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Zajêcia w Centrum Kultury ruszy³y!

Nie uda³o siê co prawda
z powodu zbyt ma³ej iloœci
chêtnych rozpocz¹æ dzia³alno-
œci wszystkich planowanych
sekcji i kursów, ale niektóre

Równie du¿ym zaintereso-
waniem ciesz¹ siê próby ze-
spo³u „Pryzmat-Bis”, który

Dwa razy w tygodniu ( po-
niedzia³ek i œroda) m³odzie¿
i doroœli spotykaj¹ siê na kur-
sie tañca towarzyskiego. Po-
przeczka postawiona tu zosta-
³a wysoko, gdy¿ kurs prowa-
dzi para turniejowa – Agniesz-
ka Piechel i Micha³ Sarbinow-
ski (na zdjêciu). Mi³oœników
tañca to jednak nie odstrasza.
Centrum Kultury ma równie¿
w swojej ofercie coœ dla pañ

Od kilku ju¿ lat w Centrum
istnieje prawdziwa kuŸnia ta-
lentów, czyli Studio Piosenki
„Muzol”. Trzy razy w tygo-
dniu (poniedzia³ek, œroda,
czwartek) m³odzi zdolni pod
kierunkiem instruktora Hen-
ryka Pelli ucz¹ siê emisji g³o-

ruszy³y ju¿ pe³n¹ par¹. Jak
zwykle du¿ym zainteresowa-
niem cieszy siê sekcja pla-
styczna prowadzona przez
Antoniego Szulca. W ponie-

rozrós³ siê o dodatkow¹, naj-
m³odsz¹ grupê licz¹c¹ ponad
40 dzieci w wieku 7-10 lat.

dbaj¹cych o zdrowie i wygl¹d,
czyli poniedzia³kowe i œrodo-
we spotkania z instruktork¹
aerobiku Ilon¹ Frydrych.
Z zajêæ nie wymagaj¹cych
wiêkszego wysi³ku fizycznego
Centrum proponuje spotkania
chóru „Harmonia”, który sku-
pia coraz wiêksz¹ liczbê m³o-
dych œpiewaków, oraz spotka-
nia Klubu Seniora.

su, intonacji, interpretacji, ryt-
miki i zachowania na scenie.
Co pi¹tek natomiast spotykaj¹
siê cz³onkowie kapeli „Wiaru-
sy”. Jej kierownik Henryk
Daszkiewicz pilnie poszukuje
akordeonisty.

M.D.

dzia³ki i wtorki skupia siê przy
nim grupa dzieci najm³od-
szych, które wykorzystuj¹
ró¿ne techniki w malarstwie
i rysunku oraz lepi¹ z gliny.

W œrody i czwartki w pracow-
ni plastycznej spotykaj¹ siê
nieco starsi „artyœci”, ekspe-
rymentuj¹c i szlifuj¹c swoje
umiejêtnoœci.

M.D.
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Centrum Kultury utworzo-
no na mocy uchwa³y Rady
Miejskiej Œmigla w dniu
27 wrzeœnia 1990 roku w wy-
niku po³¹czenia Miejsko-
Gminnego Oœrodka Kultury
i Miejsko-Gminnej Biblioteki
Miasta i Gminy Œmigiel.

Jubileusz Centrum Kultury
Uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca
ten fakt i podsumowuj¹ca
dzia³alnoœæ Centrum odby³a
siê 1 paŸdziernika br. O godz.
1500 ks. kanonik Zygmunt
Bar tkowiak odprawi³ mszê
œw. w parafii p.w. NMP Wnie-
bowziêtej w intencji by³ych

i obecnych pracowników Cen-
trum, z podziêkowaniem za
odebrane ³aski i proœb¹ o dal-
sze b³ogos³awieñstwo w pra-
cy na rzecz lokalnej kultury.
Liturgiê mszaln¹ uœwietni³
chór „Harmonia” , Orkiestra
Dêta OSP w Œmiglu, Zespó³
Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielko-
polscy” i Lidia Skrzypczak –
pracownica Centrum.
Druga czêœæ uroczystoœci
mia³a charakter spotkania to-
warzyskiego by³ych i obec-
nych pracowników Centrum
Kultury oraz cz³onków „Har-
monii”, zespo³u „Wiarusy”,
ZPiT „¯eñcy Wlkp.”, orkiestry

Dêtej OSP w Œmiglu i zespo³u
tañca wspó³czesnego „Pry-
zmat-Bis” z przedstawicielami
w³adzy samorz¹dowej. Obec-
ni byli burmistrz Œmigla Józef
Cieœla, Jan Józefczak – prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla, Edward Strzymiñski –
przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Koœciañskiego, któr y
w tym dniu reprezentowa³
równie¿ starostê powiatu ko-
œciañskiego – Andrzeja Jêcza,
Jadwiga Czarna – dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Koœcianie, Feliks Bana-
sik – wicekierownik MPG-
KiM w Œmiglu, dyrektorzy

szkó³ gminnych, pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Œmiglu,
radni Rady Miejskiej Œmigla,
Roman Schiller – prezes OSP
w Œmiglu, Witold Omieczyñ-
ski – prezes Œmigielskiego To-
warzystwa Kulturalnego. Ho-
norowymi goœæmi w tym dniu
byli Helena Wróblewska i Hu-
bert Zbierski – pierwsi dyrek-
torzy Centrum Kultury. Obec-
ny dyrektor Eugeniusz Kura-
siñski przedstawi³ krótk¹ hi-
storiê Centrum i zmiany, jakie

siê w nim dokona³y przez
ostatnie 5 lat oraz obecn¹
strukturê dzia³alnoœci. Podziê-
kowa³ tak¿e swym poprzedni-
kom oraz by³ym i obecnym
pracownikom Centrum Kultu-
ry. Na rêce dyrektora Euge-
niusza Kurasiñskiego dla pra-
cowników Centrum Kultury
listy gratulacyjne i wi¹zanki
kwiatów przekazali przedsta-
wiciele w³adz samorz¹do-
wych, dyrektorzy ró¿nych
instytucji i przedstawiciele

„Harmonii”, Orkiestry Dêtej
OSP w Œmiglu. Obok ¿yczeñ
i gratulacji burmistrz Józef
Cieœla przekaza³ dla Centrum
Kultury cyfrowy aparat foto-
graficzny, który, jak stwierdzi³
dyrektor Kurasiñski, umo¿li-
wi dobre dokumentowanie
dzia³alnoœci i wy¿sz¹ jakoœæ
techniczn¹ zdjêæ, które bêd¹

publikowane w „Witr ynie
Œmigielskiej”.
Uroczystoœæ zakoñczy³a czêœæ
artystyczna, w której wyst¹pi-
li: chór „Harmonia”, kapela
„Wiarusy”, zespó³ „Pryzmat-
Bis”, Katarzyna Marona ze
Studia Piosenki „Muzol”, ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy”.

Redakcja
Dyrektor podziêkowa³  swym poprzednikom ...

... oraz by³ym i obecnym pracownikom Centrum Kultury.

wyst¹pi³ m.i. zespó³ „Pryzmat-Bis”

Zaproszeni Goœcie
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Od wrzeœnia w gminie po-
nownie r uszy³a akcja gar-
kuchni, które po wakacjach
rozpoczê³y trzeci ju¿ sezon
przygotowywania posi³ków
dla ubogich i potrzebuj¹cych.
Ciep³e zupy wydawane s¹
w dni nauki szkolnej w œmi-
gielskim Domu Dzia³kowca
i sto³ówce szkolnej w Starym
Bojanowie. W sumie korzysta
z nich ponad stu mieszkañców

Niebywa³y sukces odnieœli
œmigielscy stra¿acy-ochotnicy
na I Powiatowych Zawodach
Sportowo- Po¿arniczych Jed-
nostek OSP, które odby³y siê
18 wrzeœnia w Racocie. Œmi-
gielanie po prostu zdeklaso-
wali rywali, i to zarówno w kla-
syfikacji dru¿yn kobiecych,
jak i mêskich.
Wœród dru¿yn mêskich try-
umfowa³a I dru¿yna OSP Œmi-
giel, zwyciê¿aj¹c w obu wcho-
dz¹cych w sk³ad dwuboju kon-
kurencjach (biegu sztafeto-
wym – 60,0 sek. i æwiczeniu
bojowym – 38,0 sek.), z ³¹cz-
nym czasem 98,0 sek. Zespó³
stanowili: Arkadiusz Nadolny,
Hubert Ratajczak, Krzysztof
Kubiak, Zbigniew Prajs, Ma-
ciej Rusek, Szymon Jurga,
Dariusz £upicki, £ukasz Wi-
œniewski i Marek Wieczorek.
Drugie miejsce zaj¹³ zespó³
OSP Sp³awie, z ³¹cznym cza-
sem 103 sek. Sp³awie repre-
zentowali: Micha³ Kazubski,
Zygmunt Bia³y, £ukasz Tórz,

Garkuchnie wznowi³y dzia³alnoœæ

z obu miejscowoœci.
Wielu z nich chwali jakoœæ
podawanych dañ. Menu jest
urozmaicone: ¿urek, flaczki,
barszcz ukraiñski, grochów-
ka… – Zupy s¹ rzeczywiœcie
bardzo smaczne i jestem
z nich zadowolony – mówi
Marek Dudziak ze Œmigla,
który, tak jak i inne samotne
osoby, przy okazji korzystania
z garkuchni kontaktuje siê

Œmigielscy stra¿acy mistrzami
powiatu!

