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Reklama

23 czerwca odby³a siê kolejna – XXXI
sesja Rady Miejskiej Œmigla. Uczestni-
czy³o w niej 13 radnych. Swoj¹ nieobec-
noœæ usprawiedliwili Wies³aw Kasperski
i Jan Pietrzak. Ponadto w sesji udzia³
wziêli m.in.: burmistrz Œmigla Józef Cie-
œla, skarbnik Œmigla – Danuta Marciniak,
sekretarz Œmigla – Wanda Jakubowska,
Hubert Ksi¹¿kiewicz – radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego, Wiktor
Snela – cz³onek Zarz¹du Powiatu Ko-
œciañskiego, so³tysi i przewodnicz¹cy
osiedli, dyrektorzy i kierownicy miejsco-
wych zak³adów pracy, mieszkañcy gmi-
ny Œmigiel oraz przedstawiciele prasy:
red. red. Alicja Muenzberg z „Gazety
Koœciañskiej”, El¿bieta Pasikowska –
Karlitz z „Gazety Poznañskiej” i Anna
Szklarska z „Panoramy Leszczyñskiej”.

Po przyjêciu protoko³u z poprzedniej
sesji, radni zapoznali siê z dzia³alnoœci¹
przewodnicz¹cego rady i burmistrza
w okresie miêdzysesyjnym oraz reali-
zacj¹ podjêtych uchwa³. Dodatkowo prze-
wodnicz¹cy rady poinformowa³ zebra-
nych o:

• podziêkowaniu Pani Bronis³awy Kus
dla radnych za przyjêcie w Œmiglu
z okazji Dni Œmigla i zaproszeniu czte-
rech rolników z naszej gminy do od-
wiedzenia na pocz¹tku wrzeœnia br.
Neufchateau (Francja),

• ¿¹daniu Pana Tadeusza Grygiera za-
warcia umowy notarialnej z burmi-
strzem Œmigla odnoœnie sprzeda¿y
jego mieszkania z uwzglêdnieniem
70% bonifikaty na zasadach okreœlo-
nych w nieobowi¹zuj¹cej ju¿ uchwale
nr XXXX/469/98 z 1998,

• proœbie dofinansowania turnusu reha-
bilitacyjnego w Mielnie dla Magdale-
ny Marciniak – dziecka w wieku
przedszkolnym z Czacza; wp³aty nale-
¿y kierowaæ na konto: Bank Spó³dziel-
czy w Œmiglu, konto nr: 91 8667 0003
0003 5510 2000 0010 z dopiskiem „Dla
Magdy”,

• proœbie polskiej rodziny z Kazachsta-
nu udzielenia pomocy w osiedleniu siê
na terenie naszej gminy.

Ponadto przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
poruszy³ sprawy dot. uregulowania u¿yt-

kowania budynku przy ul. Pó³nocnej 8
w Œmiglu przez Kurkowe Bractwo Strze-
leckie i Cech Rzemios³ Ró¿nych oraz za-
apelowa³ do burmistrza Œmigla o prze-
prowadzenie rozmowy z Tadeuszem J¹-
derem – starszym specjalist¹ ds. promo-
cji na temat jego niestosownego zacho-
wania siê wobec Komisji Rewizyjnej i jej
przewodnicz¹cego. Podczas sk³adania
informacji przez burmistrza przewodni-
cz¹cy rady poprosi³ go o wyjaœnienie za-
sadnoœci oficjalnego goszczenia delega-
cji klubu sportowego Reckenziner SV
z gminy Karstädt w Brandenburgii
(Niemcy). Goœcie przyjechali przecie¿
w odwiedziny do klubu Sportowego „Po-
goñ 1929” Œmigiel, który powinien po-
kryæ zwi¹zane z tym koszty. Wydatkowa-
nie na ten cel œrodków z bud¿etu gminy
jest nieuzasadnione. Œmigiel nie ma z t¹
gmin¹ oficjalnej umowy o wspó³pracy,
a przecie¿ to rada wyznacza uchwa³¹ kie-
runki wspó³pracy zagranicznej. Bur-
mistrz wyjaœni³, ¿e nie jest to nawi¹zywa-
nie nowych kontaktów, a jedynie ich od-
nowienie po kilkunastoletniej przerwie.

XXXI sesja Rady Miejskiej Œmigla
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Obecnie ze strony niemieckiej istnieje
wola poszerzenia wspó³pracy o dzia³al-
noœæ kulturaln¹.

W kolejnym punkcie obrad sesji prze-
wodnicz¹cy poszczególnych komisji z³o-
¿yli informacje z dzia³alnoœci w okresie
od 22.04. – 23.06.2005. Komisja Rewi-
zyjna w okresie sprawozdawczym odby-
³a 3 spotkania, na których zajmowano siê
m.in.: ustaleniem stanowiska Komisji
Rewizyjnej w sprawie szerzenia k³amli-
wej opinii wyra¿anej przez pracownika
promocji Urzêdu Miejskiego Œmigla na
temat kontroli jego dzia³alnoœci w 2004.
Skontrolowano te¿ realizacjê wybranych
zadañ w Zespole Szkó³ w Czaczu dot. in-
westycji, remontów, dowo¿enia i do¿y-
wiania dzieci. (protokó³ z kontroli dostêp-
ny jest w biurze rady). Komisja Finan-
sowo – Gospodarcza mia³a 3 posiedze-
nia, w tym jedno wspólne z Komisj¹ Pro-
mocji i Rozwoju Gminy, na których m.in.
opiniowa³a propozycje burmistrza Œmi-
gla w sprawie rozdysponowania œrodków
bud¿etowych na remonty jednostek
oœwiatowych oraz wnioski dotycz¹ce fi-
nansów gminy. Komisja Spraw Spo-
³ecznych spotka³a siê 4 razy. Opiniowa-
³a m.in. projekt regulaminu przyznawa-
nia pomocy materialnej dla uczniów,
wnioski o nadanie medalu „Zas³u¿ony dla
Miasta i Gminy Œmigiel” oraz przyzna-
nia Honorowego Obywatelstwa Miasta
i Gminy Œmigiel. Omawia³a te¿ sprawy
dotycz¹ce remontu budynku przy Urzê-
dzie Miejskim z przeznaczeniem dla po-
trzeb Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz
przekazania w u¿yczenie gminie na po-
dobne cele Domu Dzia³kowca. Rozpa-
trzy³a wniosek Œmigielskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego o nadanie jednej z no-
wych ulic imienia Barbary Ch³apowskiej.
Uzgodniono, ¿e imieniem tym nazwany
zostanie park podworski w Koszanowie.
Komisja Rolnictwa, Rzemios³a
i Ochrony Œrodowiska odby³a 1 posie-
dzenie, na którym zajmowa³a siê spraw¹
podtopieñ u¿ytków rolnych przy po³u-
dniowym kanale Obry. Uczestniczyli
w niej so³tysi wsi, na terenie których pod-

topienia mia³y miejsce. Komisja Promo-
cji i Rozwoju Gminy na 2 posiedzeniach
zaopiniowa³a m.in. przebudowê oraz
zmianê organizacji ruchu w obrêbie
skrzy¿owania w Czaczu oraz uchwa³y na
sesje rady dot. przejêcia gruntów w Je-
zierzycach i gruntu na dojazd do ul.
G³ównej w Starym Bojanowie.

Rada Miejska podjê³a 6 uchwa³ w spra-
wach:
1. Przyjêcia przez gminê Œmigiel pomo-

cy finansowej z bud¿etu województwa
wielkopolskiego w wysokoœci 20.000
z³ na remont basenu otwartego oraz
sali sportowej w Œmiglu;

2. Zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na
rok 2005 zwi¹zanych m.in. z w/w do-
tacj¹, z otrzymaniem kwoty 77.378 z³
za II pó³rocze 2004 z tytu³u rekompen-
saty za utracone dochody w podatku
od nieruchomoœci bêd¹cych we w³a-
daniu zak³adów pracy chronionej,
wydatkowaniem 10.000 z³ na doku-
mentacjê techniczn¹ drogi do firmy
Waleriana Kunerta w Poladowie, z wy-
datkowaniem 35.000 z³ na remont bu-
dynku Urzêdu Miejskiego w celu uzy-
skania dodatkowych pomieszczeñ biu-
rowych i magazynowych, wykonywa-
nym przez Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej a tak¿e zap³aceniem temu¿ za-
k³adowi 5.000 z³ za dokoñczenie
utwardzania ul. Kraszewskiego w Œmi-
glu (uchwa³a do wgl¹du w biurze rady);

3. Odp³atnego nabycia gruntów tworz¹-
cych odcinek drogi gminnej z Kosza-
nowa do Bruszczewa – za „symbo-
liczn¹ z³otówkê” – od pp. L.T. Doma-
ga³ów, J. Klechy, A.G. Nowaków i J.J.
Orzo³ z Bruszczewa. Gmina z tego ty-
tu³u poniesie koszty geodezyjne i no-
tarialne;

4. Utworzenia dodatkowych obwodów
g³osowania w szpitalach w Œmiglu i w
Wonieœciu w zwi¹zku z planowanymi
jesieni¹ tego roku wyborami do Sej-
mu i Senatu oraz Prezydenta RP
(2 uchwa³y);

5. Zwiêkszenia wynagrodzenia burmi-
strza Œmigla o 48 z³ (dodatku funkcyj-

nego) w zwi¹zku ze zmian¹ stosowne-
go rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 22 lutego 2005 (Dz. U. nr 34, poz.309
ze zmianami)

W pytaniach radnych Jan Józefczak po-
prosi³ burmistrza o pisemne wyjaœnienie
mediacji i sposobu uregulowania sporu
pomiêdzy Kurkowym Bractwem Strze-
leckim a Cechem Rzemios³ Ró¿nych do-
tycz¹cego u¿ytkowania budynku przy ul.
Pó³nocnej 8 w Œmiglu. Ponadto zapyta³
burmistrza, dlaczego Centrum Kultury
ma zap³aciæ ponad 1.000 z³ za jednorazo-
we opublikowanie przez Gazetê Ko-
œciañsk¹ programu tegorocznych Dni
Œmigla, skoro zleci³ to Urz¹d Miejski, bez
konsultacji z organizatorem czyli Rad¹
Miejsk¹. W odpowiedzi na to burmistrz
stwierdzi³, ¿e takie jest jego polecenie
w tej sprawie.

W wolnych g³osach i wnioskach m.in.
Witold Omieczyñski (radny) w imieniu
Komisji Rewizyjnej podziêkowa³ prze-
wodnicz¹cemu rady za zajêcie zdecydo-
wanego stanowiska dotycz¹cego nagan-
nego zachowania pracownika promocji
wobec komisji. Marian Drzewiecki (rad-
ny) zapyta³, na jakim etapie jest sprawa
budowy masztu przekaŸnikowego telefo-
nii komórkowej w Starym Bojanowie.
Burmistrz odpowiedzia³, ¿e zbierane s¹
wszystkie uzgodnienia, wymagane do
wydania decyzji. Doda³, ¿e decyzja musi
byæ wydana. W³odzimierz Drótkowski
(radny) w zwi¹zku z prowadzonymi pra-
cami kanalizacyjnymi na ul. Matejki
w Œmiglu stwierdzi³, ¿e miejscowy Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej sprawdzi³ siê jako samodzielny wy-
konawca, co jest dobr¹ prognoz¹ na przy-
sz³oœæ. Jednoczeœnie zwróci³ uwagê na
bardzo z³y stan œmigielskiej kanalizacji.
Do tej oceny przy³¹czy³ siê burmistrz,
który doda³, ¿e w przysz³ym bud¿ecie
trzeba przewidzieæ pewne œrodki na za-
kup sprzêtu dla ZGKiM w Œmiglu umo¿-
liwiaj¹cy wykonywanie robót kanalizacyj-
nych na terenie gminy.

