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Informacja Urzêdu Miejskiego Œmigla
dotycz¹ca powszechnej wymiany

dowodów osobistych

Ju¿ wkrótce dowody osobiste starego typu (tzw. ksi¹¿eczkowe) strac¹ swoj¹ wa¿noœæ, bowiem z dniem 31 grudnia 2007
roku mija ostateczny termin sk³adania wniosków o ich wymianê.

W zwi¹zku z tym wszyscy, którzy nie wymienili tego dokumentu powinni zrobiæ to jak najszybciej, poniewa¿ bez wa¿nego
dowodu osobistego nie bêdzie mo¿na miêdzy innymi:

- za³atwiæ formalnoœci w urzêdach
- odebraæ listu poleconego na poczcie
- odebraæ renty i emerytury
- wzi¹æ kredytu bankowego
- sprzedaæ lub kupiæ mieszkanie, itp.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego prosimy sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim Œmigla, pokój nr 11 w godzinach pracy
Urzêdu to jest:
w poniedzia³ki w godzinach: 8.00-16.00
od wtorku do pi¹tku w godzinach: 7.00-15.00

Pocz¹wszy od dnia 10 wrzeœnia 2007 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane bêd¹ dodatko-
wo w ka¿dy poniedzia³ek od godziny 16.00- 18.00

Po wakacjach sesje Rady Miejskiej
wróci³y do tradycyjnie przyjêtego termi-
nu, tj. w ostatni czwartek miesi¹ca. Z tak¹
dat¹ odby³y siê wrzeœniowe obrady. Rad-
ni w kompletnym sk³adzie podjêli dwa-
naœcie uchwa³.
Pierwsze z nich dotyczy³y wyboru ³aw-
ników. W wyniku tajnego g³osowania
spoœród siedmiu kandydatów do S¹du
Rejonowego w Koœcianie wy³oniono na-
stêpuj¹ce osoby: Jerzego Przyby³ka, El¿-
bietê Fórman, Gabryelê Kokornaczyk,
Anetê Ewê Adamsk¹ oraz Józefa Wolsz-
tyñskiego, natomiast do S¹du Okrêgowe-
go w Poznaniu Oœrodka Zamiejscowego
w Lesznie wybrano Barbarê Drótkowsk¹,
jedyn¹ zg³oszon¹ kandydatkê.
W zwi¹zku ze z³o¿on¹ przez Radê Rodzi-
ców Zespo³u Szkó³ w Œmiglu skarg¹ na
dzia³alnoœæ burmistrza dot. powo³ania

pani Marzeny Kowalczyk na stanowisko
dyrektora tej placówki, specjalnie powo-
³ana w tej sprawie komisja przedstawi³a
swoje stanowisko, uznaj¹c przedmiotow¹
skargê za bezzasadn¹, co popar³a rów-
nie¿ wiêkszoœæ radnych, podejmuj¹c
w tej sprawie uchwa³ê.
Radni podjêli równie¿ decyzjê o nabyciu
przez gminê od prywatnych w³aœcicieli
za symboliczn¹ z³otówkê gruntów w Sta-
rym Bojanowie przy ulicy Krêtej oraz
Mostowej, które obecnie stanowi¹ dro-
gê publiczn¹.
Aby obni¿yæ koszty budowy sieci oœwie-
tleniowej, radni upowa¿nili burmistrza do
przekazania w formie darowizny spó³ce
ENEA sieci oœwietlenia ulicznego, które
zostan¹ wybudowane w gminie w tym
i w nastêpnym roku.
Ponadto rada dokona³a bie¿¹cych zmian

W sobotê 29 wrzeœnia delegacja œmi-
gielskiego samorz¹du uczestniczy³a
w obchodach 110-lecia uruchomienia li-
nii kolejki w¹skotorowej na trasie
Jindøichùv Hradec-Nová Bystøica w Re-
publice Czeskiej.

XV sesja Rady

Z wