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Uzupe³nienie do artyku³u

W nr 10/05 „Witryny Œmigielskiej” ukaza³ siê artyku³ „Hi-
storia œmigielskiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej” podpisany –
Roman Schiller. Nie zosta³o tam zaznaczone, ¿e artyku³ po-
wsta³ na podstawie tekstu kronikarza œmigielskiej OSP – Mi-
ros³awa Judka.

Redakcja

Sprostowanie

Do materia³u pt. „W¹skotorówce potrzebna realna pomoc”,
opublikowanego w ostatnim, listopadowym numerze „Witry-
ny Œmigielskiej”, wkrad³a siê istotna nieœcis³oœæ. Otó¿ komi-
sjê doraŸn¹, której zadaniem m.in. bêdzie sformu³owanie wnio-
sków dotycz¹cych dalszego funkcjonowania œmigielskiej ko-
lejki, powo³ano 27 paŸdziernika w sk³adzie: W³odzimierz Drót-
kowski, Wies³aw Kasperski i Witold Omieczyñski. Burmistrz
Józef Cieœla zadeklarowa³ daleko id¹c¹ pomoc i wspó³pracê
z t¹ komisj¹, a tak¿e wspó³dzia³anie kompetentnych pracow-
ników Urzêdu Miejskiego.

Nadmieniam, ¿e tekst powsta³ jeszcze we wrzeœniu i zosta³
przejêty przez „Witrynê Œmigielsk¹” z Biura Promocji UM. Za
niezamierzon¹ pomy³kê wszystkich zainteresowanych prze-
praszam.

Tadeusz J¹der
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29 wrzeœnia odby³a siê se-
sja Rady Miejskiej Œmigla
zwo³ana specjalnie w sprawie
uchwalenia tar yf na wodê
i œcieki. W sesji uczestniczy³o
15 radnych, a ponadto bur-
mistrz Œmigla Józef Cieœla,
zastêpca burmistrza Stefan
Stachowiak, skarbnik gminy –
Danuta Marciniak, sekretarz
urzêdu – Wanda Jakubowska,
Kamila £awecka – radca
prawny, Wiktor Snela – cz³o-
nek Zarz¹du Powiatu Koœciañ-
skiego, so³tysi i przewodnicz¹-
cy osiedli, dyrektorzy i kie-
rownicy miejscowych zak³a-
dów pracy, mieszkañcy gminy
Œmigiel oraz przedstawiciele
prasy lokalnej: red. red. Alicja
Muenzberg z „Gazety Ko-
œciañskiej” i Anna Szklarska
z „Panoramy Leszczyñskiej”.
Na wniosek burmistrza do po-
rz¹dku obrad w³¹czono pro-
jekt uchwa³y w sprawie zmian
w bud¿ecie gminy.

Po przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji, radni przy-
st¹pili do omawiania taryf
op³at za dostarczanie wody
i odprowadzanie œcieków, któ-
re maj¹ obowi¹zywaæ w gmi-
nie Œmigiel od listopada 2005.
Na poprzedniej sesji, po 1,5
godzinnej dyskusji, projekt
uchwa³y na ten temat wy³¹czo-
no z porz¹dku obrad i skiero-
wano do powtórnego rozpa-
trzenia przez Komisjê Finan-
sowo-Gospodarcz¹ Rady Miej-
skiej w Œmiglu. Komisja
wspólnie z kierownictwem
Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, po
kolejnym przeanalizowaniu
tabel oraz stosownych aktów
prawnych, zajê³a stanowisko
niejednoznaczne. Zastrze¿e-
nia komisji dotyczy³y:
• braku zró¿nicowania cen

i stawek w opracowanej
przez ZGKiM w Œmiglu ta-
ryfy op³at dla poszczegól-
nych grup odbiorców us³ug
(m.in. osoby prywatne, za-
k³ady pracy, na cele byto-
we i przemys³owe, itp.),
o czym mówi art. 20 usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r.

XXXIV sesja Rady Miejskiej Œmigla
o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym od-
prowadzaniu  œc ieków
(tekst ujednolicony - Dz. U.
Nr 72, poz. 747; z póŸniej-
szymi zmianami)

• braku obci¹¿ania gminy
(przez ZGKiM) za wodê
pobieran¹ z publicznych
studni i zdrojów ulicznych
na cele przeciwpo¿arowe
oraz za wodê zu¿yt¹ do
podlewania publicznych
terenów zielonych (m.in.
trawników, boisk sporto-
wych itp.) – (art. 22 w/w
ustawy)

• art. 6 ustawy – dotycz¹ce-
go aktualnoœci wszystkich
umów w gminie o dostar-
czanie wody lub odprowa-
dzanie œcieków
Zastêpca kierownika Za-

k³adu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Feliks
Banasik zaznaczy³, ¿e w gmi-
nie Œmigiel nie ma problemu
podlewania trawników, nie ma
zdrojów ulicznych, s¹ tylko
dwa wydzielone miejsca,
z których ewentualnie mo¿na
pobieraæ wodê (wodoci¹g
w Œmiglu i w Przysiece Pol-
skiej). W uzgodnieniu z Roma-
nem Schillerem – prezesem
OSP Œmigiel – obliczono, ¿e
na cele przeciwpo¿arowe po-
trzeba rocznie 0,1 % ogólnego
zapotrzebowania na wodê
w gminie (przyp. W.O. – t.j.
530 m3, co przy planowanej ta-
ryfie 2,30 zù za 1 m3 wynosi
1 .219  zù  p r z y chodu  do
ZGKiM). W tym roku jest do
tego wydzielona studnia
z wod¹ niezdatn¹ do celów by-
towych. Wszystkie umowy na
dostarczanie wody i odprowa-
dzanie œcieków s¹ aktualne.
Boiska sportowe w Czaczu,
Sp³awiu, w Starym Bojanowie
i Œmiglu s¹ podlewane. Do tej
pory nikt za tê wodê nie p³a-
ci³, jednak w tym roku za³o¿o-
no tam liczniki i po sezonie
wszystkie kluby sportowe zo-
stan¹ obci¹¿one nale¿noœcia-
mi za zu¿yt¹ wodê.

Przewodnicz¹cy w/w ko-
misji – Wies³aw Kasperski –

zwróci³ uwagê na fakt, ¿e przy
ustalaniu wysokoœci taryf
op³at za wodê i œcieki uwzglêd-
nia siê równie¿ wartoœci na-
k³adów gminy przeznaczo-
nych na modernizacjê i roz-
wój sieci wodoci¹gowych i ka-
nalizacyjnych, wynikaj¹cych
z wieloletniego planu. Taki
plan zosta³ przyjêty, ale zak³ad
wykonywa³ remonty niezgod-
nie z nim. Nie podwa¿aj¹c za-
sadnoœci wykonanych remon-
tów i modernizacji sieci,
przewodnicz¹cy zaapelowa³
w imieniu komisji o realizacjê
przyjêtych zadañ.

Radni w toku dyskusji wy-
razili tak¿e zdecydowany
sprzeciw na wprowadzenie
op³at za wodomierze, które
w sposób znacz¹cy podnios³y-
by te œwiadczenia, uderzaj¹c
przede wszystkim w najbied-
niejsz¹ grupê odbiorców
wody i œcieków naszej gminy.

W rezultacie uchwa³y
w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowa-
dzanie œcieków nie podjêto,
poniewa¿ za g³osowa³o tylko
2 radnych, 7 radnych by³o
przeciw, a 6 wstrzyma³o siê od
g³osu. W tej sytuacji, zgodnie
z procedur¹, o przedmioto-
wych podwy¿kach tar yf

w gminie Œmigiel zdecyduje
wojewoda wielkopolski, który
albo przyjmie, albo odrzuci
uzasadnienie merytoryczne
radnych w tej sprawie.

Ponadto na sesji przyjêto tak-
¿e 4 uchwa³y w nastêpuj¹cych
sprawach:
• zmian do wieloletniego pla-

nu modernizacji i rozwoju
urz¹dzeñ wodoci¹gowo-
kanalizacyjnych uchwalo-
nego uchwa³¹ Nr XIV/120/
2003 Rady Miejskiej Œmigla
z dnia 30 grudnia 2003 r.,
które Komisja Finansowo-
Gospodarcza zaopiniowa³a
pozytywnie,

• powo³ania komisji doraŸ-
nej w sk³adzie: Marian
Drzewiecki, Jan Pietrzak
i Roman Schiller w celu
rozpatrzenia kolejnej skar-
gi na postêpowanie burmi-
strza Œmigla (2 uchwa³y),

• zmian w bud¿ecie gminy
Œ m i g i e l  n a  r o k  2 0 0 5
w zwi¹zku z otrzymaniem
przez szko³ê w Czaczu
œrodków f inansowych
w wysokoœci 39.875 z³ od
Zarz¹du Województwa
Wielkopolskiego z prze-
znaczeniem na adaptacjê
oficyny wschodniej pa³acu
na potrzeby edukacyjne.

