –
muz. i opr. Karol Kurpiñski; „Ojczyzno
moja” – s³. Maria Konopnicka; „W krwa-
wym polu” – muz. A. Bojarski, opr. Ja-
nusz D¹browski; „Modlitwa za Ojca œw.”
– s³. i muz. Alicja Go³aszewska; „Nie
opuszczaj nas” – opr. Ks. Józef Surzyñ-
ski; „Œpiewajmy dziœ radosn¹ pieœñ” –
muz. Jan Maklakiewicz, opr. ks. Jan Bed-
narz; „Od jutrzenki Ty jesteœ piêkniejsza”
melodia w³oska, opr. E. Brañska; „Przy
onej górze” – opr. T. Flasza; „Noc, wiatr,
zimno ...” – opr. ks. M. Krawczyk; „Oda
do radoœci” – Hymn Zjednoczonej Euro-
py – muz. L.V. Bethowen.
Wa¿nym wydarzeniem by³o przyjêcie
przez nas propozycji prezesa oddzia³u
leszczyñskiego PZChiO p. Paprockiego
dotycz¹cej wspó³pracy z Warszawskim
Chórem ¯eñskim „Harfa”, tj. zorganizo-
wanie dla naszych goœci noclegu, kolacji
i œniadania oraz wspólnej biesiady inte-
gracyjnej. Chór „Harfa” przyby³ do Lip-
na na Œwiêto Pieœni i Muzyki organizo-
wane 20 czerwca 2004 r. Zdaniem war-
szawskich chórzystów, przedsiêwziêcie
to nale¿y zaliczyæ do nader udanych.
Kontakt ten zaowocuje zorganizowaniem
wycieczki do Warszawy, planowanej na
koniec czerwca 2005 r.
Pragnê podkreœliæ, ¿e zaanga¿owanie
naszych chórzystów w zorganizowanie
tej imprezy by³o naprawdê du¿e, za co
w imieniu zarz¹du sk³adam serdeczne
podziêkowanie.
Du¿ym powodzeniem wœród chórzystów
cieszy³ siê grudniowy wyjazd do opery
w Poznaniu na spektakl pt. „Wigilie pol-
skie”, z którego skorzysta³o 45 osób. Za
zarezerwowanie i zakupienie biletów na
sztukê bardzo dziêkujê wiceprezesowi
Tadeuszowi Ilmerowi.
Tegoroczny udzia³ w XV Wielkopolskim
Przegl¹dzie Œpiewamy Kolêdy i Pastora³-
ki – Rawicz 2005 przysporzy³ nam wielu
mi³ych wra¿eñ i prze¿yæ zwi¹zanych
m.in. z pobiciem rekordu Guinessa
w œpiewaniu. Chórzyœci wraz z innymi
uczestnikami przegl¹du, zebrani 9 stycz-
nia 2005 r. o godz. 1300 na rynku w Rawi-
czu odœpiewali 26 kolêd i pastora³ek,
w oparciu o specjalnie przygotowany wy-
kaz kolêd. Ka¿dy uczestnik tego przed-
siêwziêcia otrzyma³ okazjonalny certyfi-
kat uczestnictwa przygotowany przez
organizatorów, tj. Dom Kultury w Rawi-
czu i PZCHiO O/Leszno.

Sprawozdanie Zarz¹du Towarzystwa Œpiewu „Harmonia”
w Œmiglu.
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Z mi³ym przyjêciem spotkali-
œmy siê w Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Jarogniewicach,
gdzie wyst¹piliœmy z koncer-
tem kolêd. Dowodem wdziêcz-
noœci s¹ przywiezione stamt¹d
upominki wykonane przez ku-
racjuszy oraz podziêkowanie
nades³ane przez dyrektora
DPS. W tym miejscu chcia³a-

bym podziêkowaæ dyrektoro-
wi Centrum Kultury w Œmiglu
– p. E. Kurasiñskiemu za op³a-
cenie autobusu do Jarognie-
wic.
W dzia³alnoœæ „Harmonii”
wpisane s¹ wspólne spotkania
przy stole. By³o to spotkanie
w kawiarni p.Gruszeckiego
sponsorowane przez ks. dzie-
kana Zygmunta Bartkowiaka,

kolacja z okazji œwiêta patro-
nalnego œw. Cecylii – sfinan-
sowana z dodatkowych œrod-
ków od osób prywatnych, uzy-
skanych za œpiewanie podczas
uroczystoœci rodzinnych, spo-
tkanie z okazji zakoñczenia
karnawa³u – podkozio³ek –
zorganizowane czêœciowo ze
œrodków towarzystwa oraz
dziêki zaanga¿owaniu na-

szych cz³onków i sponsorowa-
niu przez nich potraw na ko-
lacjê i kawê, za co bardzo im
dziêkujê.
Koñcz¹c moje sprawozdanie
ze 112 roku dzia³alnoœci T. Œ.
„Harmonia”, pozdrawiam s³o-
wami: CZEŒÆ PIEŒNI!

Krystyna Szulc

Izabella Czarny urodzi³a
siê w Krakowie i tam studio-
wa³a w Akademii Sztuk Piêk-
nych na wydziale architektu-
ry wnêtrz i form przemys³o-
wych.
W latach 1965-74 pracowa³a
etatowo w Zak³adach Przemy-
s³u Metalowego HCP w Po-
znaniu. Prace badawcze z za-
kresu wzornictwa przemys³o-
wego opublikowa³a w wydaw-
nictwach ASP oraz w niemiec-
kim wydawnictwie „Farbe
und Raume” w 1972 roku.
Bra³a udzia³ w pokonkurso-
wych wystawach plakatów.
Otrzyma³a liczne nagrody

Pastele pani Izabelli
w konkursach na plakat m.in.
dla zespo³u „Œl¹sk”. W VIII
i IX konkursie na grafikê i ry-
sunek im. Jana Wronieckiego
uzyska³a nagrodê „Gazety Po-
znañskiej”. Ma wystawy indy-
widualne malarstwa w kraju
oraz uczestniczy w prezenta-
cjach sztuki polskiej za gra-
nic¹. By³a te¿ uczestniczk¹
I Miêdzynarodowego Bienna-
le Pasteli Nowy S¹cz 2002
oraz Triennale Martwej Natu-
ry Sieradz 2003.
Jej prace znajduj¹ siê w zbio-
rach pañstwowych, prywat-
nych w kraju i za granic¹.
Pastel – technika, któr¹ stosu- je Izabella Czarny w swej

twórczoœci, jest czymœ poœred-
nim miêdzy malarstwem a ry-
sunkiem. Charakteryzuje siê
miêkk¹ kresk¹ i jasnymi, de-
likatnymi kolorami, p³ynnie
siê przenikaj¹cymi. Tematami
pojawiaj¹cymi siê w pracach
artystki s¹ pejza¿e, motywy
roœlinne, martwe natury, por-
trety. Na ostatnim plenerze
w Zgliñcu pojawi³y siê nawet
ptaki, wykonane t¹ bardzo
subteln¹ technik¹.
Pani Iza jest osob¹ niepe³no-
sprawn¹, poruszaj¹c¹ siê na
wózku. Wymaga opieki i ta-
kim wzorowym jej opiekunem
jest pan Aleksander Dêbiñski,
biolog i geolog, pracownik
UAM w Poznaniu. Od kilku lat

Pierwszy po lewej Aleksander Dêbiñski, dalej zastêpca bur-
mistrza Œmigla Stefan Stachowiak, Renata Seku³a i Peter de

Corte

Licznie przybyli na otwarcie wystawy mi³oœnicy sztuki

spotykam tê parê na plene-
rach w Gry¿ynce, Zgliñcu,
organizowanych przez Ko-
œciañskie Stowarzyszenie
S³u¿by Zdrowia.
Na otwarciu trzeciej ju¿ wysta-
wy nie by³o autorki (wzglêdy
zdrowotne). Przyby³ nato-
miast pan Aleksander, który
opowiada³ o twórczoœci Izabel-
li Czarny. Przy okazji chcê
wspomnieæ o wspania³o-
œciach, które pan Aleksander
wyczarowuje ze znalezionych
w lesie korzeni.
Na otwarcie wystawy przyby-
³o bardzo wielu mi³oœników
sztuki, równie¿ w trakcie jej
trwania by³o wielu chêtnych,
którzy chcieli zwiedziæ ekspo-
zycje.

UWAGA!!!
 XII Otwarte Biegi Uliczne

Z.R.

A. Szulc

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, Centrum Kultury, Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Stowarzyszenie „Œwiat³o
Nadziei”

zapraszaj¹ zawodników i kibiców do udzia³u w XII Otwar tych Biegach Ulicznych Œmigla,
które odbêd¹ siê 23 kwietnia br.

Otwarcie zawodów – godz. 1000, przy budynku Centrum Kultury.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w OKFiR, Œmigiel,ul. Koœciuszki 20 (tel. 5 189 334)
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Przedstawiciele Wy¿szej
Szko³y Logistyki w Poznaniu,
burmistrza Œmigla i Stowarzy-
szenia Kolejowych Przewo-
zów Lokalnych postanowili
podj¹æ blisk¹ wspó³pracê.
Umowê o niej 18 lutego uro-
czyœcie podpisali: dr in¿. Ire-
neusz Fechner, kanclerz
WSL, burmistrz Józef Cieœla
i Wit Kreuschner, naczelnik
œmigielskiej w¹skotorówki.
Na czym bêdzie polega³o
wspó³dzia³anie? Na pewno
bêdzie ono wielow¹tkowe.
Studenci poznañskiej uczelni
w ramach praktyk i prac dy-
plomowych pomog¹ w inwen-
taryzacji nieruchomoœci w¹-
skotorówki, dokonaj¹ równie¿
profesjonalnych badañ obci¹-
¿enia ruchu pasa¿erskiego,
odnowi¹ stacyjki w gminie
Œmigiel, a tak¿e wykonaj¹ pra-
ce o charakterze marketingo-
wym oraz dotycz¹ce powi¹za-
nia kolejki z innymi atrakcja-
mi turystycznymi i ró¿nymi
formami przyjazdów indywi-
dualnych i grupowych. W za-
mian bêd¹ mogli korzystaæ na
dogodnych warunkach z za-
plecza konferencyjnego i wy-
poczynkowego w Œmiglu.
- Chcia³bym podkreœliæ, ¿e ze
swej strony bardzo liczymy na

Emilka Ziegler, jedenastolet-
nia œmigielanka, œpiewaj¹co
przesz³a przez eliminacje kon-
kursu piosenek z Hugo, boha-
terem programu telewizyjne-
go Polsatu. Konkurs odby³ siê
18 marca w sali widowiskowej
Odlewni w Œremie. Emilka,
uczennica klasy IV d Szko³y
Podstawowej w Œmiglu, w gro-
nie dziewiêciu uczestników
wyœpiewa³a trzeci¹ lokatê.
M³oda mieszkanka Œmigla
zebra³a owacje rówieœników
zasiadaj¹cych na widowni za
interpretacjê piosenki pt.
„Hej, Hugolino”. Przygotowa-
³a j¹ pod kierunkiem Henry-
ka Pelli, prowadz¹cego Studio
Piosenki Muzol przy Centrum
Kultury w Œmiglu. Ma³ej wo-
kalistce towarzyszy³ zespó³

konkretny wymiar naszej
wspó³pracy. Studenci, roz-
wi¹zuj¹c okreœlone zadania,
mog¹ konfrontowaæ zdobyt¹
wiedzê teoretyczn¹ i prakty-
kê, nabieraj¹c przy tym nie-
odzownego doœwiadczenia
zawodowego. Jesteœmy rów-
nie¿ gotowi podj¹æ inne pro-
pozycje, w których rozwi¹za-
niu moglibyœmy, na miarê na-
szych mo¿liwoœci, dopomóc –
deklaruje dr Fechner. Z tego
w³aœnie tytu³u w sk³adzie de-
legacji uczelni do Œmigla przy-
by³a Barbara Bi³ozar, zajmuj¹-
ca siê praktykami studencki-
mi oraz dwaj przedstawiciele
samorz¹du studenckiego: Ja-
cek Walkowiak i wywodz¹cy
siê ze Œmigla Witold Skorac-
ki.
- Myœlê, ¿e rysuj¹ce siê pola
wspó³pracy to nowy zastrzyk
optymizmu. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie to zwiastun lepszych
czasów dla naszej kolejki. Ju¿
dziœ obserwujemy ogromne
zaanga¿owanie studentów,
którzy chc¹ nam pomagaæ.
Obecny tu Jacek Walkowiak
z III roku studiów dziennych
WSL jest najlepszym tego
przyk³adem – wskazuje na-
czelnik Kreuschner.
- Opracowa³em ju¿ trzy wa-

Logistyka + kolejka + burmistrz

Emilka i Hugo

rianty planu marketingowego
dla turystów, w zale¿noœci od
zasobnoœci ich portfela. Je-
stem te¿ dobrej myœli w spra-
wie uruchomienia punktu in-
formacji tur ystycznej na
dworcu kolejki. Moim zda-
niem, mo¿e on byæ czynny ju¿
kwietniu-maju – uwa¿a Jacek
Walkowiak. – W przysz³ym
miesi¹cu bêdzie tu posiedze-
nie naszego ko³a naukowe-
go... Planujemy te¿ szereg
imprez z udzia³em w¹skotoro-
wych pasjonatów z ca³ego kra-
ju.
- Myœlê, ¿e umowa z Wy¿sz¹
Szko³¹ Logistyki, któr¹ w³a-
œnie podpisaliœmy, stwarza
bardzo korzystne perspekty-
wy, nie tylko dla kolejki, rów-

nie¿ dla ca³ego Œmigla. Nie
ukrywam, ¿e cieszê siê z part-
nerskiego podejœcia w³adz
uczelni do ¿ywotnych zagad-
nieñ zwi¹zanych z naszym
miastem – nie kryje satysfak-
cji burmistrz Cieœla.
Po podpisaniu umowy delega-
cja poznañskiej uczelni wziê-
³a udzia³ w przejeŸdzie plano-
wym kursem kolejki do Stare-
go Bojanowa i z powrotem, do
Œmigla. Dla kanclerza Fech-
nera by³a to okazja do wspo-
mnieñ z wczesnego dzieciñ-
stwa spêdzonego w³aœnie
w Œmiglu. Dr Ireneusz Fech-
ner jest bowiem bratankiem
Alfonsa Fechnera, œmigiel-
skiego sportowca i dzia³acza
sportowego.

„Pryzmat-Bis”, którego in-
str uktorkami s¹ Aldona
i Agnieszka Ostrowskie. W³a-
œnie dziewczêta z tego zespo-
³u: Justyna Ostrowska (córka)
i Karolina Obiega³a zaprezen-
towa³y taniec, stanowi¹cy cho-
reograficzne t³o wystêpu.
Wraz z Emili¹ na imprezê Pol-
satu pojecha³a 30-osobowa
grupa uczniów œmigielskiej
szko³y. Obecny by³ równie¿
Józef Cieœla, burmistrz Œmi-
gla, który bardzo wysoko oce-
ni³ wystêp. Niestety, z powo-
du choroby do Œremu nie
mog³a  po jechaæ  Aldona
Ostrowska. Zast¹pi³ j¹ artysta
plastyk Antoni Szulc, który
wzi¹³ udzia³ w pracach jury.
Istotn¹ czêœæ programu stano-
wi³ quiz, w którym organiza-

torzy pytali o znajomoœæ zasad
bezpiecznego poruszania siê
dzieci w drodze do szko³y.
Œmigiel godnie reprezentowa-
³y, odpowiadaj¹c na wszystkie

pytania, Aleksandra Józefiak
i Anna Skoracka, obydwie
z klasy VI d. Dziewczêta zosta-
³y nagrodzone dyplomami.

M.D.

foto T. J¹der

tj
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„Poznaj, pókiœ jeszcze m³ody
Co kochane by³o wprzody
Nim twe serce krwi¹ dziedziczn¹
Kochaæ mog³o ziemiê œliczn¹.

Poznaj ziemskie i podniebne,
Bo te skarby Ci potrzebne;
Poznaj wiernych serc puœciznê,
Dobrej s³awy ojcowiznê.

Bo to ona Ciê najczulej
najczulej ukocha, i upieœci,
I uœwiêci, i umieœci,
I do serca przymatuli”.

Wiersz Wincentego Pola, patrioty,
powstañca listopadowego, popularyzato-
ra geografii i etnografii zachêca do po-
znawania przesz³oœci naszej ma³ej oj-
czyzny. Takim miejscem, gdzie mo¿na
pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na temat przesz³o-
œci naszych terenów, jest Muzeum Regio-
nalne w Koœcianie. Powstanie muzeum
zwi¹zane jest z pocz¹tkami Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej w 1961
roku, którego cz³onkowie zaczêli doku-
mentowaæ przesz³oœæ naszej ma³ej ojczy-
zny. Dopiero w 1976 roku, po wielolet-
nich staraniach, na potrzeby muzeum
otrzymano niewielkie pomieszczenie w
XVII-wiecznej kamieniczce przy Rynku
17. Pierwsz¹ wystaw¹ by³a ekspozycja
dokumentów i fotografii z okresu II woj-
ny œwiatowej. Od 1981 siedzib¹ muzeum
s¹ pomieszczenia na I piêtrze ratusza,
a terenem jego dzia³ania obszar dawne-
go powiatu koœciañskiego, który obejmo-
wa³ miasta i gminy Koœcian, Krzywiñ,
Œmigiel i czêœciowo gminê Przemêt oraz
miasta i gminy Czempiñ, Kamieniec
i Wielichowo. G³ównymi celami dzia³al-
noœci muzeum jest ochrona dóbr kultu-
ry, informowanie o wartoœciach i tre-
œciach gromadzonych zbiorów, upo-
wszechnianie podstawowych wartoœci
historii, nauki i kultury, g³ównie o cha-
rakterze regionalnym. Obecnie w mu-
zeum s¹ udostêpnione nastêpuj¹ce wy-
stawy sta³e:
1. Archeologia Ziemi Koœciañskiej.
2. Koœcian przez wieki.
3. Tradycje Kurkowych Bractw Strzelec-

kich.

Muzeum regionalne w Koœcianie.
4. Koœcianiacy na frontach wojen œwia-

towych.
Oprócz wystaw sta³ych w ci¹gu roku or-
ganizowane s¹ wystawy czasowe, g³ów-
nie malarstwa, fotografii oraz dokumen-
tów.
Dyrektorem i kustoszem jest pani Mag-
dalena Lajszner, która przyjê³a serdecz-
nie grupê gimnazjalistów ze Œmigla. Tra-
sa wycieczki rowerowej do stolicy powia-
tu prowadzi³a ze Œmigla przez Bruszcze-
wo, Przysiekê Polsk¹ i Nac³aw do Koœcia-
na, a z powrotem przez Pelikan, Bia³cz
Stary i Nowy, Czacz oraz Gliñsko. W mu-
zeum interesowa³y nas szczególnie pa-
mi¹tki dotycz¹ce Œmigla. Mieliœmy oka-
zjê zobaczyæ dzia³ filokartystyczny obej-
muj¹cy ponad 1000 pocztówek zwi¹za-
nych tematycznie z Ziemi¹ Koœciañsk¹,
a wœród nich pocztówki z dawnego Œmi-
gla. Du¿¹ frajd¹ by³o rozpoznawanie daw-
nych ulic i budynków naszego miastecz-
ka. W dziale historycznym wystawione
s¹ pami¹tki zwi¹zane z dziejami Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu,
miêdzy innymi klejnoty królewskie, od-
znaczenia, fotografie i sztandary. W dzia-
le sztuki, na który sk³adaj¹ siê obrazy,
grafiki i rzeŸby mieliœmy okazjê zobaczyæ
obraz olejny przedstawiaj¹cy nieistniej¹-
cy ju¿ dwór w Koszanowie, przed którym
w 1807 roku genera³ Jan Henryk D¹-
browski poprosi³ o rêkê Barbary Ch³a-
powskiej (patrz: Witryna nr 11/2002).
Ciekaw¹ ofert¹ muzeum jest zapraszanie
grup zorganizowanych do udzia³u w za-
jêciach muzealnych: „Archeologia od
kuchni” oraz „Muzeum bez gablot” a tak-
¿e w spacerach po mieœcie pod has³em
„Tropem historii Koœciana” i rajdach ro-
werowych „Archeologicznym szlakiem
Ziemi Koœciañskiej”, to wszystko pod fa-
chow¹ opiek¹ pracowników muzeum.
Wstêp do muzeum we wszystkie dni jest
bezp³atny.
Bêd¹c w Koœcianie, zajrzeliœmy tak¿e do
koœcio³a parafialnego pod wezwaniem
Najœwiêtszej Marii Panny Wniebowziê-
tej, znajduj¹cego siê pomiêdzy ulicami
Koœcieln¹ i Szpitaln¹. Koœciañska fara
jest najcenniejszym zabytkiem miasta,
a parafia nale¿y do najstarszych w Wiel-
kopolsce(X-XI w). Pocz¹tki obecnego ko-

œcio³a pamiêtaj¹ czasy, gdy Koœcian by³
drugim co do wielkoœci miastem w Wiel-
kopolsce. By³a to wtedy jednonawowa
ceglana budowla z niewielk¹ zakrysti¹,
wzmiankowana w 1289 roku z probosz-
czem Jakubem, kanonikiem poznañskim
i kanclerzem biskupim. Przez ponad 700
lat istnienia koœció³ by³ wielokrotnie prze-
budowywany. Istnia³a nawet wie¿a, któ-
ra zawali³a siê w czasie po¿aru w 1546
roku, a po odbudowaniu w 1594 runê³a
podczas huraganu w 1711 roku i ju¿ ni-
gdy nie zosta³a odbudowana. Wchodz¹c
do fary, przechodzimy przez resztki wie-
¿y (zachowane w ok. 1/3 wysokoœci ory-
ginalnej). W Wielkopolsce jest to jeden
z nielicznych koœcio³ów posiadaj¹cych
szereg kaplic. Spoœród koœciañskich ce-
chów w farze swoje kaplice posiadali
kupcy, piekarze, szewcy, piwowarzy, ko-
wale i rzeŸnicy. Zabytki znajduj¹ce siê
w koœciele pochodz¹ z okresu po po¿a-
rze w 1503 roku. Z wczeœniejszej epoki
zachowa³y siê tylko drobne pozosta³oœci,
które w³¹czono do nowych o³tarzy lub
innych elementów dekoracyjnych. Nie
zachowa³y siê stare koœcielne dzwony.
Najstarszym by³ dzwon „Assumpta” od-
lany w 1504 roku. Uleg³ on pêkniêciu
i w 1895 roku zosta³ oddany przez ks.
proboszcza Józefa Surzyñskiego do prze-
topienia na nowy dzwon o tej samej na-
zwie. Poœwiêcony w 1895 roku, w 1917
zosta³ zarekwirowany przez Prusaków
i przeznaczony na cele wojenne. Taki los
spotka³ wiêkszoœæ dzwonów z polskich
koœcio³ów.
Wyposa¿enie fary jest wspania³e, o wy-
sokich wartoœciach artystycznych i histo-
rycznych. Ostatnio odnowiony ogrom-
nym nak³adem kosztów i prac konserwa-
torskich o³tarz g³ówny œwieci blaskiem
i bêdzie cieszy³ oczy parafian i wielu osób
odwiedzaj¹cych koœció³.

Od prawie roku Polska jest cz³onkiem
Unii Europejskiej. Oprócz poczucia
wspólnoty z innymi narodami musimy
mieæ œwiadomoœæ swojej odrêbnoœci na-
rodowej. To, co zgromadzimy dzisiaj,
bêdzie skarbnic¹ dla przysz³ych pokoleñ.
Muzeum Regionalne w Koœcianie tak¹
w³aœnie pe³ni funkcjê.

Andrzej Weber

Uwaga posiadacze zdjêæ historycznych!

Poszukujê zdjêcia cmentarza po¿ydowskiego przy ul.
dr Skar¿yñskiego z lat 1945-46 (z krzy¿em).
Hubert Zbierski
tel. 5 180 266, lub kontakt przez redakcjê „WŒ”

Uwaga!!!
Ko³o Gospodyñ Wiejskich organizuje kurs tworzenia
koronki frywolitkowej.
Pierwsze spotkanie – 19 kwietnia br. godz. 1600 - 2100,
Centrum Kultury w Œmiglu, ul. Koœciuszki 20, sala klu-
bowa, wejœcie C
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Morownica jest po³o¿ona na p³d-zach
od Œmigla. W jej okolicach znajduje siê
najwy¿sze wzniesienie w powiecie ko-
œciañskim, siêgaj¹ce 118 m wysokoœci.
Pierwsza wiadomoœæ o istnieniu Morow-
nicy pochodzi z 1296 roku. Nazwa miej-
scowoœci pocz¹tkowo by³a okreœlana
jako Morofnicza, w 1417 roku – Morow-
nicza i wywodzi siê prawdopodobnie od
nazwy strumienia, która brzmia³a w³a-
œnie – Morownica. W XIII wieku Morow-
nica by³a wsi¹ koœcieln¹. Nie mo¿na jed-
nak dzisiaj ustaliæ, czy nale¿a³a do bisku-
pa poznañskiego, czy do klasztoru lubi¹-
skiego. W 1514 roku jako w³aœciciel wy-
stêpuje Wojciech Kotwicz Daleszyñski.
W roku 1596 wieœ przej¹³ Jan z Pig³owic
Maniecki. W 1612 roku wioska przesz³a
w rêce Bart³omieja Zaremby Kieleckie-
go, wojskiego poznañskiego i pos³a na
sejm, w³aœciciela Gliñska i Kamieñca. Po
nim dziedzicami zostali: Kazimierz W³a-
dys³aw (1645-70), Franciszek Przec³aw i
wnuk Kazimierz, starosta powidzki.
W 1784 roku jako w³aœciciel odnotowa-
ny jest Antoni Ma³achowski. W pierwszej
po³owie XIX wieku Morownic¹ w³adali
Kwileccy, a po nich W³adys³aw Niegolew-
ski, który sprzeda³ wieœ Niemcom Lech-

manom z Niet¹¿kowa za 245 tys. talarów.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ w³aœcicielem by³
Aleksander Caesar, który posiada³ tak-
¿e folwark Sikorzyn i Szczepankowo Sta-
re. Warto wspomnieæ o nim, ¿e jako je-
den z nielicznych Niemców przyczyni³
siê do tego, ¿e w okolicach Morownicy
ocala³o kilka krzy¿y i figur, bezlitoœnie
niszczonych przez hitlerowców. Nazwa
Morownica wystêpuje tak¿e w opracowa-
niach ks. Ciepluchy „Z przesz³oœci Zie-
mi Koœciañskiej”. Pod dat¹ 1746 roku
odnotowano: „Owczarek z Morownicy
rodem, w karczmie grabianowskiej zbi³
pa³k¹ podstaroœciego, szlachetnego Jaro-
szyñskiego”. W 1885 roku w Morownicy
znajdowa³y siê 24 domy, zamieszka³e
przez 189 osób wyznania katolickiego. 66
z nich by³o analfabetami. Po odzyskaniu
niepodleg³oœci w 1921 roku by³o ju¿ 33
domy, zamieszka³e przez 244 osoby.
W 1931 roku by³o 35 domów, a mimo to
ludnoœæ zmniejszy³a siê do 208 osób.
Warto odnotowaæ, ¿e w latach 1867-1875
czêsto przebywa³ w Morownicy u swego
przyjaciela Bogumi³a Hoffe s³ynny Oskar
Kolberg (patron koœciañskiego liceum),
który zebra³ m.in. oko³o 60 pieœni. O daw-
nych zwyczajach pielêgnowanych w Mo-

Dawne dzieje Morownicy rownicy dowiadujemy siê tak¿e z opra-
cowania „Kultura Ludowa Wielkopolski”.
Znajduje siê w nim m.in. informacja, ¿e
pierwsza choinka pojawi³a siê tam po
1914 roku. W Wigiliê dziewczyny wycho-
dzi³y przed wrota i nas³uchiwa³y, gdzie
pies szczeka³. Sk¹d by³o s³ychaæ g³os,
st¹d mia³ przyjœæ kawaler. Jeszcze oko³o
1900 roku w noc sylwestrow¹ gospoda-
rze brali snopek zbo¿a, nieœli go nad staw
i palili tam, mówi¹c, ¿e pal¹ stary rok.
Na prze³omie zimy i wiosny praktykowa-
no topienie „œmierciuchy”. Ga³êzie wierz-
by, które by³y poœwiecone, wk³adano do
trumny zmar³emu, aby „móg³ siê opê-
dziæ”. „Polewano wod¹ w drugie œwiêto
Wielkiejnocy, ¿eby krowy lepiej doi³y”.
Jajko wielkanocne dodawano byd³u do
paszy. Na Zielone Œwi¹tki oprowadzano
przebranego w zieleñ ch³opca lub dziew-
czynkê. Po procesji Bo¿ego Cia³a zaty-
kano urwane ga³¹zki brzozy w zagony
kapusty. Na zakoñczenie ¿niw robiono
bukiet z k³osów zbo¿a zwany tu „koz¹”,
któr¹ urz¹dzali gospodarze, wieniec wy-
konywano tylko tam, gdzie by³ folwark
i dziedzic. Oborywano pola i wieœ p³u-
giem, aby uchroniæ je przed gradobi-
ciem. P³ug ci¹gnê³a para wo³ów – bliŸ-
niaków, bia³ych i bez skazy.