Do niecodziennego zda-
rzenia dosz³o na polu p. Biber-
staina w Bronikowie. Rolnik
wraz z bratem i kolegami
z Bronikowa i Podœmigla po-
stanowi³ wyci¹gn¹æ z ziemi
g³az tkwi¹cy na polu i utrud-
niaj¹cy orkê. Chyba nikt
z nich nie spodziewa³ siê, ¿e

Olbrzym w Bronikowie

wyci¹gniêcie olbrzyma zajmie
im a¿ 8 godzin, a do akcji trze-
ba bêdzie u¿yæ czterech ci¹-
gników. Teraz rolnika czeka
kolejne wyzwanie – wywiezie-
nie g³azu z pola. ¯yczymy po-
wodzenia.

M.D.
Zdj. K. Szklarski

i spotyka ze znajomymi. Zupy
faktycznie s¹ dobre i po¿yw-
ne, chocia¿ wcale nie kosztuj¹
du¿o. Pocz¹tkowo koszt tzw.
wsadu do garnka nie przekra-
cza³ z³otówki za jeden posi³ek.
– To by³ doskona³y pomys³
burmistrza Józefa Cieœli, któ-
ry nale¿y do osób szczególnie
wra¿liwych na ludzk¹ biedê
i nieszczêœcie – ocenia Barba-
ra Kuderska,  kierownik
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
– U nas idea pomocy ¿ywno-
œciowej sprawdzi³a siê znako-
micie. W innych gminach gar-
kuchnie poupada³y, nasze
ciesz¹ siê powodzeniem.
Jakoœæ i smak posi³ków jest
niew¹tpliwie zas³ug¹ pañ, któ-
re je przyrz¹dzaj¹, ale nie do
przecenienia jest zrozumienie
i pomoc œwiadczona przez
œmigielskie firmy przetwór-
cze i handlowe. Nale¿y do
nich np. piekarnia Beaty i Pio-
tra Kaczmarków, ale tak¿e i in-
ny œmigielski zak³ad, który
produkty dla potrzebuj¹cych
przekazuje anonimowo, nie

¿ycz¹c sobie podawania na-
zwy firmy… Dobr¹ atmosferê
tworz¹ te¿ Anna Skorupiñska
i Krystyna Nadolna, pracow-
nice OPS, wydaj¹ce posi³ki
w Domu Dzia³kowca.
Dotacja œmigielskiej gminy do
ciep³ego posi³ku wynosi 55
tysiêcy z³ rocznie. Gminne
œrodki warunkuj¹ uzyskanie
dodatkowych funduszy z rz¹-
dowego programu „Posi³ek
dla potrzebuj¹cych”. Im wiê-
cej da bud¿et, tym wiêksza
mo¿e byæ dotacja dzielona
przez wojewodê. W tym roku,
z programu na do¿ywianie do
gminy Œmigiel (z uwzglêdnie-
niem do¿ywiania uczniów
w placówkach szkolnych)
wp³ynê³o oko³o 75 tysiêcy z³.
Dziêki temu finansowemu za-
strzykowi serwowane przez
jad³odajnie posi³ki s¹ wzboga-
cane o dodatkowy przydzia³
produktów dla podopiecz-
nych, takich jak kie³basa s³o-
ikowa, pasztetowa, czy ¿ó³ty
ser.

fot. T.J¹der

Szymon Tórz, Wojciech Ma-
nia, Hubert Szczerbal, Jacek
Górny i Bar tosz Jagodzik.
II dru¿yna OSP uplasowa³a
siê na szóstym miejscu, z cza-
sem 110 sek., a na trzynastej
pozycji OSP Sierpowo (159
sek). W sk³adzie dru¿yny OSP
Œmigiel II wystartowali: Jerzy
Ratajczak, Krzysztof Kubiak,
Dariusz Szulc, £ukasz Hand-
ke, Micha³ Waiske, Mateusz
Müller i Stanis³aw Hetmañski.
Reprezentuj¹ca gminê Œmi-
giel dru¿yna OSP Sp³awie
okaza³a siê najlepsza wœród
ekip kobiecych. Zwyciê¿y³a
z ³¹cznym czasem 131 se-
kund, a tworzy³y j¹: Magdale-
na Bia³a, Patrycja Wêclewska,
Katarzyna Nowak, Ewelina
Nowak, Ewa Grzelczyk, Mo-
nika Bajsert, Halina Bajster,
A g n i e s z k a  S z y m a ñ s k a
i Agnieszka Wozignój. Funk-
cjê mechanika ekipy mistrzyñ
powiatu (obs³uga motopom-
py) pe³ni³ Zygmunt Bia³y.
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Sobota, 22 paŸdziernika,
by³a dniem, kiedy w Centrum
Kultury w Œmiglu rozbrzmie-
wa³ œpiew dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych, którzy przyjechali
na IV Przegl¹d Piosenki Reli-
gijnej i Koœcielnej „Carmen
Deo”. Jedni œpiewali na scenie
– czêsto wtórowali im widzo-
wie, drudzy przygotowywali
siê do wystêpu na koryta-
rzach, w sali kinowej i w gale-
rii.
Organizatorami „Carmen
Deo” by³o Centrum Kultury
w Œmiglu i ks. dziekan Marian
Szymañski. Tegoroczny prze-
gl¹d zgromadzi³ 171 uczestni-
ków z ca³ej Wielkopolski.
W y s t ¹ p i ³ o  4 2  s o l i s t ó w
w trzech kategoriach wieko-
wych i 17 zespo³ów.
Twardy orzech do zgryzienia
mia³o jury w sk³adzie: Marze-
na Osiewicz – wyk³adowca
Policealnego Studium Piosen-
karskiego w Poznaniu – prze-
wodnicz¹ca, Lidia Guza – s³u-
chaczka w/w studium, woka-
listka i instruktorka dwóch
zespo³ów wokalnych – cz³o-
nek, Agnieszka Pawlik – mu-
zyk, wokalistka, absolwentka
Policealnego Studium Piosen-
karskiego w Poznaniu, dzien-
nikarka wspó³pracuj¹ca z Ga-

„Carmen Deo” 2005
zet¹ Jarociñsk¹ – cz³onek
i Marek Kurzawa – muzyk,
aran¿er i instruktor Jarociñ-
skiego Oœrodka Kultury –
cz³onek, który w czasie prze-
gl¹du pracowa³ jednoczeœnie
jako akustyk.
Z roku na rok poziom solistów
i zespo³ów uczestnicz¹cych
w przegl¹dzie wzrasta, zatem
coraz trudniej stan¹æ na po-
dium. W tym roku w najm³od-
szej kategorii wiekowej 7-10
lat zwyciê¿y³ Bartosz Dwor-
nik z Oporówka, drugie miej-
sce zajê³a Kinga Misiorka
z Wilkowa Polskiego, trzecie
Jakub Adamek z Chwa³kowa.
W kategorii 11-15 lat pierwsze
miejsce zajê³a Katarzyna Za-
wadzka z ¯egocina, drugie
Maciej Mucherski z Koœcia-
na, trzecie Daria Kaczór rów-
nie¿ z Koœciana.
W najstarszej kategorii soli-
stów, czyli 16 lat i wiêcej zwy-
ciê¿y³a Joanna Dolata z Wrze-
œni, drugie miejsce zajê³a Li-
dia Jakrzewska z PrzeŸmiero-
wa, a trzecie Weronika Szypu-
ra z Poznania.
W kategorii zespo³ów pierw-
sze miejsce wyœpiewa³ ekspre-
syjny zespó³ dzieciêcy z para-
fii p.w. œw. Brata Alberta w Ko-
œcianie, drugie zespó³ wokal-

ny „Psotki” z Lwówka, trzecie
zespó³ „Jeruzalem i Goœcie”
z Czempinia. W tej kategorii
jury przyzna³o równie¿ wyró¿-
nienie, które otrzyma³ zespó³
„x Krab Band” z parafii farnej
w Koœcianie. Zwyciêzcy po-
wtórnie zaprezentowali swoje
umiejêtnoœci na koncercie
laureatów, który rozpocz¹³ siê
o 1900 w sali widowiskowej CK
w Œmiglu.
Honorowymi goœæmi koncer-
tu byli przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla Jan Józef-
czak wraz z ma³¿onk¹, ksi¹dz
wikariusz Marcin JóŸwiak,
który reprezentowa³ wspó³or-
ganizatora przegl¹du i Jerzy
Wizerkaniuk – redaktor na-
czelny „Gazety Koœciañskiej”,
która razem z radiem „Eska”

by³a patronem medialnym
przegl¹du.
W przerwie pomiêdzy prze-
s³uchaniami a koncertem lau-
reatów wyst¹pi³ zespó³ „Ich-
tis” dzia³aj¹cy przy parafii
NMP Wniebowziêtej w Œmi-
glu pod kierunkiem Justyny
Ziegler. Umili³ on nie tylko
czas oczekuj¹cym na wyniki
uczestnikom przegl¹du, ale
zachêci³ widzów do wspólne-
go œpiewania.
Po koncercie jury og³osi³o
wyniki. Nagrody, puchar y,
statuetki i dyplomy pomogli
wrêczaæ zwyciêzcom goœcie
honorowi.
Miejmy nadziejê, ¿e ta cieka-
wa impreza bêdzie kontynu-
owana przez najbli¿sze lata.