Witold Omieczyñski

Reklama
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Ju¿ od trzech lat, tu¿ przed
dniem Wszystkich Œwietych,
prowadzone s¹ prace porz¹d-
kowe na dawnym ewangelic-
kim cmentarzu w Robaczynie.
Akcja ta prowadzona jest z ini-
cjatywy parafianina Rafa³a
Ka³ka, dla którego los tego
miejsca nie jest obojêtny.
Cmentarz zosta³ za³o¿ony
w 1789 r. przez Carla Aleksan-
dra Bojanowskiego oraz jego
¿onê Eleonorê z Bothmerów
Bojanowsk¹. Pierwotnie by³
przeznaczony na cmentarz ro-
dzinny z mauzoleum. Funda-
tor cmentarza by³ w³aœcicie-
lem Starego Bojanowa, Nie-
t¹¿kowa i Robaczyna. Piasto-
wa³ wiele urzêdów – by³ sêdzi¹
ziemskim powiatu koœciañ-

Na zaproszenie senator
Genowefy Ferenc, organiza-
torki „Konkursu wakacyjne-
go”, siedemnastoosobowa
grupa m³odzie¿y ze œmigiel-
skiej szko³y, wraz z Violett¹
Bogdanow, nauczycielk¹ pla-
styki i burmistrzem Józefem
Cieœl¹, wyruszy³a do Go³ucho-
wa pod Kaliszem, gdzie 9 li-
stopada mia³o miejsce roz-
strzygniêcie II edycji konkur-
su.

Sprz¹tanie cmentarza
w Robaczynie

II edycja „Konkursu
wakacyjnego” rozstrzygniêta

skiego, od 1754 r. szambela-
nem królewskim, zaœ w Ko-
œciele Ewangelicko-Augsbur-
skim w Wielkopolsce jednym
z czterech generalnych senio-
rów przy superintendenturze.
W akcjê porz¹dkowania
cmentarza zaanga¿owana jest
miejscowa m³odzie¿ z gimna-
zjum oraz liceum. W czasie
pracy mog¹ zapoznaæ siê z hi-
stori¹ tego miejsca, któr¹ ka¿-
dorazowo przybli¿a sam po-
mys³odawca akcji, a tak¿e za-
znajomiæ siê z podstawowymi
zasadami reformacji, o któ-
rych opowiada leszczyñski
duszpasterz – ks. S³awomir J.
Sikora.
Warto podkreœliæ, ¿e w³adze
lokalne równie¿ przyczyniaj¹

siê do w³aœciwego upamiêtnie-
nia tego miejsca. Przy bramie
wejœciowej umieszczono tabli-
cê informacyjn¹, a przed
cmentarzem ustawiono ³awki.
Gmina Œmigiel zamieœci³a
zdjêcie i opis cmentarza

w swoim folderze, wspiera
tak¿e prace porz¹dkowe.
Wiêcej na temat cmentarza na
stronie internetowej www.lu-
teranie.pl/robaczyn za stron¹
www.luteranie.pl

£¹cznie nap³ynê³y 144 prace
z 11 powiatów. Œmigielscy
uczniowie byli jedynymi z po-
wiatu koœciañskiego. Gminê
reprezentowali: Weronika
Strzelczyk i Magdalena Lis –
uczennice szko³y podstawo-
wej oraz Apolonia Stacho-
wiak, Agata Moszak, Miko³aj
Domaga³a, Michalina Rejno,
Romana Chomska, Monika
Koœciuszko, Norbert Bogda-
now, Przemys³aw Ki¹ca,

Mieszko Kulus, Micha³ Le-
mañski, Monika Matuszko-
wiak, Monika Wojciechow-
ska, Patrycja Borowska i Mo-
nika Lemañska – gimnazjali-
œci.
W œmigielskich pracach domi-
nuj¹cym motywem by³y wia-
traki. Reprezentuj¹ca szko³ê
podstawow¹ Magdalena Lis
z klasy VI, zajê³a III miejsce za
rêcznie wykonany album
z ok³adk¹ zdobion¹ wiatra-
kiem z zapa³ek. Na poziomie
gimnazjum trzecie miejsce
zajêli Micha³ Lemañski z Mo-
nik¹ Matuszkowiak za wspól-
nie wykonan¹ makietê wiatra-
ka. Wyró¿nione zosta³y rów-
nie¿ gimnazjalistki Monika
Lemañska za plakat pod

nazw¹ „Wycieczka po Œmiglu”
i Apolonia Stachowiak za al-
bum z ok³adk¹ prezentuj¹c¹
rêcznie wyhaftowany herb
Œmigla.
Dziêki organizatorce konkur-
su uczestnicy mogli tego dnia
nieodp³atnie zwiedziæ zamek
oraz go³uchowski park, co dla
naszych uczniów okaza³o siê
nie lada atrakcj¹.
Senator Ferenc zapewni³a, ¿e
konkurs bêdzie kontynuowa-
ny w nastêpnym roku przez
nowo utworzone stowarzysze-
nie „Razem silni i bezpieczni”.
Ma to zwi¹zek z zakoñczon¹
przez ni¹ s³u¿b¹ parlamen-
tarn¹.

Anita Kasperska
fot. Anita Kasperska
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Pe³na sala widowiskowa,
przemówienia, owacje na
stoj¹co, ³zy wzruszenia- to
wszystko mia³o miejsce 11 li-
stopada w Centrum Kultury,
w 87. rocznicê odzyskania nie-
podleg³oœci oraz 25. rocznicê
powo³ania pierwszych nieza-
le¿nych struktur zwi¹zko-

11 listopada w Œmiglu

wych na Ziemi Œmigielskiej.
Wœród goœci byli m. in.

pose³ obecnej kadencji Woj-
ciech Ziemniak, burmistrz
Œmigla Jerzy Cieœla, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla Jan Józefczak, radni, kom-
batanci, dyrektorzy szkó³ oraz
przedstawiciele pierwszych

Komisji Zak³adowych NSZZ
Solidarnoœæ, zarówno nie ist-
niej¹cych ju¿, jak i nadal dzia-
³aj¹cych œmigielskich zak³a-
dów pracy.
Widowisko „B¹dŸ wierny,
idŸ...” w re¿yserii Janusza
Dodota oraz konsultacji histo-
r ycznej Wojciecha Ciesiel-
skiego dedykowano przede
wszystkim tym, dla których
okres walki o demokratyczn¹
ojczyznê to nie tylko wycinek

z historii Polski, ale ¿ywe
wspomnienia z przesz³oœci.
Konwencja teatru by³a niety-
powa - udowodni³a, ¿e niekie-
dy nie potrzeba s³ów, aby po-
kazaæ tragizm ludzkich losów
w okresie niewoli narodowej.
Mowa cia³a i rekwizyty stano-
wi³y g³ówne tworzywo tego
spektaklu. W role bezimien-
nych bohaterów wcielili siê
œmigielscy licealiœci, dla któ-
rych aktywny udzia³ w obcho-

dach obu rocznic by³ niew¹t-
pliwie wspania³¹ lekcj¹ histo-
rii. Wystêp zosta³ poprzedzo-
ny prelekcj¹ Wojciecha Cie-
sielskiego, g³ównego organi-
zatora imprezy. Nie brakowa-
³o te¿ wzruszaj¹cych momen-
tów, szczególnie gdy za-
brzmia³y dŸwiêki pieœni „Bo¿e
coœ Polskê...”, któr¹ odœpiewa-
no stoj¹c, w skupieniu.
Wielce buduj¹ca by³a dla œmi-

gielan wypowiedŸ pos³a Woj-
ciecha Ziemniaka, któr y
stwierdzi³, i¿ nie spodziewa³
siê, ¿e obchody Œwiêta Nie-
podleg³oœci w Œmiglu bêd¹
mia³y tak¹ rangê i oddŸwiêk
wœród spo³eczeñstwa, co nie-
w¹tpliwie œwiadczy o spo³ecz-
nym zaanga¿owaniu i patrio-
tycznej postawie mieszkañ-
ców naszego miasteczka.

Agata Kulus
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Zbli¿aj¹ siê kolejne œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Tchn¹
one zawsze wielkim optymi-
zmem zwi¹zanym z narodze-
niem Bo¿ego Dzieci¹tka i dla-
tego wiêkszoœæ ludzi bêdzie
stara³a siê zapomnieæ o pro-
blemach codziennego dnia,
o problemach, z którymi sty-
kali siê czêsto tak¿e nasi ojco-
wie. O ich radoœciach i smut-
kach niech przypomni nam
lektura œmigielskiej prasy
z minionych lat.
W œwi¹tecznym wydaniu
„Orêdownika Œmigielskiego”
z 25.12.1920 roku ukaza³ siê
artyku³ wstêpny „Bóg siê ro-
dzi, moc truchleje”, w którym
autor pisa³ m.in.: „Nadesz³a
znowu uroczystoœæ Bo¿ego
Narodzenia, pami¹tka owej
przecudnej nocy, w której S³o-
wo cia³em siê sta³o i zamiesz-
ka³o miêdzy nami. Œwiêto to
z ostatnich dni przesz³oœci dla
nas w dzielnicy wielkopolskiej
tem radoœniejsze, boæ up³y-
waj¹ w tym roku dwa lata, jak
trzeci dzieñ Bo¿ego Narodze-
nia naszej Piastowskiej dziel-
nicy przyniós³ wybawienie!
Kto przedtem nie rozumia³
potêgi i czaru s³owa „wolnoœæ
i niepodleg³oœæ”, ten odczu³ to