Witold Omieczyñski

Czasopismo wydawane przez Polskie
Koleje Pañstwowe, „Kurier PKP”,
5 czerwca opublikowa³o obszerny wy-
wiad z burmistrzem Józefem Cieœl¹. Ar-
tyku³ Teresy Mas³owskiej pt. „Uratowa-
liœmy nasz¹ w¹skotorówkê” zajmuje czo-
³owe miejsce w piœmie, a zapowiedziany

Burmistrz na ok³adce „Kuriera PKP”
jest na ok³adce zdjêciem burmistrza z ko-
lejarskimi insygniami. W artykule przed-
stawione zosta³y starania podejmowane
dla ratowania kolejki w Œmiglu, a tak¿e
zarys historii w¹skotorówki. Przypadek
utrzymania œmigielskiej kolejki zosta³ za-
prezentowany jako wzór ratowania lokal-

nych linii kolejowych.
To doskona³a promocja dla Œmigla, gdy¿
„Kurier PKP” jest rozprowadzany m.in.
wœród pasa¿erów wszystkich poci¹gów
Intercity oraz w œrodowisku kolejarskim.

tj
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Festyn w Starym Bojano-
wie okaza³ siê niema³ym wy-
darzeniem. Zorganizowany
zosta³ 12 czerwca wspólnymi
si³ami Rady So³eckiej i Ludo-
wego Uczniowskiego Klubu
Sportowego, a przyci¹gn¹³
ca³e rzesze mieszkañców Bo-
janowa, Œmigla i okolicznych
wiosek. Szereg konkursów
dla dzieci i doros³ych, dmu-

Organizatorem festynu
z okazji Dnia Dziecka, który
odby³ siê 11 czerwca na placu
przy ul. Krasickiego, by³ Za-
rz¹d Osiedla nr 4 przy wydat-
nej pomocy Centrum Kultury,
Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji oraz harcerzy Huf-
ca ZHP. Otwarcia festynu do-
kona³ burmistrz Œmigla Józef
Cieœla. Uczestnicy mogli ry-
walizowaæ m.in. w rysowaniu
kred¹ na asfalcie, biegach
w workach, rzutach pi³eczk¹
do puszek, skokach na ska-
kance oraz rzutach ringiem na
krzy¿ak. Dzieci i m³odzie¿ zo-

Ciekawa niedziela w Starym
Bojanowie

chane zje¿d¿alnie i zamek,
karuzela, stoiska gastrono-
miczne i handlowe sprawi³y,
¿e w ten dzieñ trudno siê by³o
nudziæ. Dzieci zdobywa³y s³o-
dycze w rzutach lotk¹ do tar-
czy lub balonów, biegu z jaj-
kiem, podbijaniu pi³ki, doroœli
natomiast mogli sprawdziæ
swoje si³y w toczeniu opony.
By³y te¿ skoki na skakance

i bieg na dystansie jednego ki-
lometra. Podczas imprezy
sprzedawano losy loterii fan-
towej, a by³o o co walczyæ!
Wœród 250 nagród by³ godzin-
ny przelot balonem! Los co
prawda zosta³ przez szczêœliw-
ca oddany na licytacjê, ale za
to jej zwyciê¿czyni wystarto-
wa³a i szczêœliwie zakoñczy³a
lot w Spytkówkach. Mi³ym
przerywnikiem festynu by³y
wystêpy zespo³u tanecznego
„Impuls” pod kierunkiem Ilo-
ny Frydrych oraz kwar tet

Osiedle nr 4 dzieciom
sta³y obdarowane napojami
i s³odyczami, a zwyciêzcy
otrzymali nagrody.
Rozegrano równie¿ turniej
siatkówki o puchary ufundo-
wane przez przewodnicz¹ce-
go Osiedla nr 4 W³odzimierza
Drótkowskiego. W kategorii
m³odzie¿y zwyciê¿y³a dru¿y-
na „No Name” a w kategorii
mê¿czyzn zespó³ OKFiR Œmi-
giel.
Niema³a atrakcjê stanowi³ po-
kaz motokrosowy w wykona-
niu 17-letniego Jacka Pelca,
mieszkañca Œmigla, który go-
œcinnie przyby³ na imprezê.

Obchody zakoñczy³o wspólne
pieczenie kie³basek przy ogni-
sku.
Festyn przygotowano dziêki
dotacji z bud¿etu gminy oraz
sponsorom. Byli to Krystyna
Górna, Eugeniusz Andrzejew-
ski, Bo¿ena Tomasik, Gra¿y-
na Fórmann, Andrzej Jankow-
ski, Henryk Rzepka, Zygmunt
Dratwa, Andrzej Ciesielski,
Marek Nowak, Jerzy Trojan,
Mariola Nischke, Miros³aw
Talarek, Krzysztof Bagiñski,
Zofia Ratajczak, Gra¿yna So-
bolewska i Genowefa Nowak.
Organizatorzy dziêkuj¹ za po-
moc ZGKiM, Jackowi Klecha

wokalny przygotowany przez
Aleksandra Derê. Wielk¹ nie-
spodziankê sprawi³ organiza-
torom Zespó³ Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy”, który
niespodziewanie przyjecha³
na festyn i zaprezentowa³ ze-
branym kilka tañców.
W ch³odny wieczór rozgrza³a
natomiast wszystkich muzyka
grupy „Sezam”.
Twórcom festynu nale¿y po-
gratulowaæ pomys³u i wspa-
nia³ej organizacji.

M.D.

i Krystianowi Styziñskiemu za
przygotowanie boiska oraz
Edwardowi Gilowi za przygo-
towanie ogniska.
Za pomoc w organizacji i prze-
prowadzeniu festynu sk³adam
serdeczne podziêkowania
Bogdanowi Marciniakowi,
Paw³owi Suszce, Zbigniewowi
Nowakowi i Janowi Ilmerowi
– cz³onkom zarz¹du Osiedla
nr 4 oraz Zygmuntowi Rataj-
czakowi, Robertowi Plewce
i Rafa³owi Jakubowskiemu,
Anicie Kasperskiej i wszyst-
kim innym osobom.

W³odzimierz Drótkowski



lipiec/20056

W niedzielne s³oneczne
popo³udnie 12 czerwca przy
sali wiejskiej w ¯egrówku
odby³ siê festyn z okazji Dnia
Dziecka. Organizatorami im-
prezy byli: Rady So³eckie
¯egrówka, Bielaw, ¯egrowa

Z okazji Dnia Dziecka,
19 czerwca Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i M³odzie-
¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o
Nadziei” zorganizowa³o na
ranczo w Starkowie piknik dla
cz³onków stowarzyszenia, ich
rodzin i przyjació³. Goœcinnie
przybyli równie¿ cz³onkowie
zaprzyjaŸnionego stowarzy-
szenia „Jesteœmy wœród Was”
z Koœciana.
Na uczestników, któr ych
przyjecha³o ponad stu czter-
dziestu, czeka³o wiele atrakcji:
liczne konkursy, losowanie
nagród, pieczenie kie³basek w
ognisku, przeja¿d¿ki wozami,
bryczkami a tak¿e konne.

W ostatni pi¹tek czerwca
we wszystkich piêciu gmin-
nych zespo³ach szkó³ uroczy-
œcie zakoñczono rok szkolny
2004/2005.
W najwiêkszej ze szkó³, w Œmi-
glu, edukacjê zakoñczy³o 156
gimnazjalistów, a nauczanie
podstawowe 150 uczniów.
W sumie 75 nauczycieli kszta³-
ci³o 1065 wychowanków.
Dyrektor szko³y Jolanta So-
becka podziêkowa³a odcho-
dz¹cej na emeryturê Annie
Krawiec – nauczycielce jêzy-
ka polskiego za d³ugoletni¹
pracê na rzecz szko³y.

Dzieñ dziecka w ¯egrówku
i Nowego Œwiatu, Szko³a Pod-
stawowa w ¯egrówku, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich oraz
Centrum Kultury w Œmiglu.
Na festynie nie zabrak³o na-
szych w³odarzy – burmistrza
J. Cieœli i jego zastêpcy S. Sta-

E. Lemañska

„Œwiat³o Nadziei” na Dzieñ
Dziecka

Pomoc¹ przy opiece nad
dzieæmi i osobami niepe³no-
sprawnymi s³u¿yli wolontariu-
sze ze œmigielskich szkó³ oraz
osoby zaprzyjaŸnione ze sto-
warzyszeniem.
Impreza odby³a siê z funduszu
przyznanego w drodze kon-
kursu przez Starostwo Powia-
towe oraz dziêki hojnoœci
sponsorów. Piekarnia TOVA-
GO BIS ze Œmigla przekaza³a
bu³ki oraz wyroby cukierni-
cze, wszystkie nagrody i upo-
minki sponsorowali Peter de
Corte z ramienia holender-
skiego Stowarzyszenia „Do-
bry” oraz Wojciech Ciesielski.

A. Kasperska
fot. Peter de Corte

Piêtnastu najzdolniejszych
i najpilniejszych uczniów
z gminy, na wnioski dyrekto-
rów szkó³ otrzyma³o od bur-
mistrza Józefa Cieœli nagrody
ksi¹¿kowe. S¹ to uczniowie:
Miko³aj Domaga³a, Marta
Pawlicka, Magdalena Gbior-
czyk z Zespo³u Szkó³ w Œmi-
glu, Alicja Klemenska, Dawid
Koz³owski, Katarzyna Maro-
na z Zespo³u Szkó³ w Starej
Przysiece Drugiej, Ma³gorza-
ta Kucharczak, Cyryl Szudra,
Mateusz Kasperski z Zespo³u
Szkó³ w Bronikowie, Agata
Konieczna, Daria Sopór, Ja-

14 maja w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu odby³ siê turniej strzelecki o tytu³ Króla Kurkowego
Anno Domini 2005.
Zosta³ nim Adam Dorynek, który insygnia – z³oty ³añcuch –
otrzyma³ z r¹k Witolda Omieczyñskiego, króla A.D. 2004.
I Rycerzem zosta³ Norbert Blech, II Micha³ Gruszecki.
12 czerwca nowo wybrany król zaprosi³ braci wraz z ma³¿on-
kami na bal królewski w restauracji Marta” w Œmiglu.

Komendant Bractwa Aleksander Przydro¿ny

Wakacje rozpoczête! kub Dudziñski z Zespo³u
Szkó³ w Czaczu, Weronika
Bia³a, Marta Handke i Patry-
cja Szczerbal z Zespo³u Szkó³
w Starym Bojanowie.
Nagrody burmistrza za osi¹-
gniêcia w pracy pedagogicz-

nej otrzymali równie¿ nauczy-
ciele: Ma³gorzata Paw³owska-
Górna z Starej Przysieki Dru-
giej, Bart³omiej Górny z Bro-
nikowa i Danuta Fr¹ckowiak
ze Œmigla..

A. Kasperska

chowiaka. Licznie zgromadzo-
ne dzieci bra³y udzia³ w kon-
kursach i zabawach – skokach
w workach, przeci¹ganiu liny,
celowaniu rzutk¹ do tarczy.
W konkurencjach brali udzia³
tak¿e rodzice. Dla wszystkich
dzieci by³y lody, napoje oraz
kie³baska z ogniska.

Imprezê zakoñczy³a zabawa
taneczna. Do tañca zaprosi³
wszystkich zespó³ Du³o.
Organizatorzy serdecznie
d z i ê k u j ¹  s p o n s o r o m  –
p. M.Szkudlarczyk, p. Szwarc,
piekarni ,,Tovago” – za pysz-
ne s³odkoœci, nagrody rzeczo-
we oraz bu³ki.