Redakcja
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Œwiêto Niepodleg³oœci jest obchodzone, oczywiœcie z prze-
rwami, od 1937 roku. Data obchodów to wynik kompromisu,
wynikaj¹cego z tego, ¿e ró¿ne czêœci naszego kraju odzyski-
wa³y wolnoœæ w ró¿nym czasie. St¹d za dzieñ odzyskania nie-
podleg³oœci przez Polskê uznano datê oficjalnego zakoñcze-
nia I wojny na podstawie rozejmu zawartego w Compiegne.
Wspomniane œwiêto nasuwa ró¿norakie refleksje zwi¹zane
z naszymi dziejami, z ludŸmi, którzy te dzieje tworzyli. Nieste-
ty, przez wiele powojennych lat ówczesne w³adze czyni³y
wszystko, by œwiêto 11 listopada wymazaæ z pamiêci narodu,

a przecie¿ aby wybiæ
siê na wolnoœæ, obfit¹
daninê kr wi wyla³o
wiele pokoleñ naszych
przodków.  Mo¿na
wspomnieæ choæby
czasy napoleoñskie,
powstanie listopado-
we, Wiosnê Ludów,
powstanie styczniowe,
wielkopolskie, œl¹skie
itd. Nale¿eli do nich
te¿ prekursorzy pracy
organicznej, a tak¿e
obroñcy jêzyka pol-
skiego, dzieci wrzesiñ-
skie i uczestnicy straj-
ku szkolnego 1906/
07. Wiedziano o tym,
¿e naród, który nie zna
swojej historii, prze-

staje istnieæ. Dowody tej pamiêci wykute s¹ na pomnikach,
wypisane na tablicach znajduj¹cych siê na naszych ulicach,
drogach, na cmentarzach i w koœcio³ach. Znajduj¹ siê w miej-
scach pamiêtnych wydarzeñ, jak np. w miejscu publicznych
rozstrzeliwañ na rynku w Œmiglu, w miejscach urodzenia bo-
haterów czy ich pochówku. Oczywiœcie najwiêcej tych dowo-
dów pamiêci dotyczy wydarzeñ i ludzi z okresu II wojny œwia-
towej, ale s¹ te¿ liczne miejsca zwi¹zane z powstaniem wielko-
polskim a nawet listopadowym z 1831 roku. Warto wspomnieæ
o tych ludziach i wydarzeniach, które uchodz¹ ludzkiej pamiêci,
pomijane s¹ w publikacjach.
I tak w Œmiglu na cmentarzu parafialnym znajduje siê na ro-
dzinnym grobie tablica upamiêtniaj¹ca postaæ por. Zygmunta

Wokó³ Œwiêta Niepodleg³oœci
Siciñskiego z 15 Pu³ku U³anów, zamordowanego w 1940 roku
w Katyniu. Na tym samym cmentarzu jest tak¿e grób wetera-
na powstania listopa-
dowego. Z napisu mo-
¿emy siê dowiedzieæ,
¿e spoczywa tam Alek-
sander Otto Tr¹bczyñ-
ski oficer z r. 1831, ur.
7 . 6 . 1 8 0 4  z m .
17.9.1971. „Szlachet-
noœæ, prawoœæ, mi³oœæ
Boga, Ojczyzny i bliŸ-
nich oto Jego cnoty.”
R ó w n i e ¿  n a  t y m
cmentarzu jest mogi-
³a dwóch poleg³ych
w 1919 roku powstañ-
ców z 1818 r.
W pobliskim Broniko-
wie na tamtejszym
cmentarzu znajduje
siê kwatera ¿o³nier-
ska. Umieszczono na
niej symboliczn¹ czapkê powstañcz¹ i dwie skrzy¿owane sza-
ble oraz napis „Poleg³ym za Wiarê i Ojczyznê”.
W mogile spoczywa Józef B³aszczyk poleg³y 13.6.1919 roku
w Kaszczorze, Marceli Daum (tak¿e 1919 r.)oraz Stanis³aw
£¹czny, Stanis³aw Budziñski i Jan Hylak, którzy zginêli w 1920 r.
Znajduj¹ siê tam tak¿e nazwiska mieszkañców parafii poleg³ych
w czasie I wojny œwiatowej.
W le¿¹cych na granicy gmin œmigielskiej i przemêckiej Bisku-
picach D³u¿yñskich na
budynku pochodz¹-
c y m  z  1 9 2 7  r o k u
umieszczona jest ka-
pliczka œw. Stanis³awa
Kostki oraz tablica,
która g³osi:

Za wiarê i Ojczy-
znê
w roku 1939
zginêli druhowie
K.S.M.M. Biskupi-
ce
W obozach koncen-
tracyjnych
X. Dziekan
Dembiñski
Mania Józef
Kaczmarek Józef
Matysiak Andrzej
Na polu chwa³y
Prezes Górny Stefan
Szymaniak Kazimierz
Nowicki Jan
Strauchmann Edmund
Tragiczn¹ œmierci¹
cz³onek wspieraj¹cy
Górny Wojciech
Szymaniak Ludwik.
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Zapadaj¹cy zmierzch nie
przeszkodzi³ mi³oœnikom
piêkna przybyæ 6 paŸdzierni-
ka do Centrum Kultury na
otwarcie wystawy Igi Brza-
skot-Nowak.
Malowaæ obrazy chcia³a od
zawsze. ¯ycie u³o¿y³o inny
scenariusz.
Ukoñczy³a pedagogikê na
UAM w Poznaniu. Uczy³a
dzieci artystycznego patrze-
nia na œwiat. W szkole, któr¹
kierowa³a przez 18 lat, by³a ga-
leria fotografii, œciany zdobi³y
reprodukcje mistrzów malar-
stwa. Dzieci pod jej kierun-
kiem tworzy³y œmia³e, cieka-
we prace plastyczne. W swo-
jej szkole organizowa³a wysta-
wy malarstwa, zabiera³a dzie-
ci do galerii. Jedno z zajêæ
plastycznych prowadzonych

Zaczarowany œwiat malarstwa

Z kolei na cmentarzu w Starym Bojanowie w jednym z gro-
bów spoczywa Adam Lipiñski, 1882-1963, pu³kownik
W.P.,uczestnik wojen 1914-1918, 1919-1921, 1939-1945, oficer
w Radomiu, Krotoszynie, Pleszewie, Lesznie, wiêzieñ Staro-
bielska i ³agrów, organizator Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR.
Groby uczestników powstania listopadowego znajduj¹ siê tak-
¿e na cmentarzu w Wonieœciu – Adama Boñczy Skar¿yñskie-
go, por. W.P. w 1831 roku oraz Micha³a Boñczy Skar¿yñskiego
odznaczonego krzy¿em Vilituti Militari.

W 2005 roku przypada 175 rocznica wybuchu powstania listo-
padowego. Pamiêtajmy o tych jego uczestnikach, którzy spo-
czywaj¹ na naszej Ziemi. Pamiêtajmy tak¿e o tych wszystkich,
którzy nie tylko zbrojnie, ale i w inny sposób przyczynili siê do
utrwalenia œwiadomoœci narodowej. Dzisiaj, w czasach demo-
kracji i wolnoœci, zachodzi pytanie, czy umiemy o nie tylko
walczyæ, czy te¿ je pielêgnowaæ i z nich korzystaæ?