Bo¿e Narodzenie w Œmiglu w 1920 roku
teraz! Lecz przyniós³ jeszcze
drugi klejnot, a nazwisko jego:
„zgoda i mi³oœæ”. I dobrze nam
z tym by³o! Ale niestety, ten
okres szczêœliwy a¿ zbyt prêd-
ko przemin¹³, na miejsce mi-
³oœci przysz³a nienawiœæ, za-
miast zgody walka, prowadzo-
na z zawziêt¹ nienawiœci¹. Oto
po dwóch latach niepodleg³o-
œci sta³a siê nam Ojczyzna tak
wstrêtnym widowiskiem,
gdzie w walce dzieci jednej
matki nawzajem siê zwalczaj¹,
a co gorsze w zaœlepieniu
swem nawet na matkê po-
wstaj¹, bo ich has³em sta³o siê:
„Wszystko dla partii”.
Zamieszczono tam równie¿
informacje o aktualnych ce-
nach na ró¿ne artyku³y. I tak
cena cetnara ¿yta, jêczmienia
i owsa wynosi³a 275 mk, psze-
nicy 300, ziemniaków 42 mk.
Warzywa – g³ówka bia³ej ka-
pusty 2-3 mk, funt pietruszki
4 mk, selera 4-5 mk, burak
czerwony 1,5 mk. Drób – kura
70-80 mk, kaczka 120 – 180
mk, gêœ 200 – 400 mk. Owoce
– jab³ka za funt 6-9 mk, mak
czarny 25 mk. Tradycyjnie
zbierano ró¿ne dary dla ¿o³nie-
rzy. Informowano wiêc, ¿e szko-
³a ludowa w Œmiglu przygoto-

wa³a 42 paczki, szko³a œrednia
27, Marian Olejnik ofiarowa³ na
ten cel 25 funtów m¹ki na p³at-
ki, szko³a w Wonieœciu przeka-
za³a 60 papierosów, 14 o³ów-
ków, 1 trzonek, 1,5 funta okra-
sy, 1 funt myd³a, 18 pude³ek
zapa³ek, 0,5 funta orzechów, 9
cygar, ig³y, szpilki, nici, guziki,
papier listowy itp.
W tym okresie nie mog³o
obyæ siê bez ró¿nego rodzaju
imprez. Og³asza³a siê wiêc:
Restauracja naprzeciw kolejki
W drugie œwiêto Bo¿ego Naro-
dzeniai w dzieñ Sylwestra –
Koncert – na który uprzejmie
zaprasza Ksawer Kunze
Organizowano tak¿e tradycyj-
ne jase³ka: „Podczas œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia, t.j. w pierw-
szym dniu dla dzieci, zaœ w dru-
gim dla starszych odegrane zo-
stan¹ „Jase³ka” przez tut. dzia-
twê szko³y katolickiej. Zazna-
czyæ wypada, ¿e dochód prze-
znaczony jest na sprawienie
ksi¹¿ek szkolnych dla ubogiej
ucz¹cej siê dziatwy.”
Poniewa¿ okres Bo¿ego Naro-
dzenia to czas radoœci, nie bra-
kowa³o licznych dowcipów.
A oto kilka przyk³adów:
Miêdzy terminatorami
- Ty, jak¿e tam u majstra? Do-

bry wikt?
- No, niez³y, codziennie jest pie-
czeñ z kapust¹ lub kartoflami.
- E, to morowe jedzenie!
- Czemu nie? Bardzo dobre,
ino, ¿e majster zjada pieczeñ,
a my dostajemy tylko kapustê
lub kartofle.
G³ód mieszkaniowy
- Co by tu zrobiæ, ¿eby jakim
cudem zdobyæ dach nad g³ow¹?
- O! jest na to bardzo prosty
i niezawodny sposób, jedyny
dziœ w Warszawie dla nieza-
mo¿nych.
- Zlituj siê cz³owieku, powiedz!
Zbawc¹ moim bêdziesz!
- Buchnij cokolwiek, a policja
da ci mieszkanie nie tylko bez
„odstêpnego”, ale nawet bez-
p³atnie.
Kartkowiec
- Chleb coraz gorszy! Cieka-
wym, co tam w nim jest?
- Zapytaj raczej, czego tam nie
ma.
Œwiêta minê³y w Œmiglu spo-
kojnie i tylko pogoda nie do-
pisa³a: „Tegoroczna aura nie
by³a odpowiednia, bowiem
miast mrozu i œniegu by³
deszcz, b³oto i mg³awice”.
A jakie bêd¹ œwiêta Bo¿ego
Narodzenia 2005 roku?

Jan Pawicki

Niezwyk³e miejsce i odpo-
wiedni dobór wykonawców
daj¹ koncertom w kaplicy po-
ewangelickiej niepowtarzaln¹
atmosferê, nic wiêc dziwnego,
¿e ciesz¹ siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem publiczno-
œci. Wieczór 13 listopada sta³
siê w kaplicy miejscem „Je-
siennego Spotkania z Pio-
senk¹”, na które zaprosi³a
wszystkich grupa „Ka¿dy
grosz...”i opiekun obiektu An-
toni Szulc.
By³o to spotkanie z piosenka
poetyck¹, bo w³aœnie taki ro-
dzaj muzyki taka sama wra¿-
liwoœæ po³¹czy³a cz³onków tej
grupy – Piotra Filipowicza (in-
strument klawiszowy), Dariu-
sza Dêbniaka (gitara klasycz-
na), Piotra Andrynowskiego
(gitara basowa), Andrzeja
Webera (gitara akustyczna)

Mi³e spotkanie w ch³odny wieczór
i Paw³a Œliwiñskiego (skrzyp-
ce). Utwory, które rozbrzmie-
wa³y tego wieczoru w kaplicy,
w po³¹czeniu z jesienn¹ sceno-
grafi¹ i blaskiem œwiec spra-
wi³y, ¿e publicznoœæ nie tylko
nagradza³a ka¿dy z nich
gromkimi brawami, ale te¿
„wspomaga³a” grupê w³a-
snym œpiewem, zw³aszcza
przy bardziej znanych utwo-
rach „Starego Dobrego Ma³-
¿eñstwa”, „Wolnej Grupy Bu-
kowiny” czy piosenek do tek-
stów Edwarda Stachur y.
Urozmaiceniem koncer tu
by³y solowe popisy Dariusza
Dêbniaka na gitarze klasycz-
nej, pe³ne humoru dialogi mu-
zyków a tak¿e piosenki piêk-
nie zaœpiewane przez goœcia
tego wieczoru – Izabelê Drob-
nik. By³o te¿ coœ dla mi³oœni-
ków fotografii – wystawa zdjêæ

zrobionych przez Andrzeja
Webera w czasie jego czê-
stych, rowerowych wycie-
czek.
Mimo wieczornego ch³odu,
podczas koncertu w kaplicy
panowa³a ciep³a atmosfera,

a to dziêki nastrojowi stworzo-
nemu przez grupê oraz ¿ycz-
liwoœci ks. proboszcza Józefa
Rydlewskiego z Bronikowa,
któr y u¿yczy³ sprzêtu do
ogrzania kaplicy.

M.D.
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Gmina Œmigiel 1 lipca br
zawar³a umowê z wroc³awsk¹
firm¹ European Infrastructu-
re Group na wykonanie opra-
cowania koncepcji zagospoda-
rowania turystycznego gminy.
W ramach konsultacji spo-
³ecznych przy opracowywaniu
tego dokumentu, 20 paŸdzier-
nika na spotkaniu w Centrum
Kultury, zainteresowani mogli
zapoznaæ siê i zg³osiæ swoje
uwagi do przedstawionego
wstêpnego projektu.
Wed³ug za³o¿eñ, centrum tu-
rystycznym ma pozostaæ Œmi-
giel, stolica gminy, a g³ówna
atrakcj¹ dwa skanseny: m³y-
narstwa – przy wiatrakach
i unietyckiej osady w Brusz-
czewie sprzed 4 tysiêcy lat.
Wa¿ne miejsce przypad³oby
muzeum wyznañ religijnych,
propaguj¹cym Œmigiel jako
miasto o tradycjach wywodz¹-
cych siê z ró¿nych kultur. Au-
torzy zaproponowali ponadto
powstanie muzeum historii
codziennej ,  tworzonego
w oparciu o obiekty gazowni,
rozlewni wód i kolejki w¹sko-

17.10. do Zespo³u Szkó³
w Bronikowie przyby³ z wi-
zyt¹ ks. bp. Zdzis³awa Fortu-
n iak ,  k tór y  spotka ³  s iê
z uczniami i pracownikami
szko³y. Biskupowi towarzyszy-
li ks. dziekan M. Szymañski
i proboszcz parafii w Broniko-
wie ks. J. Rydlewski.
Po powitaniu i obejrzeniu pro-
gramu artystycznego biskup
rozmawia³ z uczniami, któ-
rych zapewni³, ¿e nauka jest

Pomys³ na turystykê
torowej. Proponuj¹ równie¿
reaktywowanie dawnych linii
w¹skotorówki, po³¹czenie jej
ze skansenem w Soplicowie
oraz Rakoniewicami i Mu-
zeum Kolejnictwa w Wolszty-
nie. Wed³ug projektu, funkcjê
centrum rekreacyjnego mia³-
by pe³niæ Wonieœæ, gdzie na
obszarze przyleg³ym do jezio-
ra (Jezierzyce – Wonieœæ –
Gniewowo) m.in. powsta³oby
pole golfowe. Jezierzyce nato-
miast, zdaniem autorów kon-
cepcji, zosta³yby oœrodkiem
o charakterze kolonijno-spor-
towym. Projekt obejmuje po-
nadto rozwój agroturystyki
oraz bazy noclegowej i gastro-
nomicznej.
Ka¿dy z przyby³ych na spotka-
nie otrzyma³ kopiê oryginal-
nego projektu z formularzem
na wpisanie w³asnych uwag
i sugestii. Po prezentacji i o¿y-
wionych rozmowach kuluaro-
wych swoje spostrze¿enia
m.in. przedstawili: Tadeusz
Krzy¿anowski z Przysieki Pol-
skiej, prezes koœciañskiego
oddzia³u PTTK, ks. dziekan