Jan Pawicki

22 lutego w Zespole Szkó³
Samorz¹dowych w Broniko-
wie odby³ siê drugi Gminny
Konkurs Matematyczny dla
uczniów klas szóstych szkó³
podstawowych gminy Œmi-
giel. Konkurs jest efektem
wspó³pracy nauczycieli mate-
matyki, Anny Dybskiej z Ze-
spo³u Szkó³ Samorz¹dowych
w Starym Bojanowie i Berna-
dety Bojek z Zespo³u Szkó³ Sa-
morz¹dowych w Bronikowie.

Do konkursu przyst¹pi³y
wszystkie szko³y naszej gmi-
ny. Etapy szkolne wy³oni³y
trójkê najlepszych matematy-
ków z ka¿dej z nich. Do zma-
gañ fina³owych stanê³o 15
uczniów. Musieli oni zmierzyæ
siê z zadaniami z zakresu
u³amków zwyk³ych, procen-
tów i geometrii.

Patronat nad konkursem
obj¹³ Jan Józefczak – przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla. Zosta³ on równie¿ funda-

Matematyczne ³amig³ówki po
raz drugi

torem nagród dla trzech
pierwszych finalistów oraz
pucharu dla szko³y, której
przedstawiciele  zdobyl i
³¹cznie najwiêksz¹ liczbê
punktów.

Uczestnicy konkursu wy-
kazali du¿y kunszt matema-
tyczny. Udowodnili, ¿e mate-
matykê mo¿na lubiæ, a ka¿de
zadanie da siê rozwi¹zaæ. Mi-
strzowie matematyki klas szó-
stych to: Piotr Kapek ze szko-
³y w Œmiglu – I miejsce, Bar-
tosz Urbaniak ze szko³y
w Czaczu – II miejsce, Roma-
na Chomska ze szko³y w Œmi-
glu – III miejsce. Dru¿ynowo
zwyciê¿yli reprezentanci ze
szko³y w Œmiglu i oni odjecha-
li z pucharem.

Nagrody uczestnikom
konkursu wrêczy³ zastêpca
przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej Œmigla, Stanis³aw Paw-
lak. Ka¿dy z uczestników
otrzyma³ pami¹tkowy dyplom

oraz drobny upominek (ufun-
dowany przez Firmê Handlo-
wo – Us³ugow¹ Pañstwa E. R.
Stachowskich ze Œmigla, Ksiê-
garniê Pañstwa J. Cz. Turko-
wiak ze Œmigla, i Ksiêgarniê
Pana W. Miko³ajczaka). Spon-
sorom serdecznie dziêkuje-
my.

Jako organizatorzy pra-
gniemy podkreœliæ, ¿e g³ów-
nym celem konkursu jest roz-
wijanie zainteresowañ mate-
matycznych uczniów, popula-
ryzowanie matematyki i roz-

wijanie pomys³ów matema-
tycznych. Bardzo wa¿na jest
równie¿ mo¿liwoœæ integracji
uczniów z ró¿nych szkó³ pod-
stawowych gminy Œmigiel. Za-
równo uczniowie jak i nauczy-
ciele matematyki szkó³ w na-
szej gminie wyrazili swoje pe³-
ne poparcie do idei konkursu.
W przysz³ym roku odbêdzie
siê on w Szkole Podstawowej
w Œmiglu.
Organizatorzy: Anna Dybska

i Bernadeta Bojek
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W dniach 25-27 lutego w Centrum
Kultury w Œmiglu odby³y siê warsztaty
metodyczne dotycz¹ce ,,Tañców integra-
cyjnych”. Zajêcia prowadzi³a mgr Irena
Kalinowska z Centrum Szkoleniowego
,,Klanza” we Wroc³awiu. By³o to ju¿ dru-
gie spotkanie, na którym zaprezentowa-
no aktywizuj¹ce metody pracy z grup¹,
metody twórczego opracowania tematu,
zabawy rytmiczne, pl¹sy. Zaprezentowa-
no tañce do melodii ¿ydowskich, grec-
kich, meksykañskich. Nie zabrak³o te¿
tego, co jest nam najbli¿sze – tañców do
melodii polskich. Proponowane rozwi¹-
zania choreograficzne w wiêkszoœci opar-
te s¹ na formie ko³a. Zajêcia cieszy³y siê
ogromnym zainteresowaniem nauczycie-
li ró¿nych dziedzin kszta³cenia.
Taniec integracyjny – có¿ to takiego?
Otó¿, od zarania dziejów istot¹ egzysten-
cji cz³owieka by³ ruch, g³ównie taniec,
taniec niejednokrotnie bardziej komuni-
katywny ni¿ mowa czy s³owo pisane. Od
zawsze cz³owiek wykorzystywa³ rytm i
muzykê do wyra¿ania swoich uczuæ, do
usprawniania swoich czynnoœci. To spo-
sób na pokonywanie trudnoœci w przy-
stosowaniu do nowych sytuacji. Poprzez
taniec zacieraj¹ siê ró¿nice i bariery miê-
dzy ludŸmi, nawi¹zuj¹ siê kontakty, przy-

Kolejne osi¹gniêcie ma na swoim
koncie wokalistka Studia Piosenki „Mu-
zol” dzia³aj¹cego przy Centrum Kultury
w Œmiglu – Katarzyna Marona. 12 mar-
ca br. wziê³a ona udzia³ w eliminacjach
do XIV Miêdzynarodowego Festiwalu
Piosenki „Majowa Nutka 2005” w Czê-
stochowie.
W festiwalu tym w czterech kategoriach

„Klanza” w Œmiglu
jaŸnie, uczucia. Taniec jest tak¿e dosko-
na³¹ rekreacj¹, wypoczynkiem po pracy
i nauce, wnosi pogodny nastrój, u³atwia
¿ycie towarzyskie a tak¿e odm³adza.
Umiejêtnoœæ tañca pozwala ludziom po-
znawaæ siê, wyra¿aæ swój emocjonalny
stosunek do drugiej osoby, okreœlonej
spo³ecznoœci czy zdarzeñ.

Mocn¹ stron¹ tañców integracyjnych
jest mo¿liwoœæ uczestniczenia wszyst-
kich chêtnych osób, nie tylko uzdolnio-
nych muzycznie, ruchowo czy wokalnie.
Nale¿y pamiêtaæ, by nie zmuszaæ, a przy-
jaŸnie zachêcaæ niezdecydowanych.
Prowadz¹c zajêcia z zastosowaniem tañ-
ców integracyjnych, pamiêtajmy, by za-
jêcia by³y przyjemne. Jako osoba prowa-
dz¹ca bierzmy udzia³ w miarê mo¿liwo-
œci we wszystkich dzia³aniach, starajmy
siê o bliski kontakt z ka¿dym uczestni-
kiem, chwalmy nie za efekty, ale za sta-
rania i wysi³ek.

Ogromne korzyœci, jakie p³yn¹
z uczestnictwa w tañcu integracyjnym,
mo¿na by streœciæ nastêpuj¹co:
- taniec wzmaga koordynacjê wzroko-
wo-ruchow¹,
- pozwala kszta³ciæ œwiadomoœæ w³asne-

go cia³a,
- wzmaga poczucie rytmu,

Kasia Marona laureatk¹ „Majowej Nutki”

- wp³ywa na ogólne umuzykalnienie,
- tañce, w których wystêpuj¹ czêste,

spontaniczne zmiany partnerów, po-
zwalaj¹ ,,odkrywaæ” nowe osoby w bli-
skim kontakcie – empatia,

- poprzez taniec uœwiadamiamy sobie
istnienie przestrzeni, w której jeste-
œmy obecni,

- poruszaj¹c siê, kszta³cimy swoj¹ orien-
tacjê ruchow¹.

Zastanawia³yœmy siê, sk¹d bierze siê
atrakcyjnoœæ tañców integracyjnych, co
powoduje tak¹ ogromn¹ chêæ uczestni-
czenia w nich, uczenia siê i zapamiêty-
wania prostych uk³adów tanecznych. Jest
to na pewno zwi¹zane z potrzeb¹ relak-
su, aktywnego wypoczynku, ale g³ównym
celem naszego uczestnictwa w warszta-
tach jest chêæ promowania tañca, jako
wspania³ej metody na ,,zabicie” tzw. wol-
nego czasu wœród m³odych ludzi, z któ-
rymi pracujemy na co dzieñ. Widz¹c
ogromn¹ potrzebê integracji grup w ró¿-
nym wieku i ró¿nych œrodowisk, mamy
nadziejê, i¿ te proste formy muzyczno-
ruchowe u³atwi¹ nam kontakt z grup¹
oraz stworz¹ mi³¹, przyjemn¹ zabawê.

mgr Dorota Pieczyñska
mgr Monika Witkowska-Triller

zaprezentowa³o swoje umiejêtnoœci wo-
kalne 300 uczestników. Kasia znalaz³a siê
w szczêœliwej szeœædziesi¹tce finalistów.
Zasadniczym celem MFP MAJOWA
NUTKA jest promowanie laureatów na
festiwalach i konkursach piosenki w kra-
ju i za granic¹, a tak¿e prezentacja ich
talentu w programach telewizyjnych i na-
graniach fonograficznych. Festiwalowy

sukces nie kojarzy siê tylko z otrzyma-
niem nagrody czy dyplomu, lecz jest
furtk¹ do zdobywania doœwiadczeñ na
estradach ca³ej Europy. Jedn¹ z nagród
jest wyjazd na festiwal na Malcie, Cyprze,
w Portugalii lub S³owenii.
Festiwal odbêdzie siê 22-23 maja i bêdzie
transmitowany przez TV Katowice oraz
jedn¹ ze stacji zagranicznych. Mamy na-
dziejê, ¿e Kasia osi¹gnie na nim kolejny
sukces.