Jan Pawicki

Od autora: Czy ktoœ z Czytelników zna bli¿ej okolicznoœci ods³oniêcia tablicy
w Biskupicach D³. oraz sylwetki osób, których nazwiska tam umieszczono?

przez ni¹ sfilmowano, by wy-
korzystaæ w celach dydaktycz-
nych. Na po¿egnanie pracy
w szkole dosta³a od uczniów
i ich rodziców ksi¹¿kê „Histo-
ria malarstwa”.
Zachêcona przez rzeŸbiarza
Jerzego Wo³czyka, zaczê³a
malowanie od obrazków na
szkle. Powsta³ cykl piêknych
prac.
Jej pasj¹ jest kopia. Du¿o ma-
luje. Odwa¿nie kopiuje wiel-
kich mistrzów na du¿ych for-
matach. Jest sta³ym goœciem
wernisa¿y, galerii, muzeów
malarstwa. Aby obejrzeæ ory-
gina³y, odwiedza wystawy
w ca³ej Europie. Stale pog³ê-
bia sw¹ wiedzê o mistrzach
i ich dzie³ach.
Mówi: „Kopiowanie jest jak
aktorstwo. Trzeba uto¿samiæ

siê z postaci¹, której dzie³o siê
odtwarza. Kopiowanie to
przenikanie do zaczarowane-
go œwiata twórcy. To fascynu-
j¹ce”. Œmigielska wystawa
by³a kolejn¹ w ¿yciorysie ar-
tystki po dwóch zbiorowych
wystawach w Mosinie, jednej

w Poznaniu i jednej, indywidu-
alnej, w Krosienku. Pojawi³y
siê na niej kopie takich mi-
strzów malarstwa, jak Modi-
gliani, Gaugin, Monet, van
Gogh.

M.D.
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Ju¿ 27 osób liczy Stowarzy-
szenie „¯egrowskie Dêby”,
które podjê³o wspó³pracê
z amerykañsk¹ fundacj¹ He-
ifer Project International. Fun-
dacja HPI jest pozarz¹dow¹
organizacj¹ charytatywn¹,
która wspiera rozwój ma³ych
rodzinnych gospodarstw rol-
niczych.
„Dêby” powsta³y w ubieg³ym
roku, skupiaj¹c rolników z ¯e-
grówka, ̄ egrowa i Bielaw. Ich
prezesem jest mieszkaniec
¯egrówka Ryszard Ajchler.
Stowarzyszenie od razu pod-
jê³o kooperacjê z HPI. Cieszy
siê ona uznaniem w œrodowi-
sku, a na ostatnim posiedze-
niu (22 wrzeœnia) do „Dêbów”
przyst¹pi³o kolejnych osiem
osób.
Dzia³alnoœæ fundacji HPI opie-
ra siê na rzeczowej pomocy
dla gospodarstw rolnych.
Otrzymuj¹ one nieodp³atnie
zwierzêta hodowlane, przy

Zwierzêta z „¯egrowskich Dêbów”
czym fundamentaln¹ zasad¹
HPI jest zasada przekazania
daru. Oznacza to, ¿e ka¿dy
rolnik otrzymuj¹cy zwierzê
z fundacji, zgadza siê na prze-
kazanie innej rodzinie wiej-
skiej pierwszego ¿eñskiego
potomka od otrzymanej sztu-
ki. Z 5 dot¹d uzyskanych
krów, 5 zosta³o ju¿ wycielo-
nych, a na œwiat przysz³y 2 ja-
³ówki i 3 byczki. Fundacja za-
pewnia te¿ op³acanie opieki
weterynaryjnej nad zwierzêta-
mi.
Drugi etap przekazywania
zwierz¹t nast¹pi³ w ̄ egrówku
4 paŸdziernika. Piêciu kolej-
nych rolników otrzyma³o po
jednej zacielonej ja³ówce rasy
simental. Do tego ka¿dy z ob-
darowanych dosta³ przydzia³
treœciwej paszy. Planowana
jest jeszcze jedna dostawa
krów do ¯egrówka, ale ostat-
nia partia ma tam dotrzeæ do-
piero na wiosnê.

20 paŸdziernika w Urzê-
dzie Miejskim odby³o siê wa¿-
ne spotkanie, którego organi-
zatorem by³ burmistrz Œmigla
Józef Cieœla oraz Komenda
Hufca ZHP Œmigiel. Uczestni-
ków – przedstawicieli w³adzy
samorz¹dowej, dyrektorów
szkó³, instytucji, firm oraz in-
struktorów po³¹czy³o harcer-
stwo i chêæ niesienia pomocy
organizacyjno–programowej
ZHP.
Goœci przywita³ w imieniu
Komendy Hufca ZHP oraz
Krêgu Starszych Harcerzy
Seniorów prowadz¹cy spotka-
nie hm. Andrzej Kluczyñski –
przewodnicz¹cy krêgu. Ko-
mendantka hufca phm. Mag-
dalena Drótkowska scharak-
teryzowa³a specyfikê pracy
Hufca Œmigiel, przedstawi³a
ca³oroczn¹ dzia³alnoœæ pro-
gramow¹. WypowiedŸ ta zo-
brazowa³a przyby³ym, jak
zró¿nicowany jest wachlarz
podejmowanych przedsiê-
wziêæ i jak du¿y wk³ad w ¿ycie
lokalne ma w³aœnie harcer-

Rada Przyjació³ Harcerstwa
stwo oraz, co wa¿ne, ¿e istnie-
je potrzeba wspierania prowa-
dzonej dzia³alnoœci, a jednym
ze sposobów jest Rada Przy-
jació³ Harcerstwa. Hm. Ry-
szard Duda przybli¿y³ cele
i zasady jej dzia³ania. Jest to
samodzielny ruch dzia³aj¹cy
przy jednostkach organizacyj-
nych ZHP, spo³eczny, apoli-
tyczny, zrzeszaj¹cy osoby, któ-
re chc¹ nieœæ pomoc harcer-
stwu. Tradycja dzia³ania RPH
ma swój pocz¹tek jeszcze w la-
tach miêdzywojennych. For-
my pracy wynikaj¹ z potrzeb
jednostek harcerskich. Za
g³ówne cele i zadania dzia³a-
nia przyjmuje siê propagowa-
nie idei harcerskiej wœród ro-
dziców i w œrodowisku dzia³a-
nia, pog³êbianie poczucia
wspó³odpowiedzialnoœci za
wychowanie dzieci i m³odzie-
¿y, tworzenie w spo³eczeñ-
stwie przychylnego klimatu
dla dzia³alnoœci harcerstwa,
pomoc i poparcie dla dzia³añ
podejmowanych przez jed-
nostki harcerskie na rzecz

Tymczasem 7 paŸdziernika
do gminy Œmigiel przyby³a
druga ju¿ dostawa sprowadzo-
nej tym razem z powiatu kali-
skiego trzody chlewnej – 5 lo-
szek i jeden knur, które zosta-
³y rozprowadzone wœród rol-
ników ¯egrówka i Bielaw.
Z poprzedniej akcji, któr¹
przeprowadzono 12 kwietnia,

urodzi³y siê ju¿ 34 prosiêta.
Interesuj¹ce, czy inne œrodo-
wiska wiejskie w gminie Œmi-
giel zechc¹ pójœæ w œlady rol-
ników z ¯egrówka i Bielaw,
którzy – w oparciu o mo¿liwo-
œci wspó³pracy z amer y-
kañsk¹ fundacj¹ – postawili
pomóc sobie sami.

t.j.

fot. T.J¹der

wychowania dzieci i m³odzie-
¿y poprzez udzielanie pomo-
cy w pozyskiwaniu niezbêdne-
go zaplecza technicznego, lo-
kalowego, sprzêtowo-materia-
³owego oraz promowanie za-
sad moralnych i wychowaw-
czych harcerstwa.
Na spotkaniu obecny by³ tak-
¿e zastêpca komendanta Cho-
r¹gwi Wielkopolskiej w Po-
znaniu Wieñczys³aw Celer.
Podkreœli³ w swojej wypowie-
dzi, ¿e cz³onkostwo w RPH
jest dobrowolne, a znaleŸæ
w nim mog¹ swoje miejsce
wszyscy, którzy sympatyzuj¹
z harcerstwem i wyra¿aj¹
chêæ niesienia mu pomocy.
Wszyscy obecni byli zgodni,
¿e istnieje potrzeba wspiera-
nia harcerstwa i s¹ zdecydo-
wani wspó³tworzyæ Radê Przy-
jació³ Harcerstwa w Œmiglu.
Od jej cz³onków nie wymaga-
my wyrêczania nas w dzia³a-
niu, lecz jego wspierania po-
przez przekazywania w³a-
snych doœwiadczeñ, pomoc
organizacyjn¹. By u³atwiæ pra-
cê rady, powo³ano 7-osobowe
prezydium, którego sk³ad

tworz¹: przewodnicz¹cy – Jó-
zef Cieœla, zastêpca hm. Ry-
szard Duda, sekretarz – hm.
Barbara Konieczna, cz³onko-
wie: Jan Józefczak, W³odzi-
mierz Drótkowski, Eugeniusz
Kurasiñski i Mariusz Drótkow-
ski. Spotkanie zakoñczono
podpisaniem aktu powo³ania
rady oraz wspólnym zdjêciem.
Tak naprawdê powinniœmy
mówiæ o reaktywacji, a nie po-
wo³aniu Rady Przyjació³ Har-
cerstwa na Ziemi Œmigiel-
skiej, gdy¿ istnia³a ona tu w la-
tach 80-tych. Do RPH mog¹
nale¿eæ przedstawiciele ¿ycia
spo³ecznego, kulturalnego,
naukowego i gospodarczego
oraz administracji pañstwowej
i samorz¹dowej a tak¿e rodzi-
ce harcerek i harcerzy, senio-
rzy harcerscy. Dlatego spotka-
nie maj¹ce na celu powo³anie
rady nie œwiadczy o tym, ¿e jej
sk³ad jest zamkniêty. Liczymy
na to, ¿e powiêkszy siê on
w najbli¿szym czasie. Czeka-
my na wszystkich sympaty-
ków harcerstwa, których za-
pewne nie brakuje!