Marian Szymañski, proboszcz
parafii p.w. œw. Stanis³awa
Kostki, S³awomir Grzelczyk,
so³tys Sp³awia, Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska, wicepre-
zes Œmigielskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego, Kazimiera
Praso³, w³aœcicielka gospodar-
stwa agrotur ystycznego
w Niet¹¿kowie, Maria Piero-
¿yñska, specjalista planowa-
nia przestrzennego.
- Myœlê, ¿e zasadne jest umo¿-
liwienie mieszkañcom uczest-
niczenia w opracowywaniu
tak wa¿nego i strategicznego
dokumentu, jakim jest kon-
cepcja zagospodarowania tu-

rystycznego gminy. Zaplano-
wane w nim rozwi¹zania, dziê-
ki sugestiom mieszkañców,
mog¹ staæ siê bardziej realne.
Trzeba podkreœliæ, ¿e doku-
ment ten jest przepustk¹ do
podjêcia starañ o fundusze
europejskie, w których pozy-
skiwaniu specjalizuje siê EIG
– skomentowa³ burmistrz Cie-
œla.
Jak zapewnia firma EIG,
wszystkie zg³oszone uwagi
zostan¹ uwzglêdnione, a ich
autorzy wymienieni w przyjê-
tej nowej wersji dokumentu.

t.j.
fot. Konrad Szwarc

Wizyta Biskupa w Bronikowie
bardzo wa¿na oraz daje lepsze
perspektywy na przysz³oœæ.
Po rozmowie z m³odzie¿¹ bi-
skup uda³ siê na spotkanie
z pracownikami szko³y.
Tego samego dnia udzieli³
sakramentu bierzmowania
uczniom klas gimnazjalnych.
Biskup Z. Fortuniak swoim
pogodnym usposobieniem
wniós³ wiele optymizmu
w mury bronikowskiej szko³y.

M.D.
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22.10. uczniowie i pracow-
nicy Zespo³u Szkó³ w Broniko-
wie pojechali do Soko³owic,
aby tam prze¿yæ uroczystoœæ
pasowania na ucznia.
Przysiêgê uczniowsk¹ sk³ada-
³y dzieci kl. I szko³y podstawo-
wej i m³odzie¿ kl. I gimna-
zjum.

Fundacja Wspomagania
Wsi przes³a³a na rêce burmi-
strza Józefa Cieœli gratulacje
dla 17 uczniów œmigielskiego
gimnazjum, którzy zakwalifi-
kowali siê do II etapu interne-
towego konkursu „Poznawaj
Polskê”. Jednoczeœnie war-
szawska fundacja przekaza³a
m³odzie¿y ¿yczenia powodze-
nia w II etapie rywalizacji.
Konkurs sk³ada siê z trzech
etapów, podczas których m³o-
dzie¿ zdobywa informacje
i komunikuje siê za poœrednic-
twem Internetu. W I etapie
wziê³o udzia³ prawie tysi¹c
uczniów z niewielkich oœrod-
ków w ca³ej Polsce, w tym 47
ze Œmigla. Do II czêœci kon-
kursu jury zakwalifikowa³o
274 uczestników, którzy zdo-
byli najwiêcej punktów. Mo¿-
na je by³o uzyskaæ, odpowia-
daj¹c na pytania nadsy³ane na
wczeœniej za³o¿one w³asne
konto e-mailowe. Pytania do-

Pasowanie w Soko³owicach Sukces œmigielskich
gimnazjalistów

tyczy³y ogólnej wiedzy o Pol-
sce z ró¿nych dziedzin, takich
jak: historia, literatura, geo-
grafia, przyroda, polityka,
¿ycie codzienne, kultura,
sport, s³awni ludzie, s³ynne
cytaty.
Do II etapu konkursu jury za-
kwalifikowa³o Paulinê Dwor-
czak, Monikê Kuœnierczak,
Anetê Bednarczyk, Nataliê
Furmaniak, Sylwiusza Mala-
ka, Danielê Bednarek, Moni-
kê Bednarczyk, Kamila J¹de-
ra, £ukasza Kraczewskiego,
S³awomira Kreuschnera, We-
ronikê Kuœnierczak, Krzysz-
tofa Skorackiego, Jêdrzeja
Skrzypka, Monikê Wojcie-
chowsk¹, Dagmarê Józefiak,
Kamila Paula i Magdalenê
Trzciñsk¹. W sukcesie œmi-
gielskiej m³odzie¿y znacz¹cy
udzia³ ma ich opiekun Edward
Pawlicki, nauczyciel matema-
tyki i informatyki.

t.j.

Impreza by³a udana. Wszyscy
dobrze siê bawili i chêtnie
uczestniczyli w organizowa-
nych grach i zabawach. By³o
pieczenie kie³basek i œpiewa-
nie piosenek przy ognisku.
W mi³ej atmosferze odby³o siê
przyjêcie nowych uczniów do
wielkiej rodziny uczniowskiej.

M.D.

8 listopada w Szkole Pod-
stawowej w Œmiglu odby³y siê
Indywidualne Mistrzostwa
Gminy w Tenisie Sto³owym
Szkó³ Podstawowych. Do ry-
walizacji zg³osi³y siê szko³y ze
Œmigla i Czacza. Rozgrywki
prowadzono w grupach z po-
dzia³em na kategorie dziew-
cz¹t i ch³opców.
Wyniki mistrzostw:
Dziewczêta
1. Marika Maœlak – SP Czacz
2. Magdalena Lis – SP Œmigiel
3.  Agnieszka ¯yto – SP Œmi-

giel
Ch³opcy
1. Przemys³aw Grzesiewicz –

SP Œmigiel
2. Wojciech Przybylski – SP

Œmigiel
3. Kamil Nowak – SP Œmigiel
15 listopada równie¿ w Szko-
le Podstawowej w Œmiglu od-
by³y siê Mistrzostwa Powiatu.
Zawody rozegrano w 2 gru-
pach.
Wyniki mistrzostw:
Dziewczêta
1. Agata Œlusarek – SP Krzy-

wiñ

Rozgrywki rozpoczêto
2. Marika Maœlak – SP Czacz
3. Izabella £aszczyñska –SP

Krzywiñ
4. Magdalena Lis – SP Œmi-

giel
5. Sandra Herman – SP Krzy-

wiñ
6. Agnieszka ¯yto – SP Œmi-

giel
Ch³opcy
1. Wojciech Przybylski – SP

Œmigiel
2. Przemys³aw Grzesiewicz –

SP Œmigiel
3. Hubert Wawrzyniak – SP

Krzywiñ
4. Kamil Nowak – SP Œmigiel
5. Szymon KaŸmierczak – SP

Krzywiñ
6. Tomasz KaŸmierczak – SP

Krzywiñ
Szeœciu pierwszych zawodni-
ków otrzyma³o dyplomy,
trzech najlepszych medale
ufundowane przez Powiatowy
Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Koœcianie. Trzech najlep-
szych zawodników i zawod-
niczki bêd¹ reprezentowaæ
nasz powiat na Mistrzostwach

12 listopada w GnieŸnie odby³
siê II Wielkopolski Turniej
Klasyfikacyjny M³odzików.
W turnieju startowa³o 55 za-
wodników z ca³ej Wielkopol-
ski.

Sukces Przemka

Wielkopolski, które odbêd¹
siê w marcu 2006 r. w Czarn-
kowie. Organizatorami mi-
strzostw byli D. Strzelczyk i K.

Marciniak, sêdzi¹ g³ównym
by³ Janusz Soszyñski.

Karol Marciniak

Z klubu „Polonia-Arsena³ Œmi-
giel” startowa³o 5 m³odzików.
Najwy¿sz¹ lokatê zdoby³ Prze-
mys³aw Grzesiewicz, zajmuj¹c
wysokie III miejsce.

D. Strzelczyk
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Gdzie i kiedy Pan siê urodzi³?
Urodzi³em siê 28 lipca 1912 roku w Kar-
minie, w powiecie koœciañskim. Jestem
trzecim z czworga dzieci Pelagii i Win-
centego Bia³ych z Karmina. Dziadek
Marcin Bia³y mia³ a¿ dziewiêcioro dzie-
ci. Rodzina Bia³ych mieszka w Karminie
a¿ od 1430 roku. Pochodzê z rodziny
m³ynarskiej. Dziadek i ojciec byli m³yna-
rzami, wiêc i ja zosta³em m³ynarzem.
Praktykowa³em najpierw u ojca.
A potem?
Uczy³em siê w szkole handlowej w Go-
styniu i nale¿a³em od lipca 1934 roku do
Stronnictwa Narodowego, które d¹¿y³o
miêdzy innymi do „czynienia z Polski
pañstwa narodowego, bêd¹cego wyra-
zem dziejowych d¹¿eñ narodu polskie-
go” (cytat z legitymacji cz³onka Stronnic-
twa Narodowego z 1937 roku). Przed
wojn¹ z uwagi na przynale¿noœæ do na-
rodowców musia³em siê pó³ roku ukry-
waæ.
Jak pan prze¿y³ II wojnê œwiatow¹?
Od 1 lipca 1938 roku a¿ do 1 lipca 1945
roku pracowa³em jako praktykant m³y-
narski w m³ynie i piekarni u p. Czes³awa
Adamskiego w Radomicku k. Lipna.
Czym by³ napêdzany ten m³yn?
To by³ m³yn motorowy, a napêdzany by³
silnikiem spalinowym na olej napêdowy.
So³tys z Radomicka 8 maja 1945
roku wystawi³ panu ciekawe zaœwiad-
czenie.
Tak. Wynika z niego, ¿e „nie by³em
„Volksdeutschem”, by³em na wskroœ
przychylny dla ludnoœci polskiej pracu-
j¹cej w tutejszym m³ynie motorowym,
przys³ugiwa³em siê Polakom w miarê si³,
nara¿aj¹c siê na najwy¿sze kary, by³em
wrogo usposobiony do okupantów nie-
mieckich i ¿e szanowa³em mienie pu-
bliczne jako jedynie przejœciowo utraco-
ny maj¹tek”.