„Turniej królewski” w Œmiglu
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Zespó³ Szkó³ Ponagimna-
zjalnych im. J. Kasprowicza
ukoñczy³o 222 absolwentów.
Uzyskali kwalifikacje zawodo-
we na poziomie szko³y œred-
niej oraz zasadniczej zawodo-
wej. Technikum ukoñczy³o 95
uczniów, liceum profilowane –
36, zasadnicz¹ szko³ê zawo-
dow¹ – 91 uczniów.
35 uczniów przyst¹pi³o do tzw.
„nowej matury.” W czêœci pi-
semnej wybrano nastêpuj¹ce
przedmioty:
geografiê – 20 uczniów, histo-
riê – 10 uczniów, matematykê
– 4 uczniów.

Po raz kolejny we wsi Nie-
t¹¿kowo Rada So³ecka, Kó³ko
Rolnicze i Ochotnicza Stra¿
Po¿arna zorganizowa³y dla
swych milusiñskich w dniu
17 czerwca Dzieñ Dziecka.
By³y konkursy sprawnoœcio-
we, taneczne, wspólne pl¹sy
a nawet „minipokaz tanecz-
ny”. Najwiêkszym powodze-
niem cieszy³y siê zawody
w rzucaniu papierowymi kula-

20 czerwca w Samorz¹do-
wym Gimnazjum i Szkole Pod-
stawowej w Œmiglu goœci³a
pani Genowefa Ferenc, sena-
tor IV kadencji Senatu RP,
w którym pracowa³a w czte-
rech komisjach. By³a te¿ wi-
ceprzewodnicz¹c¹ Nadzwy-
czajnej Komisji Legislacji Eu-
ropejskiej, wiceprzewodni-
cz¹c¹ Senackiego Klubu Se-
natorów SLD, cz³onkini¹ Par-
lamentarnej Grupy Kobiet.
Obecnie jest cz³onkiem Komi-
sji Spraw Zagranicznych i In-
tegracji Europejskiej oraz za-
stêpc¹ przewodnicz¹cego Ko-
misji Gospodarki i Finansów
Publicznych.

Pani senator uczestniczy-
³a w ponad dwugodzinnym
spotkaniu z gimnazjalistami,
pani¹ dyrektor Jolant¹ So-
beck¹ oraz nauczycielami na-
szej szko³y. Podziêkowa³a

Dzieñ Dziecka w Niet¹¿kowie
mi, taniec z krzese³kami oraz
przeci¹ganie liny w wykona-
niu dzieci i doros³ych. Orga-
nizatorzy zapewnili nagrody
oraz poczêstunek dla ka¿dego
dziecka a firma p. Szawerda-
ka ufundowa³a smaczne lody.
Przy wspania³ej zabawie szyb-
ko minê³y 3 godziny.

Zdj. Voletta Borkowska-
Wojtkowiak

Do egzaminu dojrza³oœci po-
desz³y 92 osoby. Najczêœciej
wybieranym przedmiotem w
czêœci pisemnej i ustnej by³a
geografia – zdawa³y j¹ 53 oso-
by. Mniejsze zainteresowanie
mia³y przedmioty: matematy-
ka – 25 osób, historia – 12
osób, jêzyk angielski – 2 oso-
by.
Z myœl¹ o nadchodz¹cym
roku szkolnym 2005/2006
szko³a oferuje nastêpuj¹ce
typy szkó³:
Technikum 4-letnie:
* technik ekonomista
* technik handlowiec

Ujêtego na zdjêciu ca³-
kiem sporego wêgorza
8 czerwca wy³owi³ z du¿e-
go stawu pod œmigielskimi
wiatrakami Rafa³ Andrze-
jewski. Wêdkarz siê natru-
dzi³, ale okaz przyniós³ mu
niema³¹ satysfakcjê. Jak siê
okaza³o, wêgorz mia³ 2 ki-
logramy i mierzy³ 103 cm.
To najwiêkszy odnotowany
wêgorz wy³owiony w syste-
matycznie zar ybianych
œmigielskich stawach.

t.j.
fot. Roman Górny

Czas na podsumowanie roku szkolnego 2004/2005

uczniom za udzia³ w konkur-
sie plastycznym pod has³em
„Folder swojego miasta dla
kolegi z Unii Europejskiej”.
Konkurs zosta³ zorganizowa-
ny przez Biuro Senatorskie
Genowefy Ferenc w Kaliszu.
Organizatorzy wyró¿nili pra-
ce Bogusza Szulca z klasy Vb,
Apolonii Stachowiak z klasy
VIb oraz pracê zbiorow¹ Mo-
niki Wojciechowskiej i Patry-
cji Borowskiej z klasy IIc
gimnazjum. Podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿ pani Violet-
cie Bogdanow za przygotowa-
nie uczniów do konkursu.

W czasie spotkania gimna-
zjaliœci zadawali pani senator
wiele pytañ dotycz¹cych ¿ycia
politycznego, spo³ecznego,
gospodarczego naszego kra-
ju, problemów zwi¹zanych
z integracj¹ europejsk¹. Bez
w¹tpienia uczniowie wykazali

Wêgorz, który mieszka³ pod
wiatrakami

* technik rolnik
* technik hodowca koni
* technik ¿ywienia i gospo-

darstwa domowego
* technik agrobiznesu

Technikum dla doros³ych, 3-
letnie, na podbudowie zasad-
niczej szko³y zawodowej
kszta³c¹ce w zawodzie:
* technik rolnik

Zasadnicza Szko³a Zawodowa,
2-3 letnia, kszta³c¹ca w zawo-
dach:
* mechanik pojazdów samo-

chodowych

* fryzjer
* sprzedawca
* piekarz
* malarz-tapeciarz
* kucharz ma³ej gastronomii
* stolarz
* wielozawodowe

Szko³a policealna dla doro-
s³ych w trybie zaocznym, bez-
p³atna, na podbudowie szkó³
œrednich, (licea, technika).
Nie jest wymagana matura.
W zawodzie:
* technik informatyk.

J.P.

Senator Genowefa Ferenc
w Œmiglu.

siê szerok¹ wiedz¹ z edukacji
obywatelskiej. Spotkanie
przebiega³o w bardzo mi³ej
atmosferze. Uczestnicy zgod-
nie uznali, ¿e by³o ono bardzo
ciekawe i atrakcyjne. Mi³ym

akcentem spotkania sta³a siê
wspólna fotografia wykonana
przez szkolnego fotografa.

Monika Szudra



lipiec/20058

Miejscowoœæ po³o¿ona jest na p³d.
wsch. od Œmigla. Przez Karmin prowa-
dzi³ swego czasu szlak handlowy do
Osiecznej. •ród³a historyczne wspomi-
naj¹, ¿e w 1388 roku nazwa miejscowo-
œci brzmia³a Carnino, a w 1580 roku u¿y-
wano nazwy Karmino. Wywodzi siê ona
od imienia osadnika Karn. Pierwotnie
Karmin nale¿a³ do rodu Wieniawitów,
którzy dali pocz¹tek rodzinie Leszczyñ-
skich, herbu Wieniawa. Najstarszymi
znanymi w³aœcicielami Karmina byli bra-
cia Stefan, Iwan, Jan i Sassin, którzy wy-
stêpuj¹ we wspomnianym ju¿ roku 1388,
gdy zawarli umowê z Janem i Maciejem
z Jezierzyc w sprawie skierowania wody
z Karmina do Jezierzyc. W 1399 roku
jako w³aœciciel wystêpuje Bogus³aw, syn
Sassina, a w 1448 roku w³aœcicielem jest
Miko³aj, syn Iwana.
Warto wspomnieæ, ¿e przy lokalizacji wsi
w XIV wieku Wieniawici ufundowali
w Karminie koœció³. W 1408 roku pro-
boszczem by³ Piotr, w 1432 roku Waw-
rzyniec. W po³owie XVI wieku koœció³
uleg³ zniszczeniu i w 1589 roku miejsco-
woœæ nale¿a³a ju¿ do parafii w Wonieœciu.

W mijaj¹cym roku szkol-
nym uczniowie klas matural-
nych w ca³ej Polsce przyst¹-
pili do nowego egzaminu ma-
turalnego. Wyzwanie takie
podjêli wszyscy abiturienci
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu (34 osoby). Zmaga-
nia rozpoczêli 18 kwietnia od
czêœci wewnêtrznej nowej
matury – egzaminów ustnych
z jêzyka polskiego oraz jêzy-
ków obcych: angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego.

5 maja 2005 roku roz-
pocz¹³ siê, od jêzyka polskie-
go, maraton czêœci zewnêtrz-
nej – egzaminy pisemne.
25 maja jako ostatni egzamin
sk³adali abiturienci, którzy
wybrali jêzyk rosyjski. Ka¿dy
z tegorocznych maturzystów
by³ zobowi¹zany zdawaæ
w czêœci pisemnej trzy przed-
mioty, ale wielu z nich przy-
st¹pi³o do dodatkowych egza-
minów z jednego lub dwóch
przedmiotów. Zwiêksza to ich

Z dziejów Karmina
W 1501 roku w³aœcicielem Karmina zo-
staje Wczelicz Miko³aj Kembler z Szo³o-
wa, kasztelan krzywiñski. Po jego œmier-
ci w 1510 roku w ramach dzia³ów spad-
kowych w³aœcicielem zostaje jego syn
Wincenty, a po jego bezpotomnej œmier-
ci w 1523 roku jego m³odszy brat Maciej,
który przyjmuje nazwisko Karmiñski.
W miarê up³ywu lat i œmierci nastêpnych
w³aœcicieli Karminem w³adaj¹ kolejni
spadkobiercy. Jeden z nich, Jan Kemblan
Che³kowski, sprzedaje Karmin w 1602
roku Janowi Kotwiczowi Radomickiemu
za 3 tysi¹ce florenów. Po nim dzier¿¹
Karmin Marcin i Kazimierz Radomiccy.
W tym okresie przetaczaj¹ siê przez zie-
mie polskie straszne wydarzenia zwi¹za-
ne z „potopem szwedzkim”. •ród³a wspo-
minaj¹, ¿e: „Po wojnie szwedzkiej w 1659
roku w Karminie, gdzie 9 kmieci by³o
i karczmarz dziesi¹ty, trzech kmieci spu-
stoszonych, a drugim ma³o nie wszyst-
kie konie zabrano”.
Wspomniany Kazimierz Radomicki,
kasztelan kaliski i starosta mosiñski,
przekaza³ Karmin swoim potomkom. Syn
jednego z nich (W³adys³aw) sprzeda³

oko³o 1760 roku Karmin staroœcie mo-
siñskiemu Konstantemu Szreniawicie
Kwileckiemu. Syn Konstantego Ksawe-
ry Kwilecki sprzeda³ z kolei Karmin An-
toniemu Onufremu Boñcza Skar¿yñskie-
mu, który przekaza³ go nastêpnie swoje-
mu synowi Micha³owi, zas³u¿onemu
w bojach oficerowi z 1831 roku. Zmar³ on
w 1887 roku. Córka Micha³a wnios³a Kar-
min jako wiano œlubne mê¿owi Aleksan-
drowi Kruzensternowi z Niemierowa.
W 1885 roku w Karminie znajdowa³o siê
31 domów, zamieszka³ych przez 253 oso-
by, z których 239 by³o katolikami, a 14
ewangelikami. Informowano tak¿e, ¿e 33
osoby by³y analfabetami. Przeprowadzo-
ne ju¿ w wolnej Polsce spisy wykaza³y,
¿e w 1921 roku w Karminie by³y 34 domy,
w których mieszka³o 249 osób, a w 1931
roku domów by³o 35, zamieszka³ych
przez 226 osób.
Wa¿nym wydarzeniem w dziejach Kar-
mina by³o oddanie do u¿ytku we wrze-
œniu 1900 roku kolejki w¹skotorowej ze
starego Bojanowa do Krzywinia. Jedna
ze stacji znajdowa³a siê w³aœnie w Kar-
minie.