Magdalena Drótkowska
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Wtorek, 27 wrzeœnia, go-
dzina 8.30. Do koñca pierw-
szej lekcji pozosta³o 15 minut.
Za oknami szare niebo, na szy-
bach œlady deszczu. Nic nie
zapowiada³o, ¿e tego dnia
¿ycie szko³y potoczy siê in-
nym ni¿ zwykle rytmem. Na-
gle dzwonek...  Pomy³ka?
Awaria systemu? Co siê dzie-
je? Drugi dzwonek... Zanim
rozbrzmia³ trzeci, nauczycie-
le i uczniowie zorientowali siê,
¿e to alarm. Natychmiastowa
ewakuacja na boisko. Tu ko-
lejne zaskoczenia – dwa wozy
policyjne, samochód stra¿ac-
ki. Ktoœ le¿y na ziemi, ma po-
darte ubranie, z rany leje siê
krew. Stra¿acy udzielaj¹
pierwszej pomocy, jeden z
nich biegnie z kocem termo-

Co za dzieñ!

izolacyjnym, inni przygoto-
wuj¹ no¿yce do ciêcia metalu.
Wydostaj¹ z samochodu dwie
pozosta³e osoby, którym rów-
nie¿ udzielaj¹ pomocy. Akcja
zostaje pomyœlnie zakoñczo-
na, ale coœ dzieje siê na dru-

Niezwyk³y goœæ

27 wrzeœnia dyrekcja i gro-
no pedagogiczne goœci³o bi-
skupa Zdzis³awa Fortuniaka.
Dostojny goœæ rozmawia³ z na-
uczycielami o trudzie i donio-
s³oœci wykonywanej przez
nich pracy, wspomina³ tak¿e
swoje pierwsze lekcje kate-
chezy prowadzone w Œmiglu.

22 paŸdziernika by³ dla
uczniów œmigielskiej szko³y
dniem obfituj¹cym w wyda-
rzenia.
Najm³odsi – pierwszaki – zo-
stali uroczyœcie pasowani na
uczniów przez pani¹ dyrektor,
która dokona³a tego wa¿nego
aktu przy pomocy olbrzymich
rozmiarów kredki. Dzieci
otrzyma³y te¿ paczki zawiera-
j¹ce s³odycze, a na koniec za-
œpiewa³y kilka weso³ych pio-
senek. Odt¹d s¹ oficjalnymi
uczniami naszej szko³y.
Dla uczniów klas czwartych,
pi¹tych i szóstych by³ to
„Dzieñ wiatraków”. Najpierw
je rysowano, nastêpnie odby³
siê konkurs wiedzy o Œmiglu

Sobota pe³na wra¿eñ

Samorz¹dowe Gimnazjum
w Œmiglu ju¿ po raz trzeci,
23 paŸdziernika, otworzy³o
drzwi dla mieszkañców mia-
sta i okolic. W szkole funkcjo-
nowa³a tego dnia kawiarenka,
obs³ugiwana przez uczniów
oferuj¹cych ró¿ne smako³yki,
zorganizowano te¿ loteriê fan-
tow¹. Du¿e wra¿enie na go-
œciach wywar³y przedstawie-
nia przygotowane przez trze-
cioklasistów. M³odzi aktorzy
wcielili siê w role m.in. Kazi-

gim boisku. Biegniemy... Nie!
W takiej sytuacji nale¿y zacho-
waæ spokój i opanowanie, dla-
tego zwart¹, licz¹c¹ ponad ty-
si¹c osób, grup¹ szybko prze-
chodzimy na miejsce zdarzeñ.
Bojowy samochód stra¿acki

Niedziela w gimnazjum

i zawody w uk³adaniu puzzli
z widokiem wiatraków. Na ko-
niec zorganizowano rozgryw-
ki sportowe.
W gimnazjum najwa¿niejsi
tego dnia byli uczniowie klas
pierwszych, pasowani na gim-
nazjalistów. Od rana parado-
wali w czapkach przygotowa-
nych przez starszych kole-
gów, z przy³o¿onym na twa-
rzach znakiem rozpoznaw-
czym – piecz¹tk¹ kota. Musie-
li te¿ wykonaæ kilka zadañ, na
przyk³ad wypiæ mleko tylko
przy pomocy jêzyka, wyjeœæ
w podobny sposób cukierki
wrzucone do m¹ki czy wzi¹æ
udzia³ w karaoke. W czêœci ofi-
cjalnej, po z³o¿eniu przyrze-

czenia i przekroczeniu symbo-
licznej ekierki, podchodzili
kolejno do pani dyrektor, do-
konuj¹cej pasowania. Aby nie
zabrak³o wra¿eñ, otrzymali
pami¹tkowe koszulki i obej-

rzeli program przygotowany
przez najstarszych gimnazja-
listów.

Alicja Borowczak, Malwina
Furmaniak, Paulina Ruta,

Anna Sterniak, kl. II A

rozk³ada w³aœnie d³ug¹, 30-
metrow¹ drabinê. Wydaje siê,
¿e jej koniec siêgnie chmur.
Jednak nie czas na takie uwa-
gi, bo dym roœnie i gêstnieje.
Stra¿acy skutecznie gasz¹ po-
¿ar. Czêœæ p³yty boiska tonie
w pianie, ale uda³o siê – nie-
bezpieczeñstwo za¿egnane.

Na szczêœcie by³ to tylko
próbny alarm i symulowany
wypadek samochodowy.
Uczniowie nie tylko przygl¹-
dali siê obydwu akcjom, lecz
ratowali „ofiary wypadku”,
æwicz¹c na fantomie, obejrze-
li sprzêt ratowniczy i mogli
wspi¹æ siê po stra¿ackiej dra-
binie, a wszystko to po uprzed-
nim sprawnym i szybkim
opuszczeniu budynku szko³y.

Kto wie, czy nie by³a to jed-
na z najwa¿niejszych lekcji?

Hanna Portala

miery Sztuki i Ferdynanda
Kiepskiego. Zaprezentowano
równie¿ „Familiadê”i „Randkê
w ciemno”. Scenki te rozbawi-
³y publicznoœæ do ³ez. Wyst¹-
pi³y tak¿e zespo³y „¯eñcy
Wielkopolscy” oraz „Pryzmat-
Bis”. Atrakcj¹ dla najm³od-
szych by³o czytanie bajki
przez dyrektor szko³y Jolantê
Sobeck¹.
Z ca³¹ pewnoœci¹ by³o to mi³e
popo³udnie.

Anna Musia³, kl. II B

Z jego ust pad³o wiele ciep³ych
s³ów pod adresem pedago-
gów. Ksi¹dz biskup, mimo na-
piêtego programu wizyty, zna-
laz³ te¿ czas, aby osobiœcie za-
mieniæ z ka¿dym nauczycie-
lem kilka s³ów.

Hanna Portala
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Uczniowie Szko³y Podsta-
wowej i Gimnazjum w Broni-
kowie znaleŸli wspania³y spo-
sób na sprawienie przyjemno-
œci swoim nauczycielom
w dniu ich œwiêta. Pod okiem
i przy pomocy pani Lucyny
Stanek przygotowali zabawny
program ar tystyczny. Aula
szkolna przez ca³y czas roz-

18 wrzeœnia przy sali wiej-
skiej w ¯egrówku odby³ siê
festyn „Po¿egnanie lata”.
Dzieci ze Szko³y Podstawowej
w ¯egrówku przygotowa³y
mini play back show. Na sce-
nie pojawili siê: Kombi, Golec
uOrkiestra oraz popularna
Mandar yna. Przygotowano
tez konkursy – taniec z balo-
nami, z miot³¹, kto pierwszy
usi¹dzie na krzese³ku, czy po-

30 wrzeœnia 47 siedmiolat-
ków ze Szko³y Podstawowej w
Starym Bojanowie zosta³o pa-
sowanych na uczniów. W pro-

Weso³e œwiêto

Po¿egnanie lata w ¯egrówku

Pasowanie pierwszoklasistów
w Starym Bojanowie

ci¹g. Do konkurencji tanecz-
nych przygrywa³ zespó³ Du³o.
Panie z Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich przygotowa³y dla dzieci
napoje, kie³baski oraz bu³ki,
a przedstawiciele Rad So³ec-
kich ¯egrówka, ¯egrowa
i Bielaw rozpalili du¿e ogni-
sko.
Festyn zakoñczy³a zabawa ta-
neczna dla doros³ych.