Ostatni m³ynarz – Czes³aw Bia³y

Czy po wojnie pracowa³ pan te¿ jako
m³ynarz?
Tak, pracowa³em przez dwa lata w m³y-
n i e  m o t o r o w y m
w Œmiglu, który ist-
nia³ przy drodze do
Starego Bojanowa.
Mia³em skierowa-
n i e  w y s t a w i o n e
w 1948 roku przez
Zrzeszenie Przemy-
s³u Przetwórstwa
Zbo¿owego w Pozna-
niu do pracy w m³y-
nie w Pniewach u pa-
na Borocza, ale do
przeniesienia mnie
tam nie dosz³o, bo
zacz¹³em pracowaæ
w handlu.
Od 8 lipca 1949 roku
by³em cz³onkiem
Zwi¹zku Zawodowe-
go Pracowników
Handlowych i Biurowych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Czyli nauka przed wojn¹
w szkole handlowej w Go-
styniu nie posz³a na mar-
ne.
Tak, by³em w klasie kupiec-
kiej przez 5 lat i nauka ta po-
zwoli³a mi pracowaæ w han-
dlu przez d³ugie lata.
Wróæmy jeszcze na chwilê
do m³ynarstwa. Ile m³y-
nów by³o w Œmiglu w okre-
sie przedwojennym i przez
okres II wojny œwiatowej?

Trzy m³yny – jeden by³ przy wylocie ze
Œmigla w kierunku na Stare Bojanowo,
drugi by³ na Przemêt, obecnie siedziba
firmy „Peamco”, a trzeci przy kamienicy
pañstwa Omieczyñskich na ul. œw. Wita.
W³aœcicielami tych m³ynów byli Niemcy.
Jak d³ugo mieszka pan w Œmiglu?
Od 1945 roku, a wiêc 60 lat.
Jak dalej potoczy³a siê pana kariera
zawodowa?
W latach 1948-1950 pracowa³em w skle-
pie, który siê mieœci³ w kamienicy pañ-
stwa Omieczyñskich. Nastêpnie przez
rok w sklepie w Czaczu i dalej pracowa-
³em w sklepach podleg³ych Gminnej
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”
w Œmiglu. Na emeryturê przeszed³em
z dniem 31 lipca 1977 roku. By³em rów-
nie¿ 4 lata radnym w Œmiglu i dzia³a³em
w polskim Zwi¹zku Dzia³kowców. Dosta-
³em nawet srebrn¹ odznakê „Zas³u¿one-
go Dzia³kowca”. Pe³ni³em równie¿ funk-
cjê terenowego opiekuna spo³ecznego
w Œmiglu. Jako teren dzia³ania wyznaczo-
no mi czêœæ miasta Œmigla objêt¹ dzia-

³alnoœci¹ Komitetu
Osiedlowego nr 1.
Czy ¿yj¹ jeszcze jacyœ
inni m³ynarze z pana
m³odoœci?
Niestety, nie.
Jest pan wiêc ostat-
nim m³ynarzem ze
Œmigla, któr y naj-
p i e r w  p r a c owa ³
w w i a t r a ku  o j c a
w Karminie, a póŸ-
niej w Radomicku
i Œmiglu.
Tak
¯yczê Panu wielu
d³ugich lat ¿ycia
w zdrowiu i szczê-
œciu rodzinnym. Bar-
dzo dziêkujê za roz-
mowê.

klasa kupiecka, 1929 r. sklep, Karmin 1910 r.

m³yn

E.K.
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Moi drodzy!!!

Grudzieñ to miesi¹c, który najbardziej lubiê. W nim czeka na mnie tyle niespodzianek… Ju¿ kilka dni przed œwiêtami wyobra-
¿am sobie, co znajdê pod choink¹. Oczywiœcie co roku Gwiazdor mnie zaskakuje i sprawia mi prawdziw¹ niespodziankê.
Chocia¿ muszê siê Wam pochwaliæ, ¿e dwa lata temu uda³o mi siê zgadn¹æ. Bardzo d³ugo marzy³em o kolejce elektrycznej.
Opowiada³em ka¿demu, co chcia³bym znaleŸæ pod choink¹. Nie mog³em siê doczekaæ wieczoru, ¿eby rozpakowaæ prezent.
Gdy ujrza³em wymarzon¹ kolejkê, by³em bardzo szczêœliwy. Razem z tat¹ bawiliœmy siê ni¹ ca³y wieczór. Jeœli chcecie wie-
dzieæ, co chcia³bym otrzymaæ w prezencie w tym roku, rozwi¹¿cie krzy¿ówkê.

1. Chroni¹ d³onie przed zimnem.
2. Œwi¹teczne drzewko.
3. Najzimniejsza pora roku.
4. Gromadz¹ je zwierzêta na zimê.
5. Ostatni miesi¹c roku.
6. Przynosi je œwiêty Miko³aj.
7. Wysy³ane poczt¹ œwi¹teczne…
8. Ryba s³odkowodna na wigilijnym stole.

¯yczê Wam pachn¹cych œwi¹t,
Niechaj smutek idzie w k¹t.
Radoœæ niechaj wszêdzie bêdzie-
I przy stole, i w kolêdzie.

                             Œmiglaczek

HURRA!!!
Zaczyna siê zima, a wraz z ni¹ czas wspania³ych zabaw na œniegu!
Byæ mo¿e spotkamy siê w czasie tych zabaw i uda mi siê któregoœ z was rzuciæ
œnie¿k¹?!
Ju¿ nie mogê siê doczekaæ, ale na razie skracam sobie czas oczekiwania rozwi¹zywa-
niem krzy¿ówek.
Mo¿e Wy te¿ macie ochotê? Has³o tej krzy¿ówki powie Wam kto  mnie niedawno
odwiedzi³?
By³a to bardzo mi³a wizyta. Myœlê, ¿e w waszych domach  równie¿ by³ ten goœæ.

Pionowo:
1. tworz¹ go Byk, Rak, Panna
2. np. Rubika
5. dziêki niemu widzisz
6. trop
8. uwielbia go Puchatek
11. konkurent teatru
13. z³a ocena w szkole
15. chmura

Je¿eli nadal bêdziecie siê nudziæ, mo-
¿ecie pokolorowaæ rysunek. Ja go ju¿
pokolorowa³em, zobaczymy komu
wyjdzie to naj³adniej.

Poziomo:
2. marynarskie ³ó¿ko
3. zapasowe w aucie
4 . n p . " w w w . d z i e c i a -
k o m . p r v. p l "
6. kula ziemska
7. stragan
9. zamarzniêta woda
10. przynosi szczêœcie
12. czerwony w polu
14. zakazany w  Raju owoc

Mój Goœæ to:

Rozwi¹zania krzy¿ówek przyœlijcie na adres Centrum Kultury, 64-030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20. Nagrody czekaj¹!
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23 paŸdziernika – Widzi-
szewo
Oko³o godz. 040 na trasie Wi-
dziszewo – Przysieka Stara II
zatrzymano 32-letniego miesz-
kañca gminy Œmigiel, który
kierowa³ Oplem Cors¹, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwym – 2 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Kierowca rozbi³ auto,
uderzaj¹c w przydro¿ne drze-
wo.

24 paŸdziernika – Stare
Bojanowo
Oko³o godz. 1030 w Starym
Bojanowie zatrzymano 46-let-
niego mieszkañca gminy Œmi-
giel, który jecha³ motorowe-
rem, bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
wym – 0,7 ‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

31 paŸdziernika – Œmigiel
Oko³o godz. 1610 w Œmiglu na
ul. Koœciañskiej zatrzymano
32-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem, maj¹c 2 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.

31 paŸdziernika – Czacz
Oko³o godz. 1900 na drodze nr
5 pomiêdzy Czaczem a Gliñ-
skiem kieruj¹cy Renault Me-
gane mieszkaniec gminy Œmi-
giel potr¹ci³ pieszego miesz-
kañca Œmigla, który prawdo-
podobnie wtargn¹³ nagle na
jezdniê. NietrzeŸwy pieszy
(2,7 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu) z urazem
czaszkowo-mózgowym i z³a-
maniem nogi zosta³ przewie-
ziony do szpitala.

3 listopada – Wonieœæ
Oko³o godz. 1100 zatrzymano
46 - letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem, maj¹c 1,1 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
W trakcie wyjaœniania zaist-
nia³ej sytuacji okaza³o siê, ¿e
zatrzymany mê¿czyzna kilka
godzin wczeœniej na terenie
Wonieœcia w³ama³ siê do ma-
gazynu i skrad³ worek ziarna
kukurydzy o wartoœci oko³o
30 z³.