Jan Pawicki

Sukces maturzystów i nauczycieli
œnigielskiego LO

szanse w trakcie rekrutacji na
studia wy¿sze.

Czêœæ ustn¹ wszyscy abi-
turienci œmigielskiego LO za-
liczyli pozytywnie, uzyskuj¹c
w niektórych przypadkach
maksymaln¹ liczbê punktów.
D³ugo i ze zniecierpliwieniem
uczniowie a tak¿e kadra peda-
gogiczna oczekiwali wyników
egzaminów pisemnych, które
sprawdzali i oceniali zewnêtrz-
ni egzaminatorzy. 28 czerwca
b.r. okaza³o siê, ¿e szko³a od-
nios³a pe³en sukces – wszyscy
maturzyœci otrzymali z r¹k
dyrektora szko³y, pana Tade-
usza Ilmera, œwiadectwa ma-
turalne. Radoœæ by³a wielka!
Niektórzy z nich otrzymali
oko³o 80%, a nawet ponad 90%
punktów mo¿liwych do uzy-
skania. Teraz wszyscy mog¹
walczyæ o indeksy szkó³ wy-
¿szych, uniwersytetu czy po-
litechniki. Gratulujemy i ¿y-
czymy powodzenia w realiza-
cji dalszych planów!

red.

Zespó³ Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy” pod
okiem swego opiekuna arty-
stycznego, Rafa³a Rosolskie-
go, koncertowa³ w berliñskiej
dzielnicy Spandau. Gor¹co
oklaskiwany wystêp odby³ siê
w wype³nionym po brzegi ko-
œciele p.w. œwiêtego Jeremia-
sza i mia³ charakter ekume-
niczny. Pó³toragodzinny spek-
takl zapowiada³ po niemiecku
Mateusz Gbiorczyk, jeden
z tancerzy, doskonale spisuj¹c
siê w tej roli. Widzowie nie
kryli swego uznania dla piêk-

Sukces ¯eñców w Berlinie!
nego œpiewu i znakomitej
sprawnoœci tancerzy. Podzi-
wiano równie¿ wielobarwne
folklorystyczne stroje „¯eñ-
ców”.
Ekumeniczne œwiêto w Berli-
nie zorganizowano wspólnie
ze œmigielsk¹ parafi¹ œwiête-
go Stanis³awa Kostki. Obok
m³odych artystów uczestni-
czyli w nim równie¿ cz³onko-
wie Rady Parafialnej z ksiê-
dzem proboszczem, Maria-
nem Szymañskim.

tj
fot. Rafa³ Klem
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Poznañskie Kozio³ki dla
„Pryzmatu-Bis”

18 czerwca starsza grupa Zespo³u Tanecznego „Pryzmat-
Bis” wziê³a udzia³ w Wielkopolskim Konkursie Tañca Nowo-
czesnego w Poznaniu. Dziewczêta startowa³y w dwóch kate-
goriach, zdobywaj¹c czo³owe miejsca. Tañcem z pomponami
do muzyki techno wywalczy³y II miejsce i srebrn¹ statuetkê
Poznañskich Kozio³ków, a tañcem pn. „Z wizyt¹ na Kubie” –
I miejsce i Z³ote Kozio³ki. Pokona³y liczne zespo³y z Poznania,
Kalisza, Chodzie¿y i inne. Choreografem i instruktorem tej
grupy jest Agnieszka Ostrowska.

M.D.

Miniony rok szkolny to nieprzerwane pasmo sukcesów
Zespo³u Tanecznego „Pryzmat-Bis”, które rozs³awi³y Œmigiel
w wielu miejscowoœciach naszego województwa. Ci¹g zwy-
ciêstw zainaugurowa³o II miejsce grupy starszej i wyró¿nie-
nie dziewcz¹t m³odszych na Rejonowym Konkursie Tañca
z Pomponami w Œwiêciechowie. W marcu na IV Wielkopol-
skim Festiwalu Dzieciêcych i M³odzie¿owych Zespo³ów Ta-
necznych w Koninie najstarsza grupa zdoby³a II miejsce w ka-
tegorii: etiuda taneczna i I miejsce w kategorii: inscenizacja
taneczna. Kolejnym konkursem, w którym z powodzeniem
zespó³ startowa³, by³ Wiosenny Turniej Aerobiku w Koœcia-
nie. Grupa m³odsza reprezentuj¹ca Samorz¹dowe Gimnazjum
i Szko³ê Podstawow¹ w Œmiglu zdoby³a Mistrzostwo Powiatu
Szkó³ Podstawowych w uk³adzie aerobikowym. Na zaprosze-
nie organizatorów tego turnieju grupa starsza poza konkur-
sem zaprezentowa³a nagrodzone w Koninie uk³ady taneczne.

Wysok¹ pozycjê w województwie „Pryzmat-Bis” umocni³
zdobywaj¹c I i II miejsce na Konkursie w Poznaniu (szczegó³y
obok).

Niew¹tpliwymi ulubieñcami publicznoœci nagradzanymi
podczas koncertów gromkimi brawami s¹ dzieci z grupy naj-
m³odszej. W jej sk³ad wchodz¹ dziewczêta w wieku od 7 do 9
lat oraz dwaj ch³opcy szczególnie wyró¿niaj¹cy siê w tañcu
hip-hop. Grupa ta zadebiutowa³a na tegorocznym festiwalu
w Koninie tañcem „Czas na mambo”.

Zespó³ Taneczny „Pryzmat-Bis” dzia³a pod patronatem
Centrum Kultury w Œmiglu, w ramach maj¹cej ju¿ trzynasto-

letni¹ tradycjê Prywatnej Szko³y Tañca Aldony Ostrowskiej.
W sk³ad zespo³u wchodz¹ trzy grupy: starsza, m³odsza i naj-
m³odsza. Od pocz¹tku istnienia ”Pryzmat-Bis” zajmuje czo³o-
we miejsca w presti¿owych konkursach tañca organizowanych
na terenie naszego kraju. Grupê starsz¹ „Pryzmatu-Bis” tworz¹
obecnie uczennice gimnazjum i liceum. To w³aœnie one tañcz¹
w zespole od pocz¹tku jego istnienia, czyli od 7 lat. Od 3 lat
samodzielnym choreografem i instruktorem grupy starszej jest
Agnieszka Ostrowska, która od dziecka tañczy³a w zespole
„Pryzmat” a ponad 2 lata w Formacji Tañca Towarzyskiego
„La Sept”. Jest absolwentk¹ Studium Tañca Wspó³czesnego
w Poznaniu, instruktorem aerobiku, obecnie studentk¹ AWF
w Poznaniu.

„Pryzmat-Bis” ma bardzo zró¿nicowany repertuar – od tañ-
ców klasycznych, jazzowych i broadwayowskich pocz¹wszy,
na m³odzie¿owych (disco, hip-hop, funky) skoñczywszy.

Zespó³ funkcjonuje dziêki pomocy Centrum Kultury
w Œmiglu i wielkiemu zaanga¿owaniu rodziców. To w³aœnie przy
ich pomocy organizowany bêdzie III Bal Karnawa³owy, z któ-
rego ca³kowity dochód przeznaczony zostanie na zakup ko-
stiumów dla tancerek. Tym razem sympatycy zespo³u i mi³o-
œnicy tañca bêd¹ mogli bawiæ siê z Zespo³em „Pryzmat-Bis”
dnia 31.01.2006 r.

„Pryzmat Bis” rozs³awia Œmigiel

Tegoroczn¹ dzia³alnoœæ zespó³ zakoñczy wystêpem podczas
Dni Miejskiej Górki. Aktualnie trwaj¹ zapisy na rok szkolny
2005/2006 dzieci z klas I-III do grupy najm³odszej pocz¹tkuj¹-
cej, dziewcz¹t z klas IV-VI do grupy m³odszej pocz¹tkuj¹cej
oraz ch³opców do grupy, która specjalizowaæ siê bêdzie w tañ-
cu funky i hip-hop.
Zapisy – tel. 5 180 209 (Aldona Ostrowska)

Red.
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Koœciañskie zabytki

„Na Obry bagnach, gdzie droga sucha,
gdzie wokó³ koœcieñ czyli sitowie –
z Poznania na Œl¹sk kto przejœcia szuka –
na Koœcian trafia – historyk powie…
Lecz po staropolsku Koœcian tak¿e
by³ nazw¹ kija czyli kostura –
ale zarazem i synonimem
kostyra i oszusta, w koœci gracza!”

Wiersz poety Ryszarda Daneckiego wyjaœnia pochodzenie
nazwy miasta. Zapisy Ÿród³owe na ten temat pojawiaj¹ siê ju¿
w 1242 roku(Vicinis Costan); w dalszych przekazach wystê-
puje Cosczan, Costen, Costan, Kosten, Koœczian, Koscian,
Koscien a w 1785 roku widnieje ju¿ wspó³czeœnie u¿ywana
nazwa – Koœcian. Miasto wzmiankowane jest w XII wieku jako
gród na wyspie, otoczony bagnami i rozlewiskami Obry. Pra-
wa miejskie Koœcian otrzyma³ w drugiej po³owie XIII wieku,
a zosta³y odnowione i potwierdzone w 1400 roku przez króla
W³adys³awa Jagie³³ê. Od 1332 roku Koœcian stanowi³ w³asnoœæ
królewsk¹. W mieœcie rz¹dzi³ starosta. Od XIV wieku miasto
by³o stolic¹ powiatu i silnym oœrodkiem rzemieœlniczym; do
XVII wieku centrum rzemios³ sukienniczych. W œredniowiecz-
nym Koœcianie istnia³o wiele fundacji koœcielnych, stawiano

okaza³e budowle gotyckie, z których do dzisiaj pozosta³y zale-
dwie dwie: koœció³ parafialny NMP(najcenniejszy zabytek –
opis „WŒ” nr 4/2005) i szpitalny Œwiêtego Ducha. Wówczas
Koœcian by³ drugim co do wielkoœci miastem Wielkopolski.
W 1410 roku sprowadzono dominikanów, a w 1456 roku ber-
nardynów. W okresie rozbiorów oba zakony uleg³y kasacji. Po
zakonie bernardynów pozosta³y budynki, w których obecnie
znajduje siê Sanatorium dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
Przy kru¿ganku zniszczonego przez Szwedów zespo³u klasz-
tornego dominikanów zbudowany zosta³ w 1666 roku koœció³
parafialny pod wezwaniem Pana Jezusa (Plac Niez³omnych).
Ciekawe s¹ dalsze losy koœcio³a podominikañskiego, który
decyzj¹ króla pruskiego zosta³ przekazany ewangelikom. Ci
w 1842 roku koœció³ rozebrali, a z ceg³y zbudowali dla siebie
zbór, który, opuszczony po II wojnie œwiatowej, popad³ w ru-
inê. W latach 70-tych zosta³ przebudowany na bibliotekê pu-
bliczn¹.
Wa¿nym miejscem w Koœcianie s¹ wa³y nazwane imieniem
Krzysztofa ¯egockiego, organizatora partyzantki wielkopol-
skiej, z którym zwi¹zana jest historia z czasów potopu szwedz-
kiego. Tak opisuje j¹ dr Kleofas Koehler, lekarz, spo³ecznik

i regionalista: „Straszna wojna szwedzka roku 1655 da³a miesz-
czanom koœciañskim odebrania chrztu rycerskiego, im pierw-
szym w ca³ej Wielkopolsce los u¿yczy³ sposobnoœci stawienia
siê na murach grodu koœciañskiego celem jego obrony, a gdy
gród pad³, waleczni mieszczanie pierwszymi byli, którzy sztan-
dar odwetu przeciw najeŸdŸcy podnieœli, walcz¹c szczêœliwie
przy boku bohaterskiego ¯egockiego. Krwi¹, iœcie strumie-
niami siê lej¹c¹, okupili sobie miano prawdziwych Ojczyzny
synów, a godnych przywilejów, które im królowie nadali”. Po
tych wydarzeniach Koœcian sta³ siê ma³ym prowincjonalnym
miasteczkiem i ju¿ nigdy nie odzyska³ dawnej œwietnoœci,
a resztki wa³ów nazwane imieniem ¯egockiego zosta³y obsa-
dzone drzewami i s³u¿¹ dzisiaj mieszkañcom miasta jako miej-
sce spacerów i wypoczynku.