M.D.

gramie artystycznym dzieci
udowodni³y swym rodzicom,
wychowawcom, kolegom
z klas II i III oraz innym go-

œciom, ¿e znaj¹ barwy ojczy-
ste, potrafi¹ bezpiecznie poru-
szaæ siê po drodze, piêknie
recytuj¹, œpiewaj¹.
Uroczystego pasowania doko-
na³ dyrektor Mariusz Drót-
kowski.
Pier wszoklasiœci otrzymali

pi³ki ufundowane prze Radê
Rodziców oraz dyplomy.
Zdjêcia przedstawiaj¹ uczniów
klas Ia i Ib z wychowawczynia-
mi: Violett¹ Borkowsk¹-Wojt-
kowiak oraz Urszul¹ Górzn¹.

V.B.

brzmiewa³a gromkim œmie-
chem. By³a prezentacja pomo-
cy szkolnych, takich jak m³ot-
ki do wbijania wiedzy, dyby
dla niespokojnych uczniów,
rózgi – oczywiœcie w promo-
cji oraz urz¹dzenia bardziej
skomplikowane, na przyk³ad
do wpuszczania informacji
jednych uchem, a wypuszcza-

nia drugim. Ciekaw¹ teoriê
wysnuto na temat genealogii
œwiêta edukacji. Ponoæ w œre-
dniowieczu podczas spraw-
dzania wiedzy jak zwykle nie
przygotowanych uczniów ba-
ka³arz stwierdzi³ – „E! Duka-
cie i dukacie. ¯aden z was
znów siê nie nauczy³” – po
czym poszed³ do pokoju,
gdzie wspólnie z innymi baka-
³arzami pocz¹³ narzekaæ na

kiepskich uczniów. I tak jest
do dziœ. Raz w roku wszyscy
nauczyciele ³¹cz¹ siê, by
wspólnie ponarzekaæ na swo-
ich podopiecznych. Teoria
bardzo oryginalna, choæ tym
razem chyba siê nie sprawdzi-
³a. Uczniowie bronikowskiej
szko³y nie dali nauczycielom
powodów do narzekañ, ale za
to wiele powodów do œmie-
chu. M.D.
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Czeœæ!
Mam dla Was propozycjê na spêdzenie d³ugich, jesiennych wieczorów. Najpierw musicie wybraæ siê do parku albo do lasu,
¿eby zgromadziæ skarby jesieni - szyszki, kasztany, ¿o³êdzie, „noski” klonu, jarzêbinê.
Oto moje propozycje:

Wykonanie „kruka w cudzych piórach”.

ZgromadŸcie listki jarzêbiny, kaliny, wierzby oraz patyczki,
ptasie piórka, czarny tusz, plastelinê do mocowania piór.

1. Narysujcie kontur ptaka na czarnym kartonie.
2. Gdy tusz wyschnie, wype³nijcie kontur zgromadzonym ma-

teria³em:
a) przyklejcie liœcie,
b) umocujcie w miejscu skrzyde³ za pomoc¹ plasteliny praw-
dziwe ptasie pióra znalezione w parku,
c) namalujcie lub przyklejcie wyciête z kolorowego papie-
ru oko.

Z pozosta³ych skarbów wykonajcie leœne ludki wed³ug w³asnego pomys³u. ¯yczê Wam dobrej zabawy!
 ŒMIGLACZEK

Wykonanie sowy ze zgromadzonych skarbów.

Bêdzie potrzebna ³adna, du¿a szyszka, patyczki, plastelina do
³¹czenia elementów, 2 ziarnka pieprzu, „noski”  klonu.

1. Przygotujcie podstawkê z plasteliny – musi to byæ gruby
kr¹¿ek.

2. Wykonajcie g³owê – ulepcie z plasteliny kulê, (jej wielkoœæ
musi odpowiadaæ wielkoœci szyszki) i umieœæcie j¹ tam,
gdzie szyszka ma ogonek.

3. Z dwóch ziarenek pieprzu zróbcie oczy, a z kawa³ka pa-
tyczka dziób.

4. Z dwóch patyczków zróbcie nogi sowy, po³¹czcie je z tu³o-
wiem za pomoc¹ plasteliny.

5. Umieœæcie nogi sowy na podstawce z plasteliny.
6. Z „nosków” klonu wykonajcie parê skrzyde³, po³¹czcie je z

tu³owiem za pomoc¹ plasteliny.
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16 wrzeœnia – Niet¹¿kowo
Oko³o godz. 2010 w Niet¹¿ko-
wie zatrzymano 66-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel, któ-
r y jecha³ rowerem, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwym – 1,6 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

17 wrzeœnia – Stare Boja-
nowo
Oko³o godz. 2200 w Starym
Bojanowie zatrzymano 29-let-
niego mieszkañca gm. Œmi-
giel, który jecha³ rowerem,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym –
0,8 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu oraz 42-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel –
0,9 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

19 wrzeœnia – Œmigiel
Oko³o godz. 030 w Œmiglu na
ul. Orzeszkowej zatrzymano

ZAGIN¥£
ZBIGNIEW SZAFRAÑSKI, zam. St. Bojanowo

19- le tn iego rowerzystê ,
mieszkañca Œmigla – 2,0 ‰ al-
koholu w wydychanym powie-
trzu.
 
20 wrzeœnia – Koœcian
Wszczêto postêpowanie prze-
ciwko dwóm ch³opcom w wie-
ku 15 i 12 lat, mieszkañcom
gminy Koœcian, którzy na po-
cz¹tku wrzeœnia z terenu po-
sesji w Przysiece Starej skra-
dli kilkadziesi¹t rurek mie-
dzianych o wartoœci oko³o
800 z³. ”£up” trafi³ do punktu
skupu z³omu.
 
23 wrzeœnia – Wonieœæ
W nocy 22/23 wrzeœnia do-
tychczas nieustalony sprawca
w³ama³ siê do gara¿u. Ze sto-
j¹cego tam samochodu m-ki
Opel skrad³ radioodtwarzacz
CD wraz z 30 p³ytami. Straty
oszacowano na ponad 800 z³.

23 wrzeœnia – Wonieœæ
Oko³o godz. 1940 w Bruszcze-
wie 18-letnia mieszkanka gmi-
ny Œmigiel, kieruj¹c Oplem
Vectra, potr¹ci³a 17-letni¹ ro-
werzystkê, która ze z³aman¹
nog¹ zosta³a przewieziona do
szpitala.
 
27 wrzeœnia – Koszanowo
Oko³o godz. 2340 w Koszano-
wie zatrzymano 37-letniego
mieszkañca gminy Kamie-
niec, który kierowa³ Oplem
Kadetem, bêd¹c w stanie nie-
trzeŸwym – 2,2 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.

30 wrzeœnia – Droga nr 5
Oko³o godz. 1230 na drodze nr
5 Gliñsko-Czacz, podczas ho-
lowania Matiza przez Polone-
za, urwa³ siê zaczep holowni-
czy i Matiz zjecha³ na lewy pas
jezdni, zderzaj¹c siê z Seatem
Toledo. Kierowca Daewoo,
49-letni mieszkaniec Poznania

oraz pasa¿erki Seata z ogólny-
mi pot³uczeniami zostali prze-
wiezieni do szpitala.
 
3 paŸdziernika – Stara
Przysieka
Oko³o godz. 2010 w Starej
Przysiece zatrzymano rowe-
rzystê, 37-letniego mieszkañ-
ca Koœciana – 0,8 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.

12 paŸdziernika – Œmigiel
Oko³o godz. 830 w Œmiglu na
ulicy Leszczyñskiej zatrzyma-
no 42 - letniego mieszkañca
gminy Œmigiel, który jecha³
rowerem, bêd¹c w stanie nie-
trzeŸwym – 1,2 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.

19 paŸdziernika – Wonieœæ
Zatrzymano 46 - le tn iego
mieszkañca gm. Œmigiel pod-
czas w³amania do jednego
z gara¿y w Wonieœciu i próbie
kradzie¿y narzêdzi elektrycz-
nych o wartoœci 1150 z³.

s. Stanis³awa i Krystyny zd. Osiecka
ur. 22.04.1954r w Warszawie
zam. Stare Bojanowo ul. Krêta 2

Rysopis zaginionego: wiek
z wygl¹du 55 lat, wzrost 180-
185cm, krêpa budowa cia³a,
waga 115 kg, oczy niebieskie,
w³osy krótkie, proste, koloru
blond, czesane na prawy bok,
cera opalona, twarz owalna,
nos œredni, prosty, znak szcze-
gólny: na brzuchu pionowa
blizna o d³ugoœci oko³o 30 cm,

na lewym ramieniu tatua¿
(dystynkcje wojskowe).
Ubiór: jesienna kurtka od
góry do po³owy tu³owia kolo-
ru ciemna zieleñ, poni¿ej ko-
loru ciemnogranatowego, sza-
ry sweter w bia³e poprzeczne
paski, czarne spodnie, czarne
pó³buty wi¹zane.
Z zawiadomienia z³o¿onego
przez ¿onê zaginionego wyni-
ka, ¿e Zbigniew Szafrañski
w dniu 19.05.2005r oko³o
godz. 700 wyszed³ z domu, nie
informuj¹c cz³onków rodziny,
dok¹d siê udaje i do chwili
obecnej nie powróci³.