M.D.

„Gryf” biega
UWAGA!!!

Od lutego 2005 r.
GMINNY PUNKT WSPARCIA RODZINY W ŒMIGLU
czynny jest dwa razy w tygodniu.
Wtorek- godz. 1500 do godz. 1800  – mgr Ewa Bardyan
Œroda- godz. 1500 do godz. 1800 – mgr Iwona Neumann-Wilk

Istnieje mo¿liwoœæ umówienia siê z psychologiem poprzez
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu (nr tel. 5 18 09 69)

Podziêkowania
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu sk³ada serdeczne po-
dziêkowania wszystkim, którzy okazali dobre serce i zrozu-
mienie i ofiarowali artyku³y ¿ywnoœciowe i œrodki chemiczne
dla osób najbardziej potrzebuj¹cych.
Dziêki Pañstwa hojnoœci i wra¿liwoœci osoby i rodziny wyma-
gaj¹ce wsparcia mog³y godnie prze¿yæ œwiêta Wielkanocne.

Zawodnicy KS „Gryf” z Przy-
sieki Polskiej na pierwszym
starcie w 2005 roku wysoko
podnieœli poprzeczkê. Wystar-
towali w VII Górskim Marato-
nie na dystansie 33 km w So-
bótce w woj. dolnoœl¹skim.
Trasa by³a bardzo trudna,
zw³aszcza podbieg pod górê
do mety. Dariusz Nowak,
w kat. pow. 30 lat, zaj¹³ 11.
miejsce z czasem 2,41,34. Ire-
neusz Koller – 40 lat, 13. miej-

sce 2,34,25, Micha³ Szkudla-
rek (kat. pow. 60 lat) ukoñczy³
bieg z czasem 3,18,41. Orga-
nizatorzy nie przewidzieli kat.
powy¿ej 70 lat.
Biegacze z Przysieki szykuj¹
siê ju¿ do nastêpnych biegów
– pó³maratonu w Przytoku k/
Z.Góry i maratonu w Dêbnie
i Wroc³awiu. Specjalnoœæ tych
zawodów to d³ugie dystanse.

M.D.
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu og³a-
sza konkurs pod has³em: „ROK 1956 –
28 CZERWCA. Wspomnienia i refleksje
50 lat póŸniej.”
Rankiem 28 czerwca 1956 r. robotnicy
Zak³adów Cegielskiego, wówczas im.
Józefa Stalina, po nieudanych negocja-
cjach wyszli na ulice miasta, protestuj¹c
przeciw oszukañczym praktykom w na-
liczaniu podatków i norm pracy, ukrytym
podwy¿kom cen ¿ywnoœci i bezduszno-
œci administracji. Wkrótce do³¹czyli do
nich koledzy z innych zak³adów pracy.
Nieœli transparenty z napisami „Chleba
i wolnoœci”, œpiewali pieœni patriotyczne
i religijne. Robotnicza w³adza wys³a³a
przeciw nim czo³gi. Potem wytoczono
procesy, które mia³y udowodniæ, ze „wy-
padki poznañskie” to przede wszystkim
chuligañskie wybryki. Jednak po Czerw-
cu ani rz¹dy Polsk¹, ani ¿ycie mieszkañ-
ców kraju, w szczególnoœci Wielkopolan,
nie by³o ju¿ takie samo. Data 28 czerwca
1956 r. sta³a siê symbolem pocz¹tku dro-
gi do wolnoœci i walki z totalitarnym sys-
temem. Dzieñ ten wp³yn¹³ te¿, jak¿e dra-
matycznie, na indywidualne losy setek
ludzi.
Do Nich w³aœnie – Uczestników i Œwiad-
ków wydarzeñ zwracamy siê z proœb¹, by
opowiedzieli, jak zapamiêtali ten dzieñ
i jego nastêpstwa, jak potoczy³o siê ich
dalsze ¿ycie.
Prace konkursowe prosimy przesy³aæ na
adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury, ul. Boles³a-
wa Prusa 3, 60-819 Poznañ lub e-mail:
biblioteka@wbp.poznan.pl w terminie
do 30 wrzeœnia 2005 r.

Czerwcowe wspomnienia i refleksje
Nades³ane prace oceni komisja, w sk³ad
której wejd¹ historycy oraz przedstawi-
ciel Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Komisja dokona wyboru tekstów do pla-
nowanej na czerwiec 2006 r. publikacji
pokonkursowej.

Na konkurs mo¿na zg³aszaæ wy³¹cznie
prace dotychczas niepublikowane. Ich
objêtoœæ nie mo¿e przekroczyæ 10 stron
znormalizowanego maszynopisu (30 linii
po ok. 60 znaków na stronie). Prace mog¹
mieæ postaæ maszynopisu lub rêkopisu,
jednak – je¿eli nie stanowi to k³opotu dla
Autorów – prosimy o elektroniczn¹ wer-
sjê tekstów.

Konkurs zostanie rozstrzygniêty na po-
cz¹tku grudnia 2005 r.
Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagro-
dy pieniê¿ne.
Wszyscy laureaci otrzymaj¹ indywidual-
ne zaproszenie na uroczystoœæ wrêcze-
nia nagród, która odbêdzie siê w siedzi-
bie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Pozostali uczestnicy konkursu oraz wszy-
scy zainteresowani informacje o wyni-
kach znajd¹ na stronie internetowej
WBPiCAK pod adresem www.wbk.po-
znan.pl oraz w prasie poznañskiej.
Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych
tekstów oraz zastrzegaj¹ sobie pierw-
szeñstwo ich publikacji.
Autorzy zachowuj¹ prawo do samodziel-
nego opublikowania swych prac pod wa-
runkiem podania informacji, ¿e „Praca
zosta³a przygotowana na konkurs Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu pt. Rok
1956, 28 czerwca. Wspomnienia i reflek-
sje w 50 lat póŸniej.”
Uczestników konkursu prosimy o poda-
nie nastêpuj¹cych danych: imienia, na-
zwiska, adresu, numeru telefonu oraz
krótkiej notki biograficznej. Informacje
te, zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych
osobowych objête s¹ tajemnic¹ i wyko-
rzystane zostan¹ jedynie w sposób okre-
œlony w niniejszym regulaminie.
Kontakt w czasie trwania konkursu:
Maria Giemza-¯urawska,
Dzia³ Instrukcyjno-Metodyczny WBPi-
CAK
tel. (061) 66 40 874,
e-mail: biblioteka@wbp.poznan.pl

Maciej Strzelczyk, mieszkaniec Ol-
szewa, z wykszta³cenia jest elektrome-
chanikiem samochodowym.
W kowalstwie artystycznym zacz¹³ pra-
cowaæ w 2001 r. W lutym 2003r. odby³a
siê wystawa jego prac (metaloplastyki)
w Centrum Kultury w Œmiglu. Swoje po-
mys³y realizuje dziêki pracowni Kowal-
stwa Artystycznego „Hefajstos” Bernar-
da Szymañskiego. W listopadzie 2004 r.
zrodzi³ siê pomys³ otwarcia galerii w sta-
rym m³ynie w Koœcianie. Zamierzony cel
uda³o siê zrealizowaæ dziêki pomocy ro-
dziny oraz ¿yczliwych mu osób. 19 mar-
ca br. odby³o siê uroczyste otwarcie, pod-
czas którego goœcie mogli ogl¹daæ pra-
ce z metaloplastyki, kowalstwa artystycz-
nego, rzeŸby, malarstwa itp. Znajduj¹ siê

Galeria Macieja Strzelczyka
tam rzeŸby, obrazy, œwiece przestrzen-
ne, próbki p³otów, balustrad, kute me-
ble, œwieczniki, lampy, malowana rêcz-
nie porcelana, ceramika, szk³o o niepo-
wtarzalnych wzorach i kolorach. W ga-
lerii mo¿na kupiæ gotowe lub zamówiæ
indywidualne prace, dedykacje, rysun-
ki.
W lokalu galerii znajduje siê równie¿
biuro regionalne Oriflame, gdzie kon-
sultantki i klientki mog¹ sk³adaæ i od-
bieraæ zamówienia. Od 6 kwietnia gale-
ria otwarta bêdzie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 1000 – 1800, w soboty 900

– 1200.
Serdecznie zapraszamy.

K.M.S
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Witajcie!
Dzisiaj chcê Was zaprosiæ do rozwi¹zania kilku bajkowych zadañ. Dlaczego bajkowych? Wszystkie zadania zwi¹za-
ne s¹ z bajkami i baœniami, które dobrze znacie. ¯yczê Wam dobrej zabawy.

Jaka to bajka? Dla u³atwienia zosta³a podana pierwsza litera.
-pantofelek, bal, macocha K……………….
-pierniki, chatka, Baba Jaga J………………..
-lusterko, krasnoludki, jab³ko K………………
-wrzeciono, królewna, sen Œ………………

Uzupe³nij zdania odpowiednimi wyrazami.
-Spe³niê trzy twoje…………..- powiedzia³a z³ota rybka.
-Pinokio to pajacyk z ………………
-Ksi¹¿ê znalaz³ …………….. Kopciuszka.
-Jaœ i Ma³gosia znaleŸli w lesie ………………… z piernika.

Uzupe³nij rysunek, korzystaj¹c z opisu:
-Królewna ma na g³owie koronê.
-Korale królewny s¹ kolorowe.
-Suknia królewny jest czerwono-niebieska.
-Królewna uœmiecha siê.
-Na obrazku jest wazon z kwiatami.