Koœció³ parafialny pod wezwaniem Pana Jezusa

Przy ulicy Pi³sudskiego znajduje siê koœció³ Œw. Ducha, fun-
dowany wraz ze szpitalem w 1385 roku; obecny zosta³ zbudo-
wany w II po³owie XV wieku. Przez lata by³ wielokrotnie prze-
budowywany, z piêknym barokowym o³tarzem g³ównym z 1700
roku. W Koœcianie znajduj¹ siê tak¿e trzy zabytkowe wiatraki
(opis: WŒ nr5/2004) oraz wiele zabytkowych domów i kamie-
niczek. Do wielkich urodzonych w Koœcianie nale¿¹: Stanis³aw
Szczepanowski – patriota, wybitny ekonomista, pionier polskie-
go przemys³u naftowego, ks.Józef Surzyñski, proboszcz ko-
œcio³a farnego i dyrygent chóru katedralnego w Poznaniu.
Koœcian w przesz³oœci odwiedzali polscy ksi¹¿êta i królowie:
W³adys³aw £okietek, W³adys³aw Jagie³³o i Kazimierz Jagiel-
loñczyk.

Andrzej Weber

Po zakonie bernardynów pozosta³y budynki, w których
obecnie znajduje siê Sanatorium dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych

Mury klasztorne
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26 czerwca w Jezierzycach
odby³ siê kolejny festyn œwiê-
tojañski, którego organizato-
rem byli burmistrz Œmigla,
Centrum Kultury, Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu, Stowarzyszenie
„Wiatraki”, Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz so³ectwo
w Jezierzycach. Imprezê roz-
poczê³y II Otwarte Zawody
Wêdkarskie o Puchar Burmi-
strza Œmigla. Pierwsze miej-
sce zaj¹³ Daniel Pietrzak ze
Œmigla, który od godz. 600 do
godz. 1100 z³owi³ 9,25 kg ryb.
O godz. 1300 rozpocz¹³ siê
II Turniej Siatkówki Pla¿owej,
w którym wziê³o udzia³ szeœæ
3-osobowych dru¿yn. Zwyciê-
¿yli „Emeryci” z Wonieœcia,

Noc Kupa³y w Jezierzycach
II miejsce zajêli „Renciœci”
równie¿ z Wonieœcia, a III
miejsce dru¿yna „No Name”
ze Œmigla.
W II Mistrzostwach Gminy
w Bule (gra francuska polega-
j¹ca na rzucaniu okr¹g³ymi,
metalowymi kulami jak najbli-
¿ej celu, który stanowi ma³a
kulka, tzw. „orzeszek”) udzia³
wziê³o 24 zawodników (w tym
równie¿ panie). Najlepszy
okaza³ siê Piotr Baranowski
ze Œmigla przed ubieg³orocz-
nym zwyciêzc¹ Miros³awem
Urbankiem równie¿ ze Œmigla
oraz Karolem Michalskim
z Koœciana.
Organizatorzy przygotowali
równie¿ zabawy sportowo –
rekreacyjne dla dzieci i m³o-
dzie¿y.

Dziêki uprzejmoœci koœciañ-
skich ¿eglarzy, którymi dowo-
dzi³ Jerzy Kliemann, amatorzy
spor tów wodnych p³ywali
¿aglówkami i ³ódkami po je-
ziorze. Mi³oœnicy jazdy konnej
i przeja¿d¿ek bryczk¹ korzy-
stali z tego, co przygotowa³ dla
nich so³tys Gniewowa – Jacek
Heliñski.
W godzinach popo³udnio-
wych i wieczornych wystêpo-
wali tancerze zespo³u „Pry-
zmat-Bis”, prowadzonego
przez Aldonê Ostrowsk¹
i Agnieszkê Ostrowsk¹, woka-
listki Studia Piosenki „Muzol”
Henryka Pelli, muzycy kapeli
podwórkowej „Wiarusy” kie-
rowanej przez Henryka Dasz-
kiewicza oraz tancerze Zespo-
³u Pieœni i Tañca „Marynia” ze

Œwiêciechowy, którzy oprócz
godzinnego koncertu przygo-
towali i przedstawili piêkne
widowisko obrzêdowe zwi¹za-
ne z noc¹ œw. Jana. Imprezê
zakoñczy³a zabawa przy mu-
zyce zespo³u „New Life”
Organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹ sponsorom - restau-
racji „Marta” K. Jankowskie-
go, piekarni D. Grygier oraz
J. Lisiakowi za wypo¿yczenie
grilla. Specjalne podziêkowa-
nia za bezinteresown¹ pomoc
nale¿¹ siê ¿eglarzom z Koœcia-
na, panu so³tysowi z Gniewo-
wa – Jackowi Heliñskiemu
oraz so³tysowi z Jezierzyc –
Tomaszowi Witomskiemu za
pomoc w organizacji imprezy.

red.

Wystêpy Zespo³u Pieœni
i Tañca „Marynia” ze Œwiê-

ciechowy.

II Turniej Siatkówki Pla¿o-
wej, w którym wziê³o udzia³
szeœæ 3-osobowych dru¿yn.

II Mistrzostwach Gminy
w Bule

obrzêd zwi¹zany z noc¹ œw. Jana

Dziêki uprzejmoœci koœciañ-
skich ¿eglarzy, którymi dowodzi³
Jerzy Kliemann, amatorzy spor-
tów wodnych p³ywali ¿aglów-

kami i ³ódkami po jeziorze.
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VII Turniej Wsi odby³ siê
3 lipca w Wonieœciu. Organi-
zatorami imprezy, jak co roku,
by³o Centrum Kultury i Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu.
W turniejowe szranki stanê³o
10 dru¿yn reprezentuj¹cych
wsie: Czacz, Morownica,
Przysieka Polska, Robaczyn,
Sp³awie, Stare Bojanowo, Sta-
ra Przysieka Druga, Stara
Przysieka Pierwsza, Wonieœæ,
¯egrówko. Przeprowadzono
11 konkurencji, które ocenia-
³o jury w sk³adzie: Zygmunt
Ratajczak – przewodnicz¹cy
oraz Danuta Strzelczyk, Ro-
bert Plewka, Alicja Przyby³ek
i Henryk Pella. Zaczê³o siê
spokojnie – biegiem ze wspól-
nego startu (4 okr¹¿enia bo-
iska). Nastêpnie reprezentan-
ci wsi zaprezentowali pe³ne
humoru i frywolnoœci przy-
œpiewki weselne. Doœæ spo-
kojnie przebieg³a równie¿
sztafeta 4 x 100 m. Byæ mo¿e
dlatego, ¿e udzia³ w niej wziê-
li m³odsi reprezentanci wsi –
po dwóch ch³opców i dwie
dziewczynki. Podczas turnie-
ju rozgrywano równie¿ kon-
kurs strzelania z wiatrówki.
Prawdziwe emocje rozpoczê-
³y siê przy „wyœcigach z tacz-
kami”. Konkurs, w którym
bra³o udzia³ po dwóch repre-
zentantów, polega³ na za³adun-
ku 20 szt. cegie³, ich wy³adun-
ku po 20 metrach i powrocie
do mety z „pasa¿erem” na
taczce. Równie pasjonuj¹ce
by³o toczenie pi³ki miot³¹, sla-
lomem. Napiêcie wœród za-
wodników by³o tak du¿e, ¿e
organizatorzy nie nad¹¿ali
z naprawianiem miote ³ .
Wszystko to nie robi³o ¿adne-
go wra¿enia na paniach, któ-
re w tym czasie spokojnie zaj-
mowa³y siê robótkami rêczny-
mi– szalik splotem francu-
skim na szerokoœæ 20 oczek.
Chwil¹ pozwalaj¹c¹ wszyst-
kim och³on¹æ by³ quiz wiedzy
o historii gminy, w którym
swoje wiadomoœci sprawdza-
³a g³ównie m³odzie¿. Ze œwie-
¿ymi si³ami przyst¹pili zawod-
nicy i kibice do konkurencji,

w której po kolei trzech za-
wodników z poszczególnych
dru¿yn „walczy³o” z oponami.
Konkurencja polega³a na tym,
¿e ka¿dy z zawodników mu-
sia³ przewracaæ le¿¹c¹ oponê
na odcinku 20 metrów i wra-
ca³ do linii startu, tocz¹c j¹.
Ciekawa okaza³a siê te¿ m³oc-
ka balonów cepami. Nale¿a³o
w jak najkrótszym czasie
zniszczyæ za pomoc¹ cepa 10
balonów. Pechowo zaczê³a
dru¿yna z Przysieki Pierwszej
– cep nie wytrzyma³ si³y, któr¹
zawodnik w³o¿y³ w uderzenia,
ale za zgod¹ pozosta³ych dru-
¿yn mog³a powtórzyæ konku-
rencjê. Jako ostatni w szranki
stanêli so³tysi i cz³onkowie
rady so³eckiej, którzy zmie-
rzyli siê w rzutach do kosza.
Poziom przygotowania dru-
¿yn by³ zró¿nicowany, co od-
zwierciedli³o siê na tablicy
wyników. Po raz czwarty zwy-
ciêzc¹ turnieju zosta³o Stare
Bojanowo, II miejsce zaj¹³
Wonieœæ, III – Sp³awie, a dalej
Przysieka Polska, Robaczyn,
¯egrówko, Morownica, Stara
Przysieka Druga, Stara Przy-
sieka Pierwsza, Czacz.
Dziêki decyzji Rady Miejskiej
Œmigla tegoroczna pula na-
gród wynosi³a 10.500,- z³ z cze-
go zwyciêzcy otrzymali 1.500,-
z³, za II miejsce 1.400,- z³, za
III m 1.300,- z³ , pozosta³a kwo-
ta roz³o¿y³a siê na kolejne
miejsca.
Po wrêczeniu kapitanom dru-
¿yn dyplomów i symbolicz-

Turniejowe zmagania
nych czeków przez wice bur-
mistrza S. Stachowiaka, wice
Przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej S. Pawlaka oraz pani¹
Sekretarz Urzêdu Miejskiego
W. Jakubowsk¹ rozpoczê³a siê
zabawa, w czasie której do tañ-
ca gra³a wszystkim grupa
muzyczna „Sezam”
Organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹ so³tysowi i radzie so-

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE
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OGÓŁEM MIEJSCE

Stara Przysieka 
Pierwsza 2 10 5 9 3 1 1 1 3 6 6 47 IX

Morownica 9 4,5 1 4 8,5 8 6 7 5 7 1,5 61,5 VII
Sp³awie 8 8,5 8 10 2 7 2 4 5 5 8 67,5 III

Stare Bojanowo 10 8,5 7 3 6,5 10 5 10 5 4 8 77 I
Wonieœć 1 7 9 6 8,5 5 10 6 9 2 4 67,5 II

¯egrówko 3 4,5 4 8 10 3 3 5 7 8 10 65,5 VI
Robaczyn 4 2 6 2 5 9 4 9 9 9 8 67 V

Przysieka Polska 5 4,5 10 7 6,5 4 8 8 9 1 4 67 IV
Stara Przysieka 

Druga 7 4,5 3 5 1 6 9 3 1,5 10 1,5 51,5 VIII
Czacz 6 0 2 1 4 2 7 2 1,5 3 4 32,5 X

³eckiej Wonieœcia za wzorowe
przygotowanie stadionu i za-
plecza organizacyjnego.
Dziêkujemy równie¿ sponso-
rom – pañstwu Katarzynie
i Piotrowi Lipowiczom, w³a-
œcicielom Piekarni-Cukierni
w Wonieœciu, którzy upiekli
przepyszny placek dla uczest-
ników turnieju.