Wszelkie informacje mog¹ce
przyczyniæ siê do ustalenia
miejsca pobytu zaginionego
proszê przekazywaæ do KPP
w Koœcianie – nr telefonu –
065-5116-211 lub do najbli¿-
szej jednostki policji.

Œmigielska w¹skotorówka
znajduje siê w coraz bardziej
dramatycznej sytuacji finanso-
wej. Brakuje wszystkiego –
pieniêdzy na wyp³aty dla pra-
cowników, paliwo, niezbêdne
remonty. W tej sytuacji opera-
tor, Stowarzyszenie Kolejo-
wych Przewozów Lokalnych,
od 14 paŸdziernika powa¿nie
ograniczy³ kursy pasa¿erskie.
Teraz mo¿na dojechaæ jedynie
rano do szko³y i wróciæ po
po³udniu do domu.
Poci¹gniêcie takie by³o ko-
nieczne. SKPL wyliczy³o, ¿e
roczne straty ponoszone
przez œmigielsk¹ kolejkê z ty-
tu³u przewozów pasa¿erskich
to oko³o 156 tysiêcy z³. Skie-
rowa³o zatem wniosek do
Urzêdu Marsza³kowskiego
o rekompensatê w wysokoœci
109 tys. z³. Od pocz¹tku roku
kolejka nie uzyska³a ani z³o-
tówki. Na œrodki przyrzeczo-
ne w Urzêdzie Marsza³kow-
skim i potwierdzone stosown¹
uchwa³¹ sejmiku, podjêt¹ po-
nad miesi¹c temu, d³u¿ej ocze-

W¹skotorówce potrzebna realna
pomoc!

kiwaæ ju¿ nie mo¿na. Odpo-
wiednie dokumenty, wed³ug
których kolejka ma uzyskaæ
65 tysiêcy z³, utknê³y gdzieœ
w urzêdniczych biurkach.
– Jeœli te pieni¹dze do nas
dotr¹, ledwie pozwol¹ nam na
zap³acenie najpilniejszych ra-
chunków. Obawiam siê, ¿e
gdyby nie nadzwyczajna ¿ycz-
liwoœæ i zabiegi Józefa Fiksy
z Unii Pracy, radnego sejmi-
ku, a tak¿e Wies³awa Szcze-
pañskiego, wiceprzewodni-
cz¹cego sejmiku (obecnie po-
s³a SLD), kilkakrotnie inter-
weniuj¹cego w naszych spra-
wach, nie by³oby nawet per-
spektywy tej skromnej dota-
cji... – mówi Wit Kreuschner,
naczelnik œmigielskiej kolejki.
Tymczasem swoje zaintereso-
wanie i pomoc dla w¹skoto-
rówki zadeklarowali œmigiel-
scy radni, powo³uj¹c komisjê
wspóln¹, której zadaniem bê-
dzie wypracowanie rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych utrzymanie
i pomoc dla kolejki. Komisjê,
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Og³oszenia drobne

Nagrodê sponsoruje:

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 10/05 WŒ brzmia³o: „Ba-
bie lato”. Nagrodê – do odbio-
r u u fundatora –  Firma
„FOTO-ELF”, ul. Koœciuszki
6 – otrzymuje p. Ilona Star-
kowska z Starego Bojanowa

Matematyka korepetycje – nauczyciel.
Komputerowe przepisywanie prac.
tel. 509 814 834
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Przyjmê gruz budowlany
tel. (065) 518 07 76
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Poziomo:
2. utrzymywany lub zerwa-
ny z kimœ

7. nabytek
8. u³atwia nalewanie do bu-
telek

9. kinowy kontroler
11. odcinek czasu
13. zadanie szaradziarskie
16. ¿y³a wodna
17. medykament
19. przewodzi bodŸce
20. marynata z ogórków

K r z y ¿ ó w k a

22. talarek
23. d³uga z karabinu maszy-

nowego
24.przecinka w lesie
27. wysoka fryzura
28. film Feliksa Falka
30. artysta na scenie
32. wype³niana pierzem
33.w¹tek rozmówki
34. mechaniczny pojazd
35.przyrz¹dzony w shakerze
36. ¿ona francuskiego arysto-

kraty

Pionowo
1.mydlane
2. fajansowy z uszkiem
3. rys
4. ogól ksiê¿y
5. obszar
6. kuzyn ma³py z Madaga-
skaru

10. np. anoda
11. mi³a podczas upa³u
12. ch³odniejszy od szacunku
14. z Babi¹ Gór¹
15. figle
17. zwierzak z kitk¹
18. papka
20. powy¿ej bioder
21. np. archaik
25. wrz¹ca woda
26. w wiosce Indian
28. powoduje zap³on w silni-

ku
29. chroni dêtkê
31.przedporcie
32. obserwator

obok œmigielskiego burmi-
strza Józefa Cieœli i przewod-
nicz¹cego rady Jana Józefcza-

ka, tworz¹ radni: Witold
Omieczyñski, Wies³aw Ka-
sperski i W³odzimierz Drót-
kowski oraz pracownicy urzê-

du Kamila £awecka i Rafa³
Szumacher.
– Bardzo cieszê siê, ¿e radni
chc¹ nam pomóc. Liczê, ¿e

bêdzie to owocna wspó³praca
– powiedzia³ Wit Kreuschner.

t.j.
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W Niet¹¿kowie powstaje
kapela dudziarska, której ini-
cjatorem i za³o¿ycielem jest
Stowarzyszenie Mi³oœników
Folkloru „¯eñcy Wielkopol-
scy”.

T radycje dudziarskie
w Œmiglu i jego okolicach by³y
do niedawna bardzo silne.
Wystarczy tylko przypomnieæ
kapelê Edwarda Ignysia, któ-
ra dzia³a³a jeszcze w latach
osiemdziesi¹tych przy Miej-
sko-Gminnym Oœrodku Kul-
tury w Œmiglu. Teraz m³odzi
adepci z Niet¹¿kowa maj¹ za-
miar iœæ œladami swoich wiel-
kich poprzedników. Zajêcia
odbywaj¹ siê w pi¹tki od 1600

Dudziarze w Niet¹¿kowie
do 1800 w Zespole Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿-
kowie. Instruktorem gry na
dudach i skrzypcach podwi¹-
zanych jest Tomasz Kiciñski
– znany i ceniony dudziarz
z Bukówca Górnego. Do ka-
peli mo¿na siê zapisaæ po
ukoñczeniu dziewi¹tego roku
¿ycia. W przysz³oœci dudzia-
rze bêd¹ towarzyszyæ tance-
rzom z zespo³u „¯eñcy Wiel-
kopolscy” i koncertowaæ sa-
modzielnie. Informacje na te-
mat kapeli mo¿na uzyskaæ
u Rafa³a Rosolskiego – preze-
sa stowarzyszenia, nr tel.
5340921.

Rafa³ Rosolski

24 wrzeœnia dru¿yny har-
cerskie z naszego hufca spo-
tka³y siê w ¯egrówku z okazji
,,Œwiêta pieczonego ziemnia-
ka’’, które zorganizowa³a 2.
Œrodowiskowa Dru¿yna Har-

,,Œwiêto pieczonego ziemniaka’’

od lewej Jaros³aw Kozak, Jacek Wasielewski i Tomasz Kiciñ-
ski

cerska ,,S³oneczna Gromada’’.
Wszyscy uczestnicy spotkania
na miejsce zbiórki dodarli ro-
werami. W lesie, podczas gry
terenowej, musieli wykazaæ
siê du¿¹ wiedz¹ harcersk¹,

logicznym myœleniem i spraw-
noœci¹ fizyczn¹. Najlepsza
okaza³a siê 11. SHDW „W³ó-
czykije”.
Przy ognisku ka¿da dru¿yna
zaprezentowa³a piosenkê nt.
ziemniaka. PóŸniej harcerze

sma¿yli kie³baski i piekli ziem-
niaki. Impreza zosta³a zorga-
nizowana w ramach ,,Harcer-
skiego Startu’’. Jej g³ównym
celem by³a integracja œrodo-
wiska harcerskiego i kontynu-
acja tradycji ludowych.

B. £awniczak

Wybory - podsumowanie
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Pokonkursowa wystawa
fotografii „Kolejkowe Impre-
sje”, któr¹ po raz pierwszy po-
kazano na III Pikniku Klubu
Przyjació³ Œmigielskiej Kolej-
ki, organizowanym z okazji
105-lecia w¹skotorówki w Ro-
baczynie, dotar³a do œmigiel-
skiego liceum. Wystawê do
placówki sprowadzi³ Wojciech
Ciesielski. Mo¿na j¹ ogl¹daæ

Na walnym zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym,
19 paŸdziernika w Centrum
Kultury, obradowa³o œmigiel-
skie ko³o Zwi¹zku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej i By³ych
WiêŸniów Politycznych. Goœæ-
mi weteranów byl i  pp³k
Edward Szyszka, prezes Za-
rz¹du Okrêgowego w Lesznie
i Edward Wenski, prezes Za-
rz¹du Powiatowego w Koœcia-
nie ZKRPiBWP oraz Józef Cie-
œla, burmistrz Œmigla.