Teraz czas na zadanie konkursowe.
Œpi¹ca Królewna obudzi siê ze stuletniego snu w maju.
Kiedy to nast¹pi, je¿eli:
-nie bêdzie to poniedzia³ek ani wtorek, ani pi¹tek,
-nie bêdzie to czwarty ani trzeci dzieñ tygodnia,
-bêdzie to data z liczb¹ jednocyfrow¹,
-data bêdzie liczb¹ nieparzyst¹.

Maj

Królewna obudzi siê……  maja.
Odpowiedzi nadsy³ajcie do Centrum Kultury.

Do zobaczenia!
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1.03. – Œmigiel
KPP w Koœcianie wszczê³a œledztwo prze-
ciwko 20-letniemu mieszkañcowi Œmigla,
który w lutym listownie grozi³ pozbawie-
niem ¿ycia miejscowemu biznesmenowi,
¿¹daj¹c pieniêdzy w kwocie 50.000 z³.
Pokrzywdzony nie podda³ siê presji prze-
stêpcy, nawi¹za³ wspó³pracê z policj¹,
dziêki czemu ustalono sprawcê.

Oko³o godz. 1000 w Œmiglu na ul. Ko-
œciuszki zatrzymano 36-letniego miesz-
kañca Œmigla, który kierowa³ Fiatem
Ducato wbrew zakazowi s¹du.

3.03. – Czacz – Nadolnik
Oko³o godz. 1920 na drodze Czacz – Na-
dolnik zatrzymano 40-letniego mieszkañ-
ca gminy Œmigiel, który jecha³ rowerem,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym – 2,2 ‰ al-
koholu.
4.03. – Œmigiel
Oko³o godz. 2200 zatrzymano 24-letniego
mieszkañca gminy Œmigiel, który kiero-
wa³ samochodem marki BMW, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwym – 1,30 ‰ alkoho-
lu.
5.03. – Wonieœæ
O godz. 1245 w Wonieœciu zatrzymano 56-
letniego mieszkañca gminy Œmigiel, któ-
ry jecha³ rowerem, bêd¹c w stanie nie-
trzeŸwym – tj. 2,2 ‰ alkoholu.
8.03. – Œmigiel
Ustalono sprawców przyw³aszczenia zna-
lezionego portfela, którzy, pos³uguj¹c siê
znajduj¹c¹ siê w nim kart¹ bankoma-
tow¹, wyp³acili 1000 z³. Do przestêpstwa
dosz³o w dniu 29 listopada 2004 r. na te-
renie Œmigla. Sprawcami przestêpstwa
okazali siê dwaj mieszkañcy Œmigla
w wieku 21 i 19 lat.
11.03. – Œmigiel
Wszczêto dochodzenie przeciwko 30-let-
niemu mieszkañcowi Œmigla, któr y
w marcu ukrad³ ró¿nego rodzaju przed-
mioty metalowe o ogólnej wartoœci 1600
z³. Sprawca dokonywa³ kradzie¿y na te-
renie prywatnych posesji w Œmiglu,
a uzyskane przedmioty sprzedawa³
w punktach skupu z³omu.
13.03. – Przysieka Stara
Oko³o godz. 2215 zatrzymano 38-letniego
mieszkañca gminy Koœcian, który kiero-
wa³ Fiatem 126 p, bêd¹c w stanie nie-
trzeŸwym – 2,5 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
15.03. – Œmigiel
KOLEJNE OSZUSTWO METOD¥ “NA
WNUCZKA”
W godzinach przedpo³udniowych do

mieszkanki Œmigla zadzwoni³a nieznajo-
ma kobieta. Tak pokierowa³a rozmow¹,
¿e zosta³a odebrana jako siostrzenica.
Pod pretekstem podpisywania umowy
notarialnej poprosi³a o po¿yczenie pieniê-
dzy. Starsza kobieta zaoferowa³a 6.000 z³.
Wówczas rzekoma krewna oœwiadczy³a,
¿e po pieni¹dze zg³osi siê jej znajomy.
Faktycznie po kilkunastu minutach
w mieszkaniu pojawi³ siê mê¿czyzna i po
przedstawieniu siê odebra³ przygotowa-
ne pieni¹dze. Pokrzywdzona po kilku go-
dzinach rozmawia³a ze swoj¹ siostr¹, któ-
ra zaprzeczy³a, jakoby jej córka kontak-
towa³a siê z ni¹ i po¿ycza³a pieni¹dze.

W ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy oszuœci kilka-
krotnie usi³owali nawi¹zaæ rozmowy telefoniczne
z mieszkañcami Koœciana. Dziêki nag³oœnieniu
metody dzia³ania sprawców, skutecznie unikali-
œmy przestêpstw. Niestety tym razem sprawcy
wybrali teren Œmigla, a prowadz¹c¹ rozmowê by³a
kobieta. Byæ mo¿e wprowadzi³o to w b³¹d poszko-
dowan¹.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e schemat dzia³ania spraw-
ców by³ podobny jak w pozosta³ych przypadkach
i dlatego ponownie apelujemy o ostro¿noœæ i prze-
kazanie osobom starszym ostrze¿enia o wystê-
powaniu tego typu przestêpstw. Podajemy kilka
przyk³adowych rad, które mog¹ uchroniæ przed
strat¹ pieniêdzy:
- w rozmowie telefonicznej nie zgaduj z kim roz-

mawiasz, niech ta osoba sama siê przedstawi,
- w trakcie rozmowy wypytaj rozmówcê o szcze-

gó³y znane tylko rodzinie, mo¿esz nawet opo-
wiadaæ o jakimœ wydarzeniu, które nie zaist-
nia³o – wówczas ktoœ z rodziny zareaguje,
a przestêpca bêdzie grz¹z³ w k³amstwie,

- po rozmowie dla upewnienia siê, zadzwoñ pod
sobie znany numer osoby, z któr¹ rozmawia-
³eœ(naprawdê lub rzekomo) – nie korzystaj
z numeru telefonicznego podanego przez roz-
mówcê,

- nie przekazuj pieniêdzy przez osoby trzecie, nie-
znane tobie,

- jeœli ktoœ potrzebuje nagle, bardzo pilnie pieniê-
dzy i sam nie mo¿e po nie przyjœæ – to z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿emy przyj¹æ, ¿e
chodzi o oszustwo,

- jeœli nawi¹zali z tob¹ kontakt telefoniczny oszu-
œci podaj¹cy siê za twoich krewnych i zorien-
towa³aœ siê w ich zamiarach, skontaktuj siê z po-
licj¹ – funkcjonariusz poinformuje, jak dalej po-
stêpowaæ.

17.03. – Œmigiel
Ustalono sprwczyniê kradzie¿y karty
bankomatowej i wyp³aty z bankomatu
pieniêdzy w kwocie 500 z³. – okaza³a siê
ni¹ 45- letnia mieszkanka Œmigla. O spra-

wie tej policja zosta³a poinformowana
w dniu 10.03.2005 r. przez mieszkañca
gm. Grodzisk. Zawiadomi³ on o zagubie-
niu karty bankomatowej wraz z nume-
rem PIN. Niestety, osoba która wesz³a
w posiadanie karty, pos³u¿y³a siê ni¹, wy-
p³acaj¹c z jednego z bankomatów pieni¹-
dze w kwocie 500 z³.
18.03.
W dniu 19.03.2005r. o godz. 1400 policjan-
ci KPP w Koœcianie zatrzymali w bezpo-
œrednim poœcigu sprawcê kradzie¿y ma-
szyn rolniczych – kosiarki talerzowej
marki „OSA”, brony talerzowej i chwyta-
cza ³adowacza o ³¹cznej wartoœci 1 000z³.
By³ nim 29-letni mieszkaniec powiatu
koœciañskiego. Kradzie¿y dokonano na
szkodê mieszkañca gminy Œmigiel.
23.03. – Koœcian
Policjanci KPP w Koœcianie wszczêli po-
stêpowanie przygotowawcze przeciwko
32-letniemu mieszkañcowi gminy Œmi-
giel , który jako pracownik Stacji Diagno-
stycznej w Koœcianie poœwiadczy³ nie-
prawdê w dokumencie dowodu rejestra-
cyjnego pojazdu osobowego, wpisuj¹c
w nim adnotacjê o przeprowadzonym ba-
daniu pomimo, ¿e nie mia³o ono miejsca.
Postêpowanie prowadzone jest o czyn
z art. 271§ 1 kk (zagro¿enie – kara po-
zbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5).
23.03. – Stare Bojanowo
Oko³o godz. 1850 w miejscowoœci Stare
Bojanowo na ul. Szkolnej zatrzymano 43-
letniego mieszkañca gminy Koœcian, któ-
ry jecha³ rowerem, bêd¹c w stanie nie-
trzeŸwym (1,4‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu).