M.D.

Strzelanie z wiatrówki

Quiz wiedzy o historii gminy
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Wakacje, wakacje…. la, la, la. Lubiê sobie podœpiewywaæ. Mam nadziejê, ¿e wy te¿ jesteœcie w wyœmienitym humorze.
Codziennie dostajê listy od moich kole¿anek i kolegów, którzy wyjechali na wakacje i zwiedzaj¹ nie tylko najbli¿sz¹ okolicê, ale
tak¿e odleg³e miasta. Jakie? Dowiecie siê, gdy rozwi¹¿ecie rebusy.

Moi kochani!

Za³o¿ony ponad 1300 lat temu. Le¿y na po³udniu Polski nad Wis³¹. Przez 500 lat historyczna stolica Polski. Najbogatsze w za-
bytki miasto w Polsce.

Có¿ to za niezwyk³y zamek, niegdyœ najwiêkszy w Polsce? Tyle wie¿ co, pór roku (ile?.....), tyle sal, co miesiêcy (…..), tyle
pokoi, co tygodni w roku (…..), tyle okien, co dni w roku (….). Jak¹¿ tajemnicê jeszcze mieœci?

Historyczne miasto po³o¿one na po³udniowym wschodzie Polski. Ponad 750 lat temu siedziba ksi¹¿¹t halickich, panuj¹cych na
tamtych terenach. Pod Starym Miastem rozci¹ga siê na 15 kilometrów d³uga sieæ podziemnych korytarzy.

Uda³o ci siê odgadn¹æ rebusy?
SprawdŸ na mapie, gdzie le¿¹ te miasta!!!
Laureatk¹ poprzedniego konkursu jest Wiktoria Maækowiak ze Œmigla

Do zobaczenia.
ŒMIGLACZEK
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19 czerwca – Sp³awie
W nocy, pomiêdzy godz. 100

a 520 , nieznany sprawca pola³
farb¹ olejn¹ koloru szarego
dwa samochody osobowe –
Fiata 126p i Poloneza, zapar-
kowane na prywatnej posesji.

Ze sporymi utrudnieniami
musieli siê liczyæ kierowcy,
poruszaj¹cy siê po Œmiglu
w przedostatnim tygodniu
czer wca. W zwi¹zku z za-
mkniêciem ulicy Matejki,
dwustronny ruch drogowy
skierowano przez Plac Roz-
strzelanych i ulicê Jagiel-
loñsk¹. Kierowcy musieli li-
czyæ siê ze znacznie mniej
p³ynnym przejazdem przez
miasto. Niestety, wielu z nich,
zw³aszcza je¿d¿¹cych „na pa-
miêæ”, mia³o k³opoty i powo-
dowa³o komunikacyjny chaos,
parkuj¹c  swoje  po jazdy

Poszkodowany mieszkaniec
gm. Œmigiel wyceni³ straty na
co najmniej 800z³.

20 czerwca – Œmigiel
O godz. 1515 nieznany mê¿czy-
zna wy³udzi³ od pracownicy

firmy gastronomicznej pieni¹-
dze w kwocie 1.400 z³, pod po-
zorem rozliczeñ z w³aœcicielk¹
firmy. Stratê ponios³a miesz-
kanka Koœciana.

20-21 czerwca – Œmigiel
W nocy na ul. Reymonta w³a-
mano siê do budynku miesz-

Komunikacyjny parali¿
w œródmieœciu. Szczêœliwie
jednak wszystko wróci³o do
normy.
Problemy spowodowa³y pro-
wadzone na ulicach Matejki
i K¹tnej prace ziemne. Pilnej
wymiany wymaga³a tamtejsza
sieæ kanalizacyjna, pamiêtaj¹-
ca niemal czasy I wojny œwia-
towej. Instalacje kanalizacyjne
ulega³y czêstym awariom
i rzeczywiœcie wymaga³y re-
montu. Poniewa¿ uda³o siê
wygospodarowaæ odpowied-
nie œrodki, bezzw³ocznie roz-
poczêto roboty, które prowa-
dzi³ miejscowy Zak³ad Gospo-

darki Komunalnej i Mieszka-
niowej. Mieszkañcy ulic,
gdzie wymieniono sieæ, za-

pewne odczuj¹ niema³¹ ulgê.
tj

fot. A Kasperska

– To ju¿ nie s¹ zwyk³e zak³a-
dy naprawcze! Tutaj trzeba
napisaæ, ¿e to s¹ Œmigielskie
Zak³ady Naprawy Taboru Ko-
lejowego – nie bez cienia ra-
cji, uwa¿a burmistrz Józef Cie-
œla. Rzeczywiœcie. W¹skotoro-
wi kolejowi rzemieœlnicy ze
Œmigla potrafi¹ wyczarowaæ
praktycznie wszystko, co
mo¿e siê poruszaæ po w¹skich
torach.
Œwietnym przyk³adem takiej
dobrej roboty by³a drezyna
z silnikiem ma³ego fiata. Za-
mówi³ j¹ krzywiñski samorz¹d
i teraz z powodzeniem s³u¿y
jako wielka turystyczna atrak-
cja na torach. Obecnie jest ju¿
na ukoñczeniu wagon restau-
racyjny. – Musimy lepiej wy-
korzystaæ naturalne walory
naszej w¹skotorówki i jeszcze
uatrakcyjniæ przejazd dla ama-
torów, których coraz wiêcej
pojawia siê na trasie naszej ko-
lejki. Prawdê mówi¹c pomys³
zaczerpnêliœmy w czasie na-
szego ubieg³orocznego poby-
tu w Czechach, u naszych
przyjació³ w Jindøichowym

Hradcu. Tam te¿ kursuje taki
bar na w¹skich torach i cieszy
siê ogromnym powodzeniem.
Czemu by i u nas nie spróbo-
waæ? – stawia retoryczne py-
tanie Wit Kreuschner, naczel-
nik kolejki.
W restauracjê konsekwentnie
przerabiany jest stary i dot¹d
strasz¹cy swym wygl¹dem
dawny wagon ratunkowy. Nic
dziwnego. Ów rozpadaj¹cy siê

W¹skotorowa restauracja w¹skotorowy antyk ma ju¿
ponad sto lat. Teraz, za spraw¹

wprawnych r¹k kolejo-
wych rzemieœlników,
prze¿yje swoj¹ drug¹
œwietnoœæ i ju¿ w lipcu wy-
jedzie na trasê, serwuj¹c
dla pasa¿erów napoje
i smaczne kie³baski...
War to przy tym zauwa-
¿yæ, ¿e wszystkie prace
remontowe postêpuj¹
bardzo szybko i prowa-
dzone s¹ praktyczne jedy-
nie w³asnymi si ³ami.
Sponsor jednak bardzo by
siê przyda³, bo œrodków
œmigielskiej kolejce ci¹-
gle brakuje, nawet na pod-
stawowe potrzeby. Tym-
czasem pasa¿erskie kur-

sy – w przeciwieñstwie do
przewozu towarów masowych
i kursów turystycznych – s¹
deficytowe... St¹d, podobnie
jak w ubieg³ym roku, regular-
ne przejazdy pasa¿erskie zo-
sta³y w czerwcu zawieszone
do 1 wrzeœnia, pocz¹tku nowe-
go roku szkolnego.
S¹ kolejne pomys³y wzboga-
caj¹ce turystyczn¹ ofertê ko-
lejki. Obok powo³anego ju¿ do

¿ycia, przy wspó³pracy z po-
znañsk¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Logi-
styki, Punktu Informacji Tu-
rystycznej, ma to byæ powsta-
³a w warsztatach kolejowych
salonka dla specjalnych goœci
kolejki... Myœli siê tu równie¿
zupe³nie powa¿nie o mo¿liwo-
œci przewozu œmigielsk¹ ko-
lejk¹ rowerów i uruchomieniu
wypo¿yczalni jednoœladów...
Ten pomys³ równie¿ ma cze-
ski rodowód. Tam przecie¿
bardzo udanie ³¹czy siê tury-
stykê kolejow¹ i rowerow¹.
A amatorów wycieczek rowe-
rowych stale przybywa...
To, czy szumnie nazwiemy
warsztaty œmigielskiej kolejki
s³ynnym niegdyœ mianem Za-
k³adów Naprawy Taboru Ko-
lejowego, jest tylko formalno-
œci¹. Najwa¿niejsze, ¿e œmi-
gielscy kolejarze pokazali na
co ich staæ i ¿e rzeczywiœcie
potrafi¹ niema³o. Mo¿e uda
siê marketingowo zaintereso-
waæ nowymi konstrukcjami
i z³otymi rêkami œmigielskich
kolejarzy potencjalnych na-
bywców w ca³ym kraju?

t.j
fot. t.j

kalnego,  wybijaj¹c  szybê w oknie
kuchennym. Skradziono pie-
ni¹dze w kwocie 450z³.

UWAGA!!!! Zmianie uleg³ nu-
mer telefonu zaufania w Ko-
mendzie Powiatowej Policji
w Koœcianie – aktualny numer
to 065 511 62 97.
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Kanalizacja sanitar na
w Niet¹¿kowie jest najwiêksz¹
tegoroczn¹ inwestycj¹ prze-
prowadzon¹ w gminie Œmi-
giel. Koszt urz¹dzeñ i wyko-
nanych prac ogó³em ocenia
siê na ok. 550 tysiêcy z³otych.
Trzeba zaznaczyæ przy tym,
¿e gmina wyasygnowa³a z te-

Najwiêksza tegoroczna
œmigielska inwestycja odebrana!

go tylko 15% wartoœci. Pozo-
sta³¹ czêœæ pozyskano z fun-
duszy europejskich (75%) i do-
tacji z bud¿etu pañstwa (10%).
Kanalizacja obejmuje oko³o
1500 metrów sieci grawitacyj-
nej i ciœnieniowej z przepom-
powni¹ i zlewni¹ œcieków
w Niet¹¿kowie. Ze zlewni

Wa¿nym wydarzeniem
w ¿yciu kulturalnym Œmigla
by³a wystawa fotografii Rober-
ta Sterny. Mo¿na j¹ by³o ogl¹-
daæ od 11 do 19 czerwca w ka-
plicy poewangelickiej. Pomy-
s³odawc¹ i organizatorem wy-
stawy by³a Anna Hryniewicz-
Szulc, która wraz z mê¿em
Antonim Szulcem opiekuje siê
kaplic¹.
Robert Sterna: Wystawa pod
tytu³em „Tajemnice mroku”
mia³a na celu poruszenie wy-
obraŸni widza. Zaprezentowa-
ne zosta³y zdjêcia, w których,
myœlê, ka¿dy mo¿e odnaleŸæ
swoje w³asne przemyœlenia
i doœwiadczenia zwi¹zane z re-
fleksj¹ nad problemami egzy-
stencjalnymi. Prace mówi¹

Fotografie Roberta Sterny
o problemach, które dotycz¹
szczególnie m³odych ludzi,
ale nie tylko, na wystawie zna-
laz³y siê równie¿ zdjêcia, z któ-
rymi mog¹ siê identyfikowaæ
starsi widzowie. Zbiór zawie-
ra tak¿e fotografie mówi¹ce
o specyficznych polskich
przypad³oœciach.
Zdjêcia powstawa³y przez
okres pó³tora roku. S¹ wyko-
nane w technice czarno-bia³ej
i odbite na papierze fotogra-
ficznym w formacie 50x60.
Wystawa zawiera 22 zdjêcia
z³o¿one z 10 cykli, z których
cykl pod tytu³em „Ostateczna
lista” zosta³ nagrodzony
w konkursie „Konfrontacje
2004”.
Antoni Szulc, komisarz wysta-

wy: Robert Sterna jest tego-
rocznym maturzyst¹ III LO
w Lesznie. Tworzeniem zdjêæ
zajmuje siê od trzech lat. Po-
zna³ doskonale warsztat foto-
grafii czarno-bia³ej pod czuj-
nym okiem swojego mistrza
Micha³a Ka³u¿nego. Robert
sam kreuje œwiat przedstawio-
ny na zdjêciach, wykorzystu-
j¹c do tego celu stare wnêtrza,
strychy itp., a na niektórych
wrêcz od podstaw buduje ca³¹
scenografiê. Jego zdjêcia s¹

n iezwyk le  in teresu j¹ce
i œwiadcz¹ o nieprzeciêtnym
talencie. Fotografie dotykaj¹
problemu istnienia cz³owieka
i jego ¿ycia. Doskonale pasuj¹
do klimatu „Galerii w kaplicy
poewangelickiej”. St¹d w³a-
œnie pomys³, aby je wyekspo-
nowaæ i zaprezentowaæ pu-
blicznoœci.
Obecnie Robert Sterna stara
siê o przyjêcie w poczet stu-
dentów Akademii Sztuk Piêk-
nych w Poznaniu.

A.Sz.

bêd¹ mogli korzystaæ tak¿e
mieszkañcy okolicznych wsi,
co – przynajmniej niektórym
z nich – powinno zdecydowa-
nie skróciæ drogê w porówna-
niu do trasy do oczyszczalni
w Œmiglu. Wykonawc¹ prac
by³a firma BUDMIX ze Œmi-
gla, która bardzo dobrze wy-
wi¹za³a siê z przyjêtych zadañ.
Z ramienia w³adz samorz¹do-
wych budowê nadzorowa³ wi-
ceburmistrz Stefan Stacho-

wiak wraz z Blandyn¹ Pell¹
i Jerzym Biniasiem z dzia³u in-
westycyjnego Urzêdu Miej-
skiego. Obok wy¿ej wymie-
nionych, w odbiorze technicz-
nym wziêli te¿ udzia³: bur-
mistrz Józef Cieœla, Kazimie-
ra Dudziñska, inspektor nad-
zoru budowlanego z Koœcia-
na, a tak¿e Piotr Fêglerski
i Andrzej Wojtkowiak, przed-
stawiciele firmy wykonaw-
czej.

tekst i foto tj
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„Na œmigle

do szczêœcia”
Zdzis³aw Piotrowski

ci¹g dalszy

Akt czwarty:
Rozpacz za oblubieñcem
Scena trzynasta
Na pogrzeb czy do œlubu?
W tle koœció³ i cmentarz
#[Ksi¹dz Bart³omiej] – Zgodnie z uœwiê-
conym obyczajem grzebiemy naszego
brata Franka, zmar³ego œmierci¹ gwa³-
town¹. Powsta³eœ z prochu i w proch siê
odwrócisz. Niech ci ziemia lekk¹ bêdzie.
#[Matka Agata] – Tyle lat na ciebie chu-
cha³am, karmi³am, pielêgnowa³am w cho-
robie, czeka³am na wnuków, a ty mnie
tak szybko i niespodziewanie opuœci³eœ.
Bo¿e jedyny, czy to sprawiedliwe?
#[Ksi¹dz Bart³omiej] – Bacz, córko, byœ
w ¿alu nie bluŸni³a przeciw Stwórcy. Nie-
zbadane s¹ wyroki boskie i nam pogo-
dziæ siê z nimi trzeba.
#[Ciotka Hiacynda] – On umar³ tak piêk-
nie, umar³ z mi³oœci.
#[Matka Agata] – Kim jesteœ kobieto, ¿e
tak mówisz. Przecie¿ mojego syna
œmieræ dopad³a pod oknem tej rozpust-
nicy, która zba³amuci³a go swoj¹ nie-
winn¹ mink¹ i kusi³a do grzechu wystêp-
nego.
#[Ciotka Hiacynda] – Jestem ciotk¹ Zu-
zanny, panienki, któr¹ on pozna³ i poko-
cha³ na moich oczach. Ta dziewczyna
ubrana jak do œlubu wrzuci³a do otwar-
tego grobu wi¹zankê bia³ych kwiatów.
Bia³ych, jak niewinna by³a ich mi³oœæ.
Ona rozpacza niczym wdowa, która mu-
sia³a patrzeæ na tragiczn¹ œmieræ swego
oblubieñca. Obydwie jesteœcie nieszczê-
œliwe. Pani po stracie syna, Zuzanna po
stracie narzeczonego.

#[Matka Agata] – Jakiego narzeczonego?
Miarkuj siê, kobieto, w swoich wypowie-
dziach. Mój syn nie mia³ narzeczonej.
#[Zuzanna] – Pani syn Franciszek da³ mi
s³owo, ¿e mnie wyzwoli, zawiezie do
Leszna i o¿eni siê ze mn¹.
#[Matka Agata] – Jaki prawem przysz³aœ
na jego pogrzeb? Jak¹ czelnoœæ masz,
opowiadaj¹c o jego obietnicach? Tyœ jest
morderczyni¹.
#[Ksi¹dz Bart³omiej] – Uciszcie siê, nie-
wiasty. Zali¿ wasze swary pomog¹ zmar-
³emu? Jeœli straci³ ¿ycie w afekcie mi³o-
snego uniesienia, niechaj w niebie bêdzie
mu policzone, ile mia³ grzechu, a ile
szczêœcia komuœ da³. Przebaczcie sobie
po chrzeœcijañsku i wspólnie módlcie siê
za jego duszê.
#[Ojciec Hilary] – To ojciec tej dziewczy-
ny jest przyczyn¹ œmierci mojego syna.
Ja mu wybaczam, choæ wró¿ê, ¿e celu za-
mierzonego on nie osi¹gnie. Nie mo¿na
budowaæ szczêœcia na krzywdzie swego
dziecka.
Scena czternasta:
Samotnoœæ w beznadziei
#[Zuzanna] – Dlaczego nie odwiedza
mnie Franek? Wszak obieca³, ¿e po mnie
przyjdzie i mnie zabierze do Leszna. Cio-
ciu Hiacyndo! Mo¿e on zachorowa³? Czy
mog³ybyœmy z cioci¹ pojechaæ do Lesz-
na i odszukaæ Franka?
#[Ciotka Hiacynda] – Nie wiem, co ci
mam rzec, drogie dziecko. Ja te¿ têskniê
za tym ch³opcem. Opowiedz mi o wa-
szym ostatnim spotkaniu i jak siê rozsta-
liœcie?
#[Zuzanna] – Przystawi³ drabinê do wia-
traka, u³api³ siê œmig³a, które go unios³o
do mojego okienka. Rozmawialiœmy i on
obieca³ mnie uwolniæ i zabraæ do Lesz-
na. Potem œmig³o go zawioz³o na dó³, a on
mi pomaga³, wchodz¹c do zagajnika. Ja
by³am u spowiedzi i w piêknej jedwabnej
szacie czeka³am na niego. Dlaczego nie

przyby³? Mo¿e mu siê coœ sta³o?
#[Ciotka Hiacynda] – Bracie Teofilu.
Zabi³eœ Franka, straci³eœ te¿ swoj¹ cór-
kê. Ona ju¿ ¿yje w innym œwiecie. Dziw-
ne, ¿e nie mówi o œmierci, któr¹ widzia-
³a. Ona ci¹gle czeka na Franka.
#[Ojciec Teofil] – I tylko jej to pozosta-
nie. Wróci³ B³a¿ej, ale gdy siê dowiedzia³
o Franku i jego tragicznej œmierci, to ka-
tegorycznie wymówi³ siê od spe³nienia
zarêczyn. On siê boi podobnego losu. Ta
dziewczyna nie znajdzie ju¿ mê¿a. Ksi¹dz
Bart³omiej radzi³, aby daæ posag i za-
wieŸæ j¹ do klasztoru.
Scena piêtnasta:
Ognisty znak z nieba
@ Namalowany wiatrak na wzgórzu –
papier pakowy
Tej nocy burza by³a niespodziewana, ale
krótka. Jeden jedyny piorun uderzy³ i za-
pali³ wiatrak. Nie zd¹¿ono zabraæ siê za
ratowanie. Gapie zobaczyli, jak z p³on¹-
cego wiatraka odrywa siê nadpalone jed-
no œmig³o. Od tego czasu wzgórze to na-
zwano „œmig³owe”, a potem te¿ i miejsco-
woœæ Œmigiel.
A co ze œmig³em?
#[Janek] – Jako kompan Franka, potrak-
towa³em to œmig³o jako pami¹tkê po wiel-
kiej, choæ
niespe³nionej mi³oœci Franka z Leszna do
piêknej Zuzanny st¹d. Mieszka³em wte-
dy w drewnianym domku na rynku. Zim¹
od czyjegoœ zaniedbania zapali³a siê s¹-
siedzka cha³upa. Ogieñ siê przeniós³ na
dalsze domy. Tak¿e mój. Spali³ siê do-
szczêtnie. Rano z pogorzeliska wygrze-
ba³em to œmig³o. Dlaczego siê nie spali-
³o, choæ jest przecie¿ drewniane? Mo¿e
dlatego, ¿e jest oblane ³zami piêknej Zu-
zanny uwiêzionej przez okrutnego ojca?

Koniec

W dniach 10-12 czerwca
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
OSP Œmigiel uczestniczy³a
w I Krajowym Œwiêcie Mu-
zycznym Brandenburgii oraz
II Miêdzynarodowym Festi-
walu Muzyki – Frankfurt nad
Odr¹ pod has³em: „Muzyka,
która ³¹czy”. Organizatorem
festiwalu by³ Krajowy Zwi¹zek
Muzyki Dêtej Brandenburgii.
MOD OSP Œmigiel otrzyma³a
zaproszenie od Krajowego
Zrzeszenia z Frankfurtu nad
Odr¹ przez leszczyñski od-
dzia³ Polskiego Zwi¹zku Chó-

rów i Orkiestr. Festiwal stwo-
rzy³ mo¿liwoœæ wspólnego
transgranicznego „muzyko-
wania”.
Koncerty, udzia³ w konkur-
sach, „Miêdzynarodowe show
muzyczne”, pochód z Polski
do Niemiec, mo¿liwoœæ spo-
tkania siê, wymiana doœwiad-
czeñ uczyni³y z tego festiwalu
niezapomniane prze¿ycia.
MOD OSP Œmigiel mo¿e
uznaæ udzia³ w nim za udany.
Zosta³a entuzjastycznie przy-
jêta na koncertach przez pu-
blicznoœæ Frankfur tu nad

Odr¹ oraz S³ubic. Poziom
muzyczny orkiestry zosta³ po-

Sukcesy orkiestry dêtej we Frankfurcie Opracowanie i zdjêcia:
Micha³ Skrzydlewski

zytywnie oceniony przez miê-
dzynarodowe jury festiwalu.
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Podczas Gminnych Zawo-
dów Sportowo-Po¿arniczych
przeprowadzonych 5 czerwca
w Œmiglu, najlepsze wyniki

Jan Šatava i Vaclav Hodi-
naø, dyrektor czeskiej linii w¹-
skotorowej z Jindøichovego
Hradca i jego zastêpca, byli
8 czerwca goœæmi Józefa Cie-
œli, burmistrza Œmigla oraz
Wita Kreuschnera, naczelni-
ka œmigielskiej w¹skotorówki.
Wizyta mia³a bezpoœredni
zwi¹zek z ubieg³orocznym
wyjazdem œmigielskiej dele-
gacji do Czech i póŸniejszego
widocznego o¿ywienia wspó³-
pracy pomiêdzy obydwoma
liniami kolejowymi. Miêdzy
innymi porozumiano siê co do
przyjazdu do Œmigla podbijar-
ki, specjalistycznego urz¹dze-
nia do umacniania torowisk,
którego uruchomienie w osta-
tecznym efekcie przyczyni siê
do podniesienia bezpieczeñ-
stwa i komfortu jazdy œmigiel-
skiej w¹skotorówki.

Sp³awie, czyli najlepsi stra¿acy

Czesi w Œmiglu: formalizowanie
zwi¹zku

Goœcie bardzo interesowali
siê wykorzystaniem agregatu,
który ju¿ od miesi¹ca parkuje
w Œmiglu. Okaza³o siê wszak-
¿e, ¿e dla jego sprawnego
funkcjonowania niezbêdne
bêd¹ jeszcze czeskie podno-
œniki do szyn, gdy¿ te, które
pozostaj¹ w dyspozycji œmi-
gielskiej kolejki, s¹ za wyso-
kie. Uzgodniono, ¿e w lipcu
Czesi przyœl¹ ekipê z odpo-
wiednimi dŸwignicami, umo¿-
liwiaj¹cymi nale¿yte ustawie-
nie torowisk. W zamian za ofe-
rowane przys³ugi, przyjaciele
zza po³udniowej granicy licz¹
na dalsz¹ wspó³pracê przy re-
moncie urz¹dzeñ kolejko-
wych oraz dostarczenie im
czêœci zapasowych, których
œmigielska kolej ma pod do-
statkiem.
Poza tym mo¿na spodziewaæ

siê rozszerzenia wspó³pracy
na partnerskie porozumienie
pomiêdzy gminami Kamenice
(na szlaku jindøichovieckiej
kolejki) i Œmiglem. Czesi prze-
kazali burmistrzowi Œmigla
deklaracjê w³adz tej gminy
o gotowoœci do podpisania od-
powiedniej umowy partner-
skiej. Czeska gmina jest szcze-
gólnie zainteresowana bada-
niami nad wspóln¹ histori¹,

w tym okresem pobytu braci
czeskich w Polsce (niedaleko
Kamenic mieœci siê pamiêtne
z husyckiego powstania mia-
sto Tabor). Nie jest wykluczo-
ne, ¿e do podpisania oficjalnej
partnerskiej umowy, obejmu-
j¹cej obydwie gminy i kolejki,
dojdzie ju¿ na prze³omie sierp-
nia i wrzeœnia tego roku.

Tadeusz J¹der
fot. Tadeusz J¹der

uzyska³y dru¿yny ze Sp³awia.
W czterech z piêciu kategorii
wiekowych zdobyli pierwsze
miejsca. £¹cznie na œmigiel-

skim stadionie zmaga³y siê 34
dru¿yny w podzielonych na
dwa etapy konkurencjach -
biegu sztafetowym i æwicze-
niach bojowych. Pogoda, choæ
kapryœna, nie zniechêci³a do
przyjazdu licznych kibiców.
Otwarciu zawodów towarzy-
szy³ krótki wystêp Orkiestry
Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Œmiglu.
Puchary w poszczególnych
kategoriach odebra³y nastê-
puj¹ce dru¿yny:
Grupa M³odzie¿owej Dru¿y-
ny Po¿arniczej – dziewczêta
do lat 15
I Sp³awie z wynikiem 105 sek.
II Stare Bojanowo, 149,9 sek.
Grupa M³odzie¿owej Dru¿y-
ny Po¿arniczej – ch³opcy do

lat 15
I Niet¹¿kowo z czasem 102,8

sek.
II Sierpowo, 103 sek.
III Karmin, 103 sek.
Grupa C – kobiety powy¿ej 16
lat
I Sp³awie, 139 sek.
Grupa A – mêska powy¿ej 18
lat
I Sp³awie, 112,7 sek.
II Œmigiel I, 112,7 sek.
III Œmigiel II, 115 sek.
Oldboje
I Sp³awie, 137,5 sek.
II Œmigiel, 151 sek.
III Machin, 167,5 sek.

A.Kasperska
fot. A. Kasperska

10 czerwca w Nowej Soli
odby³ siê 22 Pó³maraton So-
lan, w którym wœród 97 za-
wodników startowa³o dwóch
z Przysieki Polskiej. W kate-
gorii open Dariusz Nowak
zaj¹³ 33. miejsce, a Ireneusz
Koller 46. miejsce.
W tym samym dniu w Kroto-
szynie zosta³  rozegrany

26 Bieg Krotosa, w którym
2. miejsce na dystansie 10 km
w kat. pow. 70 lat zaj¹³ Micha³
Szkudlarek. Pana Micha³a
wyprzedziæ zdo³a³ jedynie za-
wodnik z Ukrainy.
12 czerwca odby³ siê nato-
miast XIII Bieg Papieski, na
dystansie 15 km z Domacyna
do Karlina. Start wyznacza³a

Nowa Sól, Krotoszyn, Karlino
figura Matki Boskiej Królowej
Œwiata, która zosta³a ufundo-
wana przez Filipiñczyka w do-
wód przyjaŸni z Polsk¹. W bie-
gu startowa³o 205 zawodni-
ków z ca³ego œwiata. W tym
doborowym towarzystwie nie
zabrak³o Dariusza Nowaka
(22. miejsce w kat. 30 lat), Ire-
neusza Kollera (10. miejsce

w kat. 40 lat) oraz Micha³a
Szkudlarka (2. miejsce w kat
70 lat). Wszyscy zawodnicy
otrzymali medal z wizerun-
kiem Papie¿a Jana Paw³a II,
a nagrody wrêcza³ m.in. bi-
skup Ko³obrzegu.

M.D.
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22 czerwca odby³o siê wal-
ne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze w Polonii-Arsena³
Œmigiel, odnosz¹cym ostatnio
wiele osi¹gniêæ klubie tenisa
sportowego. W czasie obrad
podsumowano sukcesy i do-
konania sportowców w sezo-
nie 2004/2005. Klub wystawi³
do rozgrywek piêæ dru¿yn.
Zajê³y one nastêpuj¹ce miej-
sca: w II lidze – 4., w III lidze
– 5., w IV lidze i w klasie „A” –
7. Zespó³ ¿eñski, który wystê-
powa³ w II lidze kobiet, upla-
sowa³ siê na 8. pozycji.
Zarz¹d klubu za sukcesy od-
niesione w sezonie 2004/2005
postanowi³ wyró¿niæ najlep-
szych zawodników i dru¿yny.
Zdaniem kierownictwa klubu
na szczególne wyrazy uznania

W niedzielny pora-
nek,12 czerwca, mi³oœnicy ro-
werowych wêdrówek wziêli
udzia³ w I Rodzinnym Rajdzie
po Akwenach „PZW”. Na tra-
sê wyruszy³a grupa osób,
z których najm³odsza by³a
Weronika Ratajczak – lat 12,
natomiast najstarszy Edmund
Kreuschner – lat 81. Trasa
rajdu wiod³a malowniczymi te-
renami okolic Œmigla.

Odwiedziliœmy kolejno
wszystkie akweny wodne
„Polskiego Zwi¹zku Wêdkar-
skiego”. Organizatorzy przy-
gotowali dla uczestników a¿
9 ró¿nych ciekawych konku-
rencji sprawnoœciowych,
w których ka¿dy móg³ spró-
bowaæ swoich si³. Rywalizo-
wano w biegu w workach, rzu-
cie kapeluszem na odleg³oœæ,
rzutach woreczkami do celu,
rzutach ringiem na krzy¿ak,
¿ó³wiej jeŸdzie rowerowej,
rzutach podkowami do celu
oraz rzutach w parach na od-
leg³oœæ surowym jajkiem. Na
mecie rajdu, która usytuowa-
na by³a nad brzegiem stawu
„Egelsee” w Œmiglu, rozegra-
no jeszcze dwie konkurencje
– rzuty lotkami do tarczy oraz
strzelanie z wiatrówki. W trak-
cie kiedy wszyscy zajadali siê

I RODZINNY RAJD PO AKWENACH „PZW”
smacznymi kie³baskami opie-
kanymi nad ogniskiem, komi-
sja sêdziowska dokona³a pod-
liczenia wyników poszczegól-
nych konkurencji.

Oto klasyfikacja koñcowa
zmagañ sprawnoœciowych:
1. Bernard Jagodzik i Stefan

Michalewicz 52 pkt.
2. Irena i Roman Schiller

39 pkt.
3. Ewa i Daniel KaŸmierczak

36 pkt.
4.  Maria i Jan Józefczak

36 pkt.
5. Oliwia i Eugeniusz Œwita³a

29 pkt.
6. Genowefa i Weronika Rataj-

czak 28 pkt.
7. Erika i Szymon Krystof

27 pkt.
8. Edmund senior i Edmund

junior Kreuschner 25 pkt.

Rajd, który zorganizowali:
Ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêd-
karskiego w Œmiglu, Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu oraz Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Œmiglu, by³
bardzo udan¹ imprez¹.

Opracowa³: Zygmunt
Ratajczak

OKFiR Œmigiel

Walne w Arsenale
zas³u¿yli: Justyna ¯urek, któ-
ra wywalczy³a I miejsca w
pierwszym i drugim turnieju
klasyfikacyjnym na szczeblu
województwa wielkopolskie-
go, srebrny medal w Mistrzo-
stwach Wielkopolski, a tak¿e
uzyska³a awans do Dru¿yno-
wych Mistrzostw Polski M³o-
dziczek; Mateusz Skorupiñ-
ski, za V miejsce w grze de-
blowej w Makroregionalnych
Mistrzostwach M³odzików;
Weronika ̄ urek i Sandra Ma-
zurek, za br¹zowy medal Dru-
¿ynowych Mistrzostw Wiel-
kopolski Kadetek oraz awans
do pó³fina³ów dru¿ynowych
XI Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y; Justyna ¯urek
i Ewelina ¯urek, za z³oty me-
dal Dru¿ynowych Mistrzostw

Najm³odsza uczestniczka rajdu Weronika Ratajczak i ulubie-
niec wszystkich rajdowców piesek „Grosik”

Bernard Jagodzik i Stefan Michalewicz odbieraj¹ trofeum
dla najlepszej dru¿yny

Wielkopolski M³odziczek,
I miejsce w pó³fina³ach Dru¿y-
nowych Mistrzostw Polski
M³odziczek i awans do fina³u
Mistrzostw Polski.
Nie by³o niespodzianek w wy-
borach nowych w³adz klubu.
Prezesem ponownie zosta³

Tadeusz Koz³owski, a wice-
prezesem Danuta Strzelczyk.
Ponadto w sk³ad nowego za-
rz¹du weszli: Bronis³aw Wali-
góra (skarbnik), Piotr Mul-
czyñski (sekretarz) i Patryk
Ratajczak.

tj
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