7 listopada – Wonieœæ
Oko³o godz. 2320 zatrzymano
46-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem, bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
wym – 2 ‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

9 listopada – Olszewo
Oko³o godz. 2210 zatrzymano
49-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowe-

rem, maj¹c 2,3 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.

12 listopada – Œmigiel
Oko³o godz. 2310 na ul. Ko-
œciuszki zatrzymano 48-letnie-
go mieszkañca gminy Œmi-
giel, który kierowa³ Fiatem
126 p, bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
wym – 3,3‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

16 listopada – Olszewo
Oko³o godz. 2140 zatrzymano
35-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem maj¹c – 2,2 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.

20 listopada 2005 r. – Sta-
re Bojanowo
O godz. 1920 zatrzymano 50-
letniegomieszkañca gminy
Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
wym – 0,9 ‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

Norbert Koz³owski
Norbert Koz³owski ma 21

lat, mieszka w Niet¹¿kowie.
Studiuje socjologiê spo³eczno-
œci lokalnych i samorz¹du te-
rytorialnego w Wy¿szej Szko-
le Humanistycznej w Lesznie.
Nie sugeruje siê poezj¹ in-
nych, tworzy wy³¹cznie w³a-
sne, oryginalne teksty. Inspi-
ruje go przede wszystkim
¿ycie i opisywanie go takim,
jakim ono jest w jego subiek-
tywnym odczuciu. Jego tek-
sty, jak sam mówi: „... przed-

Tylko ¯eby Nikt Siê Nie Dowiedzia³

T¹ ciemn¹ smug¹
Egocentryzmu otoczeni,
Obieramy przeciwleg³e kierunki.

W nieszczêœciach pamiêtamy,
W wiecznoœci uniesieñ zapominamy.

Stworzeni na wzór... czego?

Tak, bierzemy przyk³ad z idea³ów,
Które wyginê³y przed powstaniem kosmosu
Gdy¿ ciê¿ko by³o im oddychaæ t¹ suchoœci¹.

£akniemy wilgoci,
Kropli cz³owieczeñstwa wœród pustyni ziaren.

Nic, co... ludzkie?

Wbrew pozorom ¿ycie
ucznia jest niezwykle trudne.
Ka¿dego dnia ze s³odkiego
snu zrywa nas przeraŸliwy
i znienawidzony dŸwiêk bu-
dzika. Po krótkim zastanowie-
niu stwierdzamy, ¿e piêciomi-
nutowa drzemka jeszcze niko-
mu nie zaszkodzi³a. O, nie...
znów zaspaliœmy! W mgnieniu
oka, z bu³k¹ w rêku, przemie-
rzamy kilometry, aby dojœæ na
czas do szko³y. Zziajani docie-
ramy na miejsce. Wchodzimy
do klasy z nadziej¹ na chwilê
odpoczynku i nagle otrzymu-
jemy ocenê niedostateczn¹ za
brak zadania domowego. Ca³¹
przerwê poœwiêcamy na wy-
myœlenie, jak o tej jedynce po-
wiedzieæ rodzicom.
Dzwonek, kolejna lekcja.
Pierwsze minuty spêdzamy
na ogryzaniu paznokci i mo-
dleniu siê, by nie iœæ do odpo-
wiedzi. Ni st¹d, ni zow¹d na-
uczycielka ka¿e wyj¹æ kartki.
Wszystko jasne – niezapowie-
dziana kartkówka. Kolejne
minuty mijaj¹ na daremnych
próbach przypomnienia po-
trzebnych wiadomoœci. Uff,
wreszcie dzwonek.
Pó³ przerwy biegamy po ko-

Z wiedz¹ nam do twarzy
stawiaj¹ zwyczajne, b¹dŸ
mniej zwyczajne sytuacje
„ubrane” w troszkê inne s³o-
wa i byæ mo¿e dlatego nie
wszyscy potrafi¹ je doceniæ.”
Oprócz poezji interesuje go
muzyka. Miksuje utwory, wo-
rz¹c w³asne. Czasami pisze do
nich tekst.
W tym numerze rozpoczyna-
my prezentacjê poezji nasze-
go lokalnego poety – Norber-
ta Koz³owskiego.

redakcja

r ytarzach w poszukiwaniu
sali. Docieramy do w³aœciwej
i... dowiadujemy siê o spraw-
dzianie. Nie ma wyjœcia, przed
nami 45 minut wytê¿onej pra-
cy umys³owej. Potem nastêp-
ne lekcje i w koñcu mo¿emy
wróciæ do domu.
Gor¹czkowo ³ykamy obiad,
¿eby zabraæ siê za odrabianie
lekcji. W telewizji ulubione
seriale, w radiu ciekawa audy-
cja, komputer ju¿ czeka,
a przed nami biologia, zadania
z fizyki, historia, geografia,
rozprawka z jêzyka polskiego.
Nad g³ow¹ mama krzyczy, ¿e
nie posprz¹taliœmy pokoju,
pies piszczy, bo czeka na spa-
cer.
Tak mijaj¹ lata. Ca³ymi dnia-
mi k³êbi¹ siê w naszych g³o-
wach królowie Polski, rzeki
Ameryki oraz losy Skawiñ-
skiego – bohatera noweli
Sienkiewicza.
Choæ nauka jest niezbêdna,
bywa ciê¿ko. Niejeden doro-
s³y nie zdaje sobie sprawy, jak
nieweso³y jest los ucznia. Jed-
nak... na sukcesy trzeba pra-
cowaæ i dlatego war to siê
uczyæ.

Anna Musia³
Samorz¹dowe Gimnazjum w Œmiglu, kl. II B
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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----------------------------------------------------------

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

Og³oszenia drobne

Nagrodê sponsoruje:

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

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

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

K r z y ¿ ó w k aPionowo
1. stolica Holandii
2. psota
3. koniec
7. odmierza go zegar
8. poroœniêta traw¹

11. dawniej: skórzana torba
¿o³nierska

12. kraina historyczna w za-
chodniej Europie

17. rodzaj chleba razowego
20. czêœæ morza wcinaj¹ca siê

w l¹d
21. pierwiastek chemiczny
22. rodzaj ryby z rodziny ce-

falowatych
24. nakrycie g³owy papie¿a
31. stragan

Poziomo
4. rachunek, dowód transak-
cji

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 11/05 WŒ brzmia³o: „Ko-
lory jesieni”.
Nagrodê – do odbioru u fun-
datora – Firma „FOTO-ELF”,
ul. Koœciuszki 6 – otrzymuje
Irena Konieczna ze Œmigla

5. parkan
6. mniejszy od jeziora
7. zbrojny oddzia³ tatarski
9. prosty lub prostopad³y

10. zakaz spo¿ywania miêsa
12. fantastyczna opowieœæ

13. ponowne wydanie dzie³a
14. rozleg³y widok
15. jedno ze zbó¿
16. arabski instrument mu-

zyczny
18. gatunek foki
19. taniec lub zamkniêcie s³o-

ika
22. rodzaj kluski
23. sposób dziedziczenia w³a-

snoœci
25. zwierzê domowe
26. z rodziny wielb³¹dów
27. dzia³ drukarni
28. potocznie metr szeœcien-