Oko³o godziny 2000 równie¿ w Starym
Bojanowie na ul. Szkolnej zatrzymano 52-
letniego mieszkañca gminy Œmigiel, któ-
ry jecha³ rowerem, w stanie nietrzeŸwym
(2 ‰ alkoholu w wydychanym powie-
trzu).
Oko³o godz. 2230 w Œmiglu na ul. Kiliñ-
skiego zatrzymano 28-letniego mieszkañ-
ca Œmigla, który jecha³ samochodem Fiat
126p. Badanie wykaza³o 1,3‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu).
23.03. – Karœnice
Oko³o godz. 1110 na ³uku drogi Karœnice
– Wilkowo Polskie, 24-letnia mieszkan-
ka powiatu nowotomyskiego, kieruj¹c
Oplem Astr¹ z nieustalonych dotychczas
przyczyn zjecha³a na pobocze, a potem
do rowu. Samochód zacz¹³ kozio³kowaæ
i uderzy³ w drzewo. W wypadku œmieræ
poniós³ 24-letni pasa¿er samochodu, dru-
gi pasa¿er (lat 24) oraz kieruj¹ca z licz-
nymi obra¿eniami cia³a zostali przewie-
zieni do szpitala.
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 4
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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----------------------------------------------------------

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

Og³oszenia drobne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Kobieta – 39 lat, z praktyk¹, posprz¹ta, wyczyœci okna, nawet
zaopiekuje siê dzieckiem – na sta³e lub dorywczo. Cena do
uzgodnienia.
tel. 5 189 - 558
Œmigiel, ul. Lipowa 39

Nagrodê sponsoruje:

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

Sprzedam Hak Golf-3, 140 z³
tel. 609 270 126
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Poziomo
1. grypy lub komputerowy
7. przeciwna katodzie

10. dzieciêcy zespó³ taneczny dzia³aj¹cy
przy Centrum Kultury w Œmiglu

11. obchodzi imieniny 23 listopada
12. œwiêto Trzech ...
13. japoñska sztuka uk³adania kwiatów
16. angielska jednostka powierzchni

gruntu
17. ... zbie¿ny lub rozbie¿ny
22. miêdzynarodowy jêzyk
27. œcina³ g³owy
28. niezbêdny cz³owiekowi
29. przywódca arabski
30. afrykañski ssak z rodziny ¿yraf
33. olcha
34. niejedna w operze
35. biblijna kobieta
36. kuzyn jelenia
37. jednostka odleg³oœci u¿ywana w ¿e-

gludze

Pionowo
2. dzienniczek studenta
3. ma³a ryba s³odkowodna
4. malowid³o na œcianie
5. „usta” ptaka
6. tytu³ szlachecki
8. kwiat wiosenny
9. ssak morski

13. kwiat lub cukierek
14. ma³a Anna
15. pierwiastek chemiczny wystêpuj¹cy

w powietrzu
18. ma³pa z ró¿owym pyskiem
19. np. gnilne
20. zbawienna dla wiêŸniów
21. obowi¹zek ucznia
22. dziedzina filozofii dot. moralnoœci
23. gra w pi³kê konno
24. imiê lub kwiat
25. obola³e po d³ugim marszu
26. uparte zwierzê
31. ¿r¹cy p³yn
32. miasto lub narzêdzie

Has³o krzy¿ówki z nr 3/05 WŒ brzmia³o:
„Cicha woda brzegi rwie”. Nagrodê – do
odbioru u fundatora – „FOTO-ELF”, ul.
Koœciuszki 6  otrzymuje Adela Lipowicz
ze Œmigla.
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„Ziemia Œmigielska w latach wojny 1939-
1945” – taki tytu³ bêdzie nosi³ pierwszy
zeszyt Œmigielskich Zapisków Historycz-
nych. Publikacja systematyzuje wiedzê
o latach okupacji na Ziemi Œmigielskiej,
przyniesie te¿ próbê spojrzenia na lata II
wojny œwiatowej przez pryzmat wspo-
mnieñ œwiadków ówczesnych wydarzeñ.
Autorzy licz¹, ¿e dziêki nowemu opraco-
waniu uda siê ocaliæ od zapomnienia nie-
zwykle wa¿ny fragment historii Œmigla i
losów œmigielan w czasach wojny. Zamie-
rzeniem autorów jest równie¿ przedsta-
wienie pe³nej liczby ofiar poleg³ych w
walce, osób zamordowanych i zmar³ych
z powodu dzia³añ wojennych i okupacyj-

Powstaj¹ œmigielskie zapiski okupacyjne
nych. Kierowania zespo³em redakcyj-
nym zeszytu podj¹³ siê red. Jerzy Zielon-
ka, regionalista, badacz i znawca proble-
matyki okupacyjnej.
W zwi¹zku z przygotowywan¹ publikacj¹
zespó³ redakcyjny zwraca siê do miesz-
kañców Ziemi Œmigielskiej z gor¹c¹
proœb¹ o informacje nt. nieznanych do-
t¹d zdjêæ, dokumentów, wspomnieñ i in-
nych pami¹tek z tego okresu. Informa-
cje takie prosimy przekazywaæ do Biura
Promocji Urzêdu Miejskiego w Œmiglu,
gdzie zdjêcia i dokumenty mo¿na na miej-
scu skopiowaæ.
Z powodu znacznego zainteresowania
okupacyjnymi dziejami Œmigla proponu-

jemy mo¿liwoœæ rezerwacji. Aby zagwa-
rantowaæ sobie otrzymanie powstaj¹cej
publikacji, mo¿na zaprenumerowaæ do-
woln¹ liczbê egzemplarzy dla w³asnych
potrzeb. Minimalna wp³ata wynosi 50 z³.
Wp³aty mo¿na dokonaæ w wydaj¹cym
ksi¹¿kê Zak³adzie Poligraficznym Zbi-
gniewa So³tysiaka w Koœcianie (ul. Su-
rzyñskiego 22, tel. 512 27 33, e-mail: po-
ligrafia.soltysiak@wp.pl), który wyda sto-
sowne pokwitowania lub na konto Zak³ad
poligraficzny Zbigniew So³tysiak 94 1140
2017 0000 4702 0348 9937.. Zeszyt o oku-
pacji w Œmiglu ma siê ukazaæ jeszcze w
maju br., na 60-lecie zakoñczenia II woj-
ny œwiatowej.

t.j.

10 marca poznañska poetka
spotka³a siê z cz³onkiniami
œmigielskiego Klubu Seniora.
Spotkanie to odby³o siê w nie-
typowym miejscu, tzn. w ba-
rze „Duet”, gdzie seniorki ob-
chodzi³y Dzieñ Kobiet.
Poetka zadebiutowa³a w ze-
sz³ym roku tomikiem wierszy
pt. „Zamkniête w przestrzeni”.
Jak sama mówi, jej wiersze
skierowane s¹ do szerokiego
krêgu odbiorców. Porusza te-
maty zwi¹zane z wiosennymi
prze¿yciami i odczuciami dot.
m.in. otaczaj¹cej j¹ przyrody.
W jej wierszach mo¿na odna-
leŸæ mi³oœæ, przemijanie, tro-

skê, niepewnoœæ jutra i nadzie-
jê. Barbara Tylman nale¿y do
skromnych ludzi. Jest osob¹
pe³n¹ serdecznoœci, ciep³a
i ¿yczliwoœci, a swoj¹ poezj¹
chce sprawiaæ ludziom jak naj-
wiêcej radoœci. I to w³aœnie
osi¹gnê³a na spotkaniu z se-
niorkami. Podziêkowaniom
i serdecznoœciom nie by³o
koñca. Pani Barbara Tylman
zamierza wydaæ drugi tomik
poezji i obieca³a odwiedziæ
Œmigiel ponownie.
Spotkanie z poetk¹ zosta³o
zorganizowane dziêki pomocy
finansowej Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Koœcianie.

D. Hampel

Spotkanie autorskie z poetk¹
Barbar¹ Tylman

tj.

W dobr¹ szkoln¹ tradycjê Sta-
rego Bojanowa wpisa³a siê
organizacja dorocznych wy-
staw wielkanocnych. S¹ na
nich eksponowane prace pla-
styczne uczniów, wykonane
ró¿nymi technikami. Tym ra-
zem „Wystawê Wielkanocn¹”
przygotowali pod kierunkiem
s w y c h  w y c h o w a w c z y ñ
uczniowie klas I-III. Towarzy-
szy³y im pokonkursowe prace
uczniów klas IV-VI oraz miej-
scowych gimnazjalistów.
Goœci, u progu Wiejskiego
Domu Kultury w Starym Bo-
janowie, witali przedstawicie-
le samorz¹du uczniowskiego,
zapraszaj¹c do zwiedzania.

Uczniowie na Wielkanoc
Odwiedzi³o j¹ oko³o 300 osób,
którzy wpisali siê do pami¹t-
kowej ksiêgi. Wielu z nich
by³o zainteresowanych zaku-
pem niektórych prac. – Musi-
my zastanowiæ siê, czy od
przysz³ego roku nie wprowa-
dziæ takiego rozwi¹zania i ze-
branych w ten sposób pieniê-
dzy nie przeznaczyæ na jakiœ
szczytny cel – deklaruje Vio-
letta Borkowska-Wojtkowiak,
nauczycielka ze szko³y w Sta-
rym Bojanowie i g³ówna orga-
nizatorka przedsiêwziêcia.
Wystawê by³a czynna w Nie-
dzielê Palmow¹, 20 marca
i Wielki Poniedzia³ek, 21 mar-
ca br.

foto Violetta Borkowska Wojtkowiak
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Szko³a Podstawowa w Œmiglu
by³a gospodarzem Dru¿yno-
wych Mistrzostw Wielkopol-
ski w Tenisie Sto³owym Szkó³
Podstawowych. Odby³y siê
one 18 marca.
Zawody otworzy³a Jolanta So-
becka, dyrektor szko³y, wspól-
nie z burmistrzem Józefem
Cieœl¹ i Edwardem Strzymiñ-
skim, wiceprezesem Wielko-
polskiego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego i jednoczeœnie
przewodnicz¹cym Rady Po-
wiatu Koœciañskiego, wspó³-
organizatorami zawodów.
Do rywalizacji stanê³o dwana-
œcie dru¿yn ch³opców i tyle¿
samo dziewcz¹t. W rozgryw-
kach dru¿yny zosta³y podzie-
lone na 4 grupy, po 3 zespo³y
w ka¿dej. 8 zespo³ów, które
awansowa³y, dalej gra³y w sys-
temie pucharowym.
W kategorii dziewcz¹t zdecy-
dowanie zwyciê¿y³a dru¿yna
ze Szko³y Podstawowej w Œmi-
glu, w sk³adzie Paulina Mo-

Œmigielanki mistrzyniami
Wielkopolski

Bardzo udany okaza³ siê wyjazd œmigielskiej grupy na II Mi-
strzostwa Powiatu Koœciañskiego w Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie, które odby³y siê 6 marca w Zieleñcu. Ekip¹
dowodzi³a Wanda Jakubowska, sekretarz Œmigla. Do zawodów
zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy
Szkolny Zwi¹zek Sportowy i uczniowski Klub Sportowy „Hel-
lada” przy I LO w Koœcianie stanê³o ogó³em oko³o 300 zawod-
ników. Nasi reprezentanci odnieœli szereg sukcesów.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zajêli nastêpuj¹ce
miejsca:
(Wyniki podajemy za witryn¹ internetow¹ Starostwa Powiato-
wego w Koœcianie)
Dziewczynki, rocznik 1993-1994 (11-12 lat)

I Monika Jankowska, 55,22 sek.
II Weronika Strzelczyk, 56 sek.