Kolejkowe impresje w liceum

Nowe w³adze œmigielskich weteranów

od 12 paŸdziernika. Malowni-
cze fotografie wzbudzaj¹ spo-
re zainteresowanie wœród
uczniowskiej braci.
Po zakoñczeniu ekspozycji
zdjêcia zostan¹ przekazane
redakcji „Gazety Koœciañ-
skiej”, która by³a wspó³orga-
nizatorem konkursu.

t.j.
fot. T.J¹der

Zmieni³y siê w³adze œmigiel-
skiego ko³a. Z funkcji preze-
sa ze wzglêdu na stan zdrowia
zrezygnowa³ Edward B³ocian.
Nowym prezesem wybrano
W³adys³awa Piecucha, emery-
towanego urzêdnika rolnego
ze Starego Bojanowa, wetera-
na wojennych obozów. Wice-
prezesem zosta³ Wojciech Lo-
renc z Poladowa, skarbnikiem
Franciszek Szymañski, so³tys
Koszanowa, a sekretarzem
Czes³aw Miko³ajczak z Roba-

czyna. Nowym w³adzom po-
wodzenia w realizacji przyjê-
tych zadañ ¿yczy³ burmistrz
Cieœla.
Trzech kombatantów zosta³o
wyró¿nionych odznak¹ za za-
s³ugi dla Zwi¹zku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej i By³ych
WiêŸniów Politycznych. Pu³-
kownik Edward Szyszka wrê-
czy³ odznaki Edwardowi B³o-

cianowi, Czes³awowi Miko³aj-
czakowi i W³adys³awowi Pie-
cuchowi.
Weterani, pomimo zaawanso-
wanego wieku, staraj¹ siê ak-
tywnie uczestniczyæ w ¿yciu
spo³ecznym, w tym zw³aszcza
wspieraæ wszelkie uroczysto-
œci o charakterze patriotycz-
nym i obywatelskim. Ich bo-
l¹czki zwi¹zane s¹ przede

wszystkim ze stanem zdrowia
i wysokimi wydatkami na leki
i sprawy ¿yciowe. St¹d wete-
rani postulowali przywrócenie
dla nich bezp³atnych medyka-
mentów i zwiêkszenie kwot na
doraŸne zapomogi.
Ko³o Miejsko-Gminne w Œmi-
glu liczy dziœ 52 cz³onków
zwyczajnych i 48 podopiecz-
nych. Podopiecznymi nazy-

waj¹ weterani osoby osieroco-
ne i owdowia³e. Najczêœciej s¹
to wdowy po zmar³ych kom-
batantach. Niestety szeregi
kombatantów regularnie siê
kurcz¹. W okresie sprawoz-
dawczym, czyli w ostatnich
czterech latach, odesz³o
26 cz³onków zwyczajnych
i 24 podopiecznych.

T. J¹der
fot. Konrad Szwarc

pp³k Edward Szyszka wrêczy³ odznaki Edwardowi B³ociano-
wi, Czes³awowi Miko³ajczakowi i W³adys³awowi Piecuchowi.
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Ju¿ po raz osiemnasty
10 wrzeœnia w Pobiedziskach
odby³ siê Bieg Jagie³³y. Wœród
97 zawodników znalaz³ siê Ire-
neusz Koller, który w kat. wie-
kowej 40 lat zaj¹³ ósme miej-
sce. Micha³ Szkudlarek, star-
tuj¹cy w kat. powy¿ej 70, po-
mimo bardzo trudniej trasy
i wysokiej temperatury powie-
trza (30oC) by³ pierwszy.
18 wrzeœnia odby³ siê XI Miê-
dzynarodowy Bieg Uliczny
o Puchar Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Twardogó-
rze. Startowa³o w tym biegu
62 zawodników z Polski, Ukra-

16 paŸdziernika w œmigiel-
skiej szkole odby³ siê II Tur-
niej Amatorskiej Siatkówki
Mêskiej Grand Prix 2005 ro-
zegrany o puchar komendan-
ta gminnego Stra¿y Po¿arnej
w Œmiglu Mariana Graczyka.
W zawodach wziê³o udzia³
7 dru¿yn: „Zryw” Gostyñ, „Ta-
werna” Koœcian, „Polonez”
Leszno, SKS Borowo-Czem-
piñ, Krzycko Wielkie oraz
OKFiR I i OKFiR II ze Œmigla.
W sportowej atmosferze roze-
grano mecze, których wyniki

16 paŸdziernika w Pozna-
niu odby³ siê maraton, w któ-
rym wziê³o udzia³ 2059 zawod-
ników z kilkunastu pañstw.
Dobrze spisali siê zawodnicy
„Gryfu”. Dariusz Nowak uzy-
ska³ czas 3,08,55 i zaj¹³ 212.
miejsce. Poprawi³ tym samym

Nasi biegacze

II Turniej Grand Prix 2005

Trudny bieg w Poznaniu

s¹ nastêpuj¹ce:
I miejsce „Zryw” Gostyñ
II m OKFiR I Œmigiel
III m „Tawerna” Koœcian
IV m „Polonez” Leszno
V m OKFiR II Œmigiel
VI m SKS Borowo- Czempiñ
VII m Krzycko Wielkie.
Organizator imprezy Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu zapewni³ uczestni-
kom ciep³y posi³ek oraz kawê
i ciasto.
Kolejny, III turniej, ju¿ 6 listo-
pada. Zapraszamy.

¯.K.

iny, Rosji i Bia³orusi. Trasa
bieg³a ulicami miasta i wyno-
si³a 10 km. W kat. wiekowej
pow. 70 lat Micha³ Szkudlarek
zaj¹³ w tym biegu drugie miej-
sce.
24 wrzeœnia w GnieŸnie odby³
siê natomiast 28 Ogólnopolski
Bieg Lechitów na dystansie
pó³maratonu (21,097 km).
Wœród 276 zawodników staro-
wali równie¿ zawodnicy z KS
„Gryf” z Przysieki Polskiej –
Dariusz Nowak, który w kat.
30 lat zaj¹³ ósme miejsce, i Ire-
neusz Koller, w kat 40 lat – je-
denaste miejsce.

M.D.

o 31 minut i 12 sek. swój re-
kord ¿yciowy. Ireneusz Koller
zaj¹³ 371. miejsce, a Micha³
Szkudlarek 1092. miejsce, co
da³o mu w jego kategorii wie-
kowej pow. 70 lat drugie miej-
sce. Swój rekord ¿yciowy po-
prawi³ o 1 min 02 sek.

M.D.

23 wrzeœnia w Cottbus
(Niemcy) odby³ siê coroczny
Europa Sport Festival. Pod-
czas tego miêdzynarodowego

spotkania m³odzi sportowcy
zmagali siê w ró¿nych dyscy-
plinach, miêdzy innymi w tur-
nieju szachowym, w którym

do boju stanêli œmigielscy sza-
chiœci. Obsada turnieju by³a
zró¿nicowana, na co wp³yw
mia³a liczba startuj¹cych za-
wodników (79). Rozegrano
7 rund tempem P’15. Najlep-
szymi zawodnikami naszej
ekipy byli Ma³gorzata £upic-
ka i Mateusz Górny, otrzymu-
j¹c po 5 pkt. Ka¿dy zawodnik
sklasyfikowany zosta³ w odpo-
wiedniej kategorii wiekowej,
a najlepszych (pierwsze trój-
ki) nagrodzono figurami sza-
chowymi. Wœród najm³od-
szych pierwszy by³ Stanis³aw
Janowicz, jego siostra Barba-
ra zajê³a trzecie miejsce wœród
dziewczynek do lat 10. W gru-
pie do lat 12 czwarte miejsce
zaj¹³ Jakub Tañski, siódme –
Aleksander Ja³kiewicz. Wœród
ch³opców do lat 14 Mateusz

Sukcesy „Wie¿y” Górny zaj¹³ trzecie miejsce,
Bartosz Ja³kiewicz – czwarte,
Krzysztof Marcinkowski –
dziesi¹te. Micha³ Œwita³a by³
ósmy w gr upie do lat 16.
W najstarszej grupie zwyciê-
¿y³a Ma³gorzata £upicka,
przed Magdalen¹ Judek. Wy-
stêp naszych szachistów na
arenie miêdzynarodowej
z pewnoœci¹ zaliczymy do
udanych.

W dniach 12-18 wrzeœnia
w DŸwirzynie odby³y siê eli-
minacje do Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y’06.
Stawka by³a bardzo silna,
a ranga zawodów wysoka
(pó³fina³y Mistrzostw Polski).
Nasza jedyna reprezentantka
Agnieszka Adamczak zdoby-
³a w nich 3,5pkt, zajmuj¹c 11
miejsce.

/M.J./
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