ny
29. ma³y, niepozorny konik

30. ... Ochojska
32. kwiat wiosenny
33. w nim sadze

Angielski – podstawówka, gimnazjum – korepetycje
tel. 5 189 365 po godz. 1600

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Pocz¹tek wrzeœnia 2005 roku. Rozpoczynamy kolejn¹ ro-
dzinn¹ podró¿ w Alpy. Przejœcie graniczne w Gubinku prze-
kraczamy po kilkuminutowym oczekiwaniu. Jad¹c dalej, omi-
jamy Cottbus i niedaleko tej miejscowoœci docieramy do auto-
strady, któr¹ przez Drezno, Hof, Regensburg i Monachium
docieramy do pierwszego celu podró¿y, którym jest urokliwa
miejscowoœæ Maria Gern po³o¿ona na wysokoœci 1100 m
n.p.m., w pobli¿u znanego kurortu Berthesgarden i 20 km od
znajduj¹cego siê ju¿ na terenie Austrii miasta Mozarta i Kara-
jana – Salzburga le¿¹cy nad rzek¹ Saalzach i nad którym gó-
ruje zbudowany na wysokim wzniesieniu obronny zamek.
Miasto Berthesgarden jest stolic¹ powiatu, przep³ywa przez
nie rzeka Bertch Ache. Nad miastem i okolic¹ dominuje dru-
gi pod wzglêdem wysokoœci szczyt Niemiec Watzmann, któ-
rego wysokoœæ wynosi 2713 m. Obok znajduje siê drugi szczyt,
Klein Watzmann, nieco mniejszy, bo siêgaj¹cy 2307 m. Miê-
dzy nimi jest 6 mniejszych szczytów. W 1978 roku utworzono
w okolicach miasta park narodowy o powierzchni 210 km2.
Znajduje siê tutaj 240 km szlaków turystycznych o ró¿nych
stopniach trudnoœci. Niedaleko rozci¹ga siê piêkne szmarag-
dowo-zielone jezioro Konigossee, d³ugoœci 8 km i g³êbokoœci
dochodz¹cej do 200 m. Po otoczonym wysokimi górami jezio-
rze mo¿na p³ywaæ jednym z 18 stateczków napêdzanych silni-
kami elektrycznymi. P³yniemy na znajduj¹cy siê w po³owie
d³ugoœci jeziora pó³wysep, na którym stoi zabytkowy koœció-
³ek p.w. œw. Bart³omieja. Z tego miejsca p³yniemy nastêpnie
na kraniec jeziora i po przejœciu ok. 2 km dochodzimy do ko-
lejnego jeziora Obersee, tak¿e otoczonego wysokimi górami.
St¹d widoczne s¹ ju¿ szczyty górskie Austrii. W s¹siedztwie
Berthesgarden znajduje siê ulubiona przez Hitlera siedziba
w Obersalzbergu, który zosta³ w ostatnich tygodniach II woj-
ny zniszczony przez lotnictwo alianckie. Obersalzberg le¿y na
wysokoœci 1200 m. Po dotarciu do niego w¹sk¹, krêt¹, strom¹
drog¹ trzeba pozostawiæ samochód na obszernym placu. Da-
lej jechaæ mo¿na tylko autobusem, by dostaæ siê na kolejny
po³o¿ony 510 m wy¿ej placyk, znajduj¹cy siê pod szczytem
Kehlstein o wysokoœci 1710 m. Tu przechodzimy przez oko³o
100 m tunel i szybkobie¿n¹ wind¹ wje¿d¿amy na szczyt „Orle-
go Gniazda”. Na szczycie stoi budowla, któr¹ wzniesiono z oka-
zji 50 rocznicy urodzin Hitlera. Koszt jej budowy wyniós³
w przeliczeniu na dzisiejsze pieni¹dze 500 mln euro. Œrodki
finansowe pochodzi³y z funduszu NSDAP i wp³at kapita³u oraz
przemys³u niemieckiego. Przy budowie zginê³o 10 osób. Hi-
tler nie lubi³ tego miejsca, goœci³ tu tylko trzy razy, wola³ prze-
bywaæ w ni¿ej po³o¿onym Obersalzbergu. Dzisiaj znajduje siê
tutaj restauracja czynna od maja do paŸdziernika, jej wnêtrze
sprawia doœæ ponure wra¿enie. W jednym z korytarzy umiesz-
czono du¿e zdjêcie obrazuj¹ce historiê budowy oraz opano-
wanie obiektu przez wojska alianckie.
Bêd¹c w Bawarii, nie mo¿na omin¹æ Monachium, gdzie
17 wrzeœnia tego roku rozpocz¹³ siê tradycyjny Oktoberfest.
G³ówna impreza odbywa siê na tzw. „£¹ce Teresy”. Warto wie-
dzieæ, ¿e kufel piwa o pojemnoœci 1 l kosztuje tutaj 7 euro.
Wielu turystów od kwietnia tego roku dociera do miejscowo-
œci Markt am Inn, miejsca urodzenia papie¿a Benedykta XVI.
Jedziemy tam równie¿. Markt to ma³a miejscowoœæ. Dom,
w którym urodzi³ siê obecny papie¿, znajduje siê przy ma³ym
placyku i ulicach Szkolnej i Kolejowej oraz niedaleko koœcio-
³a, w którym Benedykt zosta³ ochrzczony. Dzisiaj koœció³ jest
piêknie odnowiony. Na budynku, w którym urodzi³ siê papie¿,
wisi pami¹tkowa tablica. Benedykt mieszka³ tu z rodzicami

Kartka z podró¿y w Alpy

2 lata. Obecnie dom nale¿y do Claudii Dandl, która ma ju¿ doœæ
codziennych wizyt coraz liczniejszych turystów i chce go sprze-
daæ. Budynek zamierza kupiæ miejscowa gmina, aby w nim
urz¹dziæ muzeum papieskie. Kilkadziesi¹t kilometrów od
Markt w miejscowoœci Altotting znajduje siê sanktuarium
Maryjne o randze odpowiadaj¹cej naszej Jasnej Górze. W ma³ej
kaplicy stoi maleñka figura Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem. Na
œcianach kaplicy umieszczono tysi¹ce wot dziêkczynnych.
Kolejne etapy podró¿y to lodowce. Najwy¿szy z nich to Gross-
glocnker, najwy¿sza góra Austrii po³o¿ona w Karyntii, licz¹ca
3798 m wysokoœci. Jedziemy tam panoramiczn¹ drog¹ „Zla-
mitzen” z czterema ³agodnymi zakrêtami. Nastêpnie droga
staje siê coraz bardziej krêta i stroma. Prowadzi do punktu
widokowego po³o¿onego na wysokoœci 2428 m. Stad dalej rów-
nie¿ samochodem udajemy siê na szczyt „Edelweiss”, czyli
szczyt Szarotki o wysokoœci 2571 m.n.p.m. Jest to najwy¿ej
po³o¿one miejsce, do którego mo¿na dotrzeæ samochodem.
Nie da siê ukryæ, ¿e pokonanie tej drogi dostarcza wiele adre-
naliny i wymaga dobrego silnika, dobrych hamulców i silnych
nerwów, ale widok na liczne, otaczaj¹ce to miejsce trzytysiêcz-
niki i samego Grossglocknera daje wiele satysfakcji. Budowê
drogi na Grossglockener rozpoczê³o w 1929 roku 3200 ludzi,
prowadzono j¹ przez 5 lat. Z prze³êczy korzystano jednak znacz-
nie wczeœniej, o czym œwiadczy znaleziony tam sztylet pocho-
dz¹cy sprzed 1700 lat p.n.e. oraz z³ota celtycka obrêcz z okre-
su 500 lat p.n.e. Na marginesie tego ostatniego znaleziska
warto wspomnieæ, ¿e ju¿ w czasach rzymskich wydobywano
tu spore iloœci z³ota. W 1557 roku 3500 górników wykopa³o tu
863 kg z³ota. Szczyt Grossglocknera zosta³ zdobyty w 1800
roku przez wyprawê zorganizowan¹ przez ksiêcia Karyntii
arcybiskupa Grafa ran Salm Refferscheida. Liczba uczestni-
ków wynosi³a 62 osoby, wœród nich 12 biskupów i naukow-
ców. Ciekawostk¹ jest, ¿e pierwsze osi¹gniêcia w grupie Gross-
glocknera mieli duchowni. Kardyna³ Furst Schwarzenberg, abp
Salzburga zdoby³ w 1841 roku masyw Hoher Tenn (3368
m.n.p.m.). W 1851 roku franciszkanin Corbinian Steinberger
sam przeby³ szlak Grossglocknera w obie strony, w ci¹gu jed-
nego dnia. W 1856 roku 26 - letni wówczas cesarz Franciszek
Józef wszed³ na wniesienie, które dziœ nosi nazwê „Kaiser Franz
Josef Hohe”. Wysokoalpejska droga panoramiczna na Gross-
glockner zosta³a otwarta 3.8.1935 roku.

Markt am Inn – dom, w którym urodzi³ siê papie¿
Benedykt XVI
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Czy w Œmiglu, oprócz ul.
Farnej, jest jeszcze bruk? –
spyta³ licznie zebran¹ publicz-
noœæ Piotr Filipowicz w trak-
cie wieczoru poetycko-mu-
zycznego w kaplicy poewan-
gelickiej. I zapad³a cisza.
Tak, jest - na czêœci ul. K¹tnej
(wylot od ul. J. Matejki) oraz
tu i ówdzie wyziera spod cien-
kiej, krusz¹cej siê warstwy
asfaltu, np. na podjeŸdzie przy
ul. W³. Reymonta, obok kapli-
cy, przy murze której zacho-
wa³ siê jeszcze brukowany
chodnik.
To ju¿ ostatnie relikty takiego
sposobu utwardzania kamie-
niami polnymi – kocimi ³bami
– ulic. Myœlê, ¿e by³oby do-
brze, gdyby je pozostawiæ po-
tomnym jako dowód architek-
tonicznej zabudowy miasta,
nowoczesnego miasta. Bo
Œmigiel, maj¹c wodoci¹g, ga-
zowniê i utwardzone brukiem
ulice, takowym niew¹tpliwie

O œmigielskim bruku
by³. Wszak nie bez znaczenia
jest i to, ¿e nasza starówka jest
pod kontrol¹ i opiek¹ konser-
watora zabytków (niekiedy –
widz¹c znikaj¹ce z dachów
okienka – powieki, zmiany fa-
sad budynków czy doklejanie
do willi wiatro³apów oraz wy-
mienione drzwi frontowe –
mam w¹tpliwoœci).
Myœlê, ¿e w³adze samorz¹do-
we miasta, kreœl¹c dalekosiê¿-
ny program rozwoju tury-
stycznego, winny byæ zainte-
resowane zachowaniem cho-
cia¿by fragmentu brukowanej
ulicy.
Apelowa³em o to ju¿ w marcu
1996 roku, pisz¹c w „Witrynie
Œmigielskiej” (nr 4 (109), s. 12
– zdjêcie powtórzono w nr.
nastêpnym) o zachowaniu
bruku na ul. Krótkiej:
„Czy ze wzglêdu na jej dawn¹
funkcjê: uliczkê dojazdow¹ do
zaplecza budynków, nie nale-
¿a³oby zachowaæ jej pierwot-

nego „œredniowiecznego”
charakteru? £¹cznie z brama-
mi wjazdowymi, kamieniami
naro¿nymi, brukiem i zainsta-
lowanymi ju¿ stylowymi lam-
pami? „Ku pamiêci” dla po-
tomnych?”
Apel pozosta³  bez echa.
Krótk¹ wy³o¿ono kostk¹ bru-
kow¹ (z brukiem ³¹czy j¹ tyl-
ko sposób uk³adania), naro¿-
ne kamienie (o nich pisa³em

w tym samym nr., w artykule
„O olewaj¹cych psach”) zli-
kwidowano i wywieziono
(gdzie?), a publikowane zdjê-
cie dziœ ma war toœæ histo-
ryczn¹.
Te same argumenty, które
wówczas przemawia³y za ul.
Krótk¹, dziœ przemawiaj¹ za
odcinkami ul. K¹tnej i Farnej.