Panie, rocznik 1960-1969 (36-45 lat)
I Beata Kaczmarek, 43,21 sek.
II Maria Bobowska, 44,92 sek.
V Danuta Strzelczyk, 46,33 sek.

Ch³opcy, rocznik 1990-1992 (15-16 lat)
XII Andrzej Skrzypek, 48,78 sek.
XIII Mateusz Bobowski, 48,78 sek.
XIV Kamil J¹der 50, 18 sek.

Ch³opcy, rocznik 1986-1989 (16-19 lat)
II Przemys³aw J¹der, 37,57 sek.
IX Micha³ Bobowski, 44,76 sek.
XI Mateusz Jurga, 45,86 sek.
XIII Dariusz Bobowski, 119,55 sek.

Panowie, rocznik 1985-1970 (20-35 lat)
IV Mateusz Jankowski, 40,67 sek.
XIV £ukasz Jurga, 106,23 sek.

cek, oraz bliŸniaczki Justyna
i Ewelina ̄ urek. Zawodniczki
ze Œmigla wszystkie mecze fi-
na³owe wygra³y bezapelacyj-
nie wynikiem 3:0. Za nimi
uplasowa³y siê reprezentantki
Jarocina, III miejsce zajê³y
dziewczyny z Kobierna k/
Krotoszyna, a IV by³a dru¿y-

na ze Szko³y Podstawowej
w Niechanowie.
W kategorii ch³opców zwyciê-
¿y³a dru¿yna z miejscowoœci
Wysoka (powiat Z³otów),
II miejsce zajêli ch³opcy ze
szko³y we wsi Œwiêta, III by³y
£agiewniki, a IV miejsce zdo-
by³a dru¿yna ze Œmigla.

Zwyciêzcy otrzymali puchary,
medale i dyplomy ufundowa-
ne przez Wielkopolski Szkol-
ny Zwi¹zek Sportowy w Po-
znaniu. Dodatkowo, za pierw-
sze miejsca, puchary i pleca-
ki ufundowa³ burmistrz Cie-
œla. Nagrody rzeczowe za II,
III i IV miejsca sponsorowali:
firma „Sporting” z Leszna, Fir-
ma Handlowa Roman Sta-
chowski ze Œmigla. Nagrodê
Biura Promocji Urzêdu Miej-
skiego – zegary œcienne otrzy-
mali najm³odsi zawodnicy mi-
strzostw: Justyna WoŸniak
z Dobroso³owa (kl. IV) i Jakub
Nowak ze SP nr 54 w Pozna-
niu (kl. III).
Nad sprawnym przebiegiem
organizacyjnym czuwali Da-
nuta Strzelczyk i Tadeusz Ko-
z³owski, trenerzy œmigiel-
skich ping-pongistów, oddani
dzia³acze tenisa sto³owego.

A. Kasperska
foto A.Kasperska

Panowie, rocznik 1960-1969 (36-45 lat)
I Piotr Kaczmarek, 39,14 sek.
V Eugeniusz W³odarczak, 44,10 sek.
X Tadeusz Bobowski, 49,58 sek.
XIV Sylwester Strzelczyk, 101,91 sek.

Panowie, rocznik 1950-1959 (36-45 lat)
V Andrzej Bobowski,49,4 sek.

Panowie, rocznik 1949 i starsi (56 lat i wiêcej)
I Jerzy Galas, 41,14 sek.

Nasi w Zieleñcu

Zwyciêzcy od I do VI miejsca otrzymali dyplomy, a za trzy
pierwsze miejsca wrêczono medale. Dodatkowe nagrody dla
uczestników z naszej gminy ufundowa³ burmistrz Cieœla. By³y
to czapki, szaliki, rêkawiczki i kijki narciarskie.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zawodów mo¿na znaleŸæ
na stronie powiatu –  www.powiatkoscian.pl.

A. Kasperska
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W 4 marca 2005r. nast¹pi³o podsumo-
wanie i uroczyste wrêczenie dyplomów,
pucharów, medali, statuetek.
W ceremonii wrêczania nagród uczest-
niczy³ Burmistrz Œmigla Pan Józef Cie-
œla.
Liga rozpoczê³a siê 5 listopada 2004r.
a ostatnia kolejka rozgrywek mia³a miej-
sce 4 marca 2005r.
W lidze wziê³o udzia³ 15 zespo³ów –
166 zawodników.
Rozegrano 105 meczy po 30 minut, co
daje ³¹czny czas gry 52,5 godziny.
Strzelono 501 bramek w tym 6 samo-
bójczych.
Œrednia bramek w lidze na dru¿ynê to
oko³o 33 bramki.
W ka¿dym meczu strzelano po oko³o 5
bramek.
Na listê strzelców wpisa³o siê 109 za-
wodników.
Najwiêcej bramek w lidze strzeli³ zespó³
Oœwiata Tawerna Niet¹¿kowo 63 bram-
ki.
Najlepszym bramkarzem zosta³ Rado-
s³aw Konieczny z zespo³u „Rosmosis
Pawe³ Kenkel.”
Najlepszym strzelcem ligi zosta³ £ukasz
Jaworski z zespo³u Oœwiata Tawerna
Niet¹¿kowo.
Wrêczono równie¿ medal pami¹tkowy
dla najstarszego zawodnika ligi – zosta³
nim Pan Jan WoŸniak z zespo³u VITO
Leszno.

Najlepsi strzelcy
1. Jaworski £ukasz Oœwiata Tawerna 19
2. Bia³asik £ukasz  Rosmosis 15
3. Hopej Pawe³  Bar Duet 14

Podsumowanie III Edycji Amatorskiej Ligi Pi³ki Halowej
Niet¹¿kowo 2004/2005

Medale pami¹tkowe otrzymali równie¿
sêdziowie prowadz¹cych zawody p. Hie-
ronim Ogrodowczyk oraz p. Józef Szulc.
Zespo³y, które zajê³y miejsca od I do III
otrzyma³y puchary, natomiast wszyscy
zawodnicy tych zespo³ów otrzymali me-
dale – odpowiednio z³oty, srebrny, br¹-
zowy.
Organizator dziêkuje publicznoœci za tak
liczn¹ obecnoœæ na wszystkich meczach.

Tabela koñcowa ligi
1. Rosmosis Pawe³ Kenkel 14 34 43 – 15
2. Oœwiata Restauracja Marta 14 33 47 – 16
3. Oœwiata Tawerna Niet¹¿kowo 14 29 63 – 22
4. Bar Duet Œmigiel 14 29 50 – 24
5. Parszywa Dwunastka Nowa Wieœ II 14 25 32 – 30
6. Poczta Polska 14 22 34 – 36
7. Kowalski Niet¹¿kowo 14 21 29 – 22
8. Miejski Zak³ad Komunikacji Leszno 14 21 37 – 43
9. SEWS-P Leszno 14 17 26 – 33
10. VITO Leszno 14 17 32 – 28
11. Bar ¯ó³tek 14 14 22 – 27
12. Parszywa Dwunastka Nowa Wieœ I 14 10 25 – 42
13. Gastrometal 14 10 20 – 32
14. Petardy Reaktywacja 14 7 17 – 84
15. FKS Okucia Bronikowo 14 4 24 – 68

Za wspania³y, kulturalny, gor¹cy doping
wszystkim zespo³om. Stworzenie niepo-
wtarzalnego klimatu.
Uczniowski Klub Sportowy zaprasza na
kolejn¹ IV Edycjê Amatorskiej Ligi Pi³ki
Halowej, która rozpocznie siê w listopa-
dzie 2005r.

Organizatorzy
mgr Jaros³aw Pietrowski

mgr Marcin Grzesiak

Ju¿ po raz czwarty Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu zorganizowa³ Otwarte Mistrzostwa Œmigla w „Kopa”,
popularnej w naszym regionie grze w karty. 64 graczy 13 mar-
ca w Domu Dzia³kowca zmaga³o siê o g³ówn¹ nagrodê, 400 z³
i puchar. Po 32 rozdaniach i 5 rundach najlepszy okaza³ siê
Roman Stopa z Sierpowa. Kolejne miejsca, równie¿ uhono-
rowane nagrodami pieniê¿nymi i rzeczowymi, zajêli:

Karciane zmagania
II Waldemar KaŸmierczak ze Starego Lubosza,
III Jan £abiñski z W³oszakowic
IV Przemys³aw Kaczmarek z Koœciana
V Eugeniusz Bernarczyk z Piechanina
VI £ukasz Paw³owski z Koœciana.
Organizator ufundowa³ nagrodê pocieszenia dla gracza z naj-
mniejsz¹ liczb¹ punktów oraz upominek dla Anny Jakubiak ze
Œmigla, jedynej kobiety startuj¹cej w zawodach.
Zygmunt Ratajczak, kierownik OKFiR, zaprosi³ wszystkich na
kolejne mistrzostwa za rok. tekst i foto A. Kasperska
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