Hubert Zbierski

 W okolicy mo¿na obserwowaæ grupy œwistaków i kozioro¿-
ców. Objêtoœæ lodowca od 1856 roku wskutek ocieplenia
zmniejszy³a siê o po³owê i 2 km d³ugoœci. Ocenia siê, ¿e jeœli
tak bêdzie nadal, to za oko³o 80 lat lodowiec zniknie ca³kowi-
cie. Dziœ trasê odwiedza ok. 1 mln turystów rocznie i jest ona
zaliczana do trzech najwiêkszych atrakcji Austrii, tu¿ za pa³a-
cem Schonbrumm w Wiedniu.
Kolejny cel to lodowiec Dachstein w Styrii. Jedziemy w kie-
runku Villech, niedaleko skoczni w Bischaffhofen i dalej przez
Schladming, znany oœrodek sportów zimowych, oraz Ramsau,
gdzie tak¿e znajduje siê skocznia narciarska. Typow¹ alpejsk¹
tras¹ wspinamy siê na wysokoœæ 1700 m. Znajduje siê tam du¿y
plac, akurat w tym dniu zabezpieczony przez policjê i stra¿
po¿arn¹, na którym sta³o oko³o 100 starych ciekawych mode-
li samochodów i sk¹d wyruszano w rajd. Na wspomnianej wy-
sokoœci znajduje siê stacja kolejki linowej, która prowadzi na

stromy szczyt o wysokoœci 2700 m. Najwy¿szy szczyt grupy
Dachstein liczy 3 tys. m. Przejazd kolejk¹ wzd³u¿ stromych
œcian dostarcza niezapomnianych wra¿eñ. Na wysokoœci
2700 m le¿y ju¿ wieczny œnieg. Szusuj¹ liczni narciarze, s¹
wyci¹gi narciarskie i szkó³ki jazdy na snowbordach i nartach.
Cudowne widoki rozpoœcieraj¹ siê ze znajduj¹cej siê tam plat-
formy. Od strony pó³nocnej widoczne s¹ Czechy, a od po³u-
dniowej góry S³owenii. Z Dachsteinu jedziemy nad jezioro St.
Wolfgang, rozs³awione w kilku austriackich filmowych kome-
diach muzycznych, które od czasu do czasu mo¿na obejrzeæ
w telewizji satelitarnej. W miejscowoœci St. Gigen po³o¿onej
nad tym jeziorem swoj¹ rezydencjê ma by³y kanclerz Niemiec
Helmuth Kohl.
Bêd¹c w Austrii, trudno nie znaleŸæ siê w piêknym Tyrolu na
lodowcu Hintertuxer Gletscher o wysokoœci 3250 m. Na szczyt
mo¿na siê dostaæ kolejka liniow¹. Stacja pocz¹tkowa po³o¿ona
jest na wysokoœci 1500 m, a nastêpnie 2100, 2660 i 3250 m. Od
wysokoœci2800 m le¿y w tym roku œnieg. Na szczycie wielu
narciarzy i snowbordzistów. Widok na morze górskich szczy-
tów, op³ywanych przez chmury, zapiera dech. W s¹siedztwie
jest szczyt Olperera (3476m), Kaserera (3263m) it.d.
Mijaj¹ nastêpne dni, docieramy przez przejœcie graniczne w Ar-
noldstein do W³och. Po drodze przeje¿d¿amy przez liczne tu-
nele. Jeden z nich – Tauerntunel ma 6,4 km d³ugoœci, a inny –
Karavankentunel 7864 m. Z W³och droga prowadzi do S³owe-
nii. Tam warto zatrzymaæ siê na d³u¿ej w piêknie po³o¿onym
i utrzymany mieœcie Krjanska Góra, obok którego znajduje siê
s³ynna mamucia skocznia w Planicy.
Na zakoñczenie tej niepe³nej relacji warto dodaæ, ¿e przez ca³y
okres pobytu w Alpach nie trzeba by³o korzystaæ z parasola,
co równie¿, oprócz cudownej przyrody, zachêca do tego, by
kolejny raz tam wróciæ.

Jan Pawicki

Kehlstein
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23 paŸdziernika w Zb¹szyniu
odby³ siê XVIII Bieg Zb¹skich
na dystansie 20 km, wokó³ je-
ziora B³êdno. Bra³o w nim
udzia³ 120 zawodników. Mi-
cha³ Szkudlarek zaj¹³ drugie
miejsce w kat. pow. 70 lat

Niedziela 6 listopada by³a dniem, w którym po raz trzeci
w ramach „Grand Prix” 2005, spotkali siê mi³oœnicy amator-
skiej siatkówki mêskiej. Na starcie stanê³o siedem zespo³ów.
Z turnieju na turniej rywalizacja pomiêdzy zespo³ami staje siê
coraz wiêksza, co œwiadczy o tym, ¿e poziom sportowy zawo-
dów ci¹gle wzrasta. Na trybunach sali gimnastycznej Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu spor-
towe zmagania dopingowa³a liczna grupa mi³oœników tej dys-
cypliny sportu. Organizator turnieju, Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji, tradycyjnie serwowa³ poczêstunek dla zawod-
ników, którzy du¿o energii tracili w ka¿dym meczu.

„Gryf” nadal biega

Walczyli o puchar
przewodnicz¹cego

IV Edycja Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej Niet¹¿kowo

Wyniki, tabela i najlepsi strzelcy po IV rundzie rozgrywek

Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a dyplom oraz okaza³y puchar
ufundowany przez przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla
Jana Józefczaka. Pozosta³ym dru¿ynom wrêczono dyplomy
i pami¹tkowe statuetki. Tak¿e statuetk¹ nagrodzono najlepsze-
go zawodnika turnieju, którym zosta³ zawodnik „Zrywu” Go-
styñ Tomasz Poznañski.
Wyniki turniejowych zmagañ:
I miejsce „Tawerna” Koœcian
II miejsce „Zryw” Gostyñ
III miejsce OKFiR – I Œmigiel
IV miejsce OKFiR – II Œmigiel
V miejsce „Polonez” Leszno
VI miejsce Krzycko Wielkie
VII miejsce Borowo – Czempiñ

Zygmunt Ratajczak
Foto: Zygmunt Ratajczak

i otrzyma³ nagrodê fair play za
to, ¿e gdy zosta³ wyczytany na
podium jako na js tarszy
uczestnik zawodów, zg³osi³, ¿e
jeden z uczestników jest star-
szy o dwa miesi¹ce.

M.D.

2005-2006. Tabela
1. Oœwiata Tawerna Niet¹¿kowo 4 12 16 - 3
2. GMB Œmigiel 4 12 15 - 4
3. MZK Leszno 4 9 19 -6
4. Rosmosis Pawe³ Kenkel 4 9 18 - 5
5. T.K.K.F. „Leszczynko” Leszno 4 9 17 - 9
6. Firma Kowalski Nietążkowo 4 9 12 - 6
7. Bar Duet 4 7 12 - 9
8. FC Huragan 4 7 9 - 7
9. Gastrometal 4 7 8 - 11
10. Z-³omiarze 4 6 16 - 17
11. Eleven Team Morownica 4 5 8 - 9
12. Topaz Oœwiata Marta 4 4 14 - 12
13. ELMEX 4 3 5 - 10
14. ViaCon Team 4 3 1 - 13
15. Poczta Polska 4 1 5 -15 
16. JW 3477 Leszno 4 1 3 - 14
17. MPWiK Leszno 4 0 6 - 21
18. Petardy Kontynuacja 4 0 2 - 15

1 Kubiak Krzysztof Topaz Oświata 8
2 Bia³asik Łukasz Rosmosis P Kenkel 7
3 Dankiewicz Wojciech MZK Leszno 6

Hopej Pawe³ Bar Duet 6
Jaworski Łukasz Oświata Tawerna 6
Skrzypczak Adam Z-łomiarze 6

7 Dłużyk Łukasz GMB Śmigiel 4
Jakubas Adam TKKF Leszczynko 4
Maćkowiak Adam GMB Śmigiel 4
Neczyñski Przemysław Rosmosis P Kenkel 4
Papierz Mateusz MZK Leszno 4
Sztul Zbigniew Oświata Tawerna 4
Wiśniewski Łukasz Gastrometal 4

Najlepsi strzelcy

Wyniki IV rundy

T.K.K.F. „Leszczynko” Leszno – JW 3477 Leszno 7 : 1 (2 : 0)
Bar Duet – MPWiK Leszno 4 : 2 (3 : 1)
Petardy Kontynuacja – Gastrometal 1 : 2 (0 : 0)
Poczta Polska – Topaz Oœwiata Marta 1 : 7 (0 : 4)
Oświata Tawerna Nietążkowo – Firma Kowalski Nietążkowo 3 : 1 (2 : 0)
ViaCon Team – MZK Leszno 0 : 7 (0 : 2)

ELMEX – GMB Œmigiel 0 : 3 (0 : 1)
FC Huragan – Eleven Team Morownica 1 : 1 (0 : 1)
Z-³omiarze – Rosmosis Pawe³ Kenkel 2 : 8 (1 : 5)

25.11.2005

26.11.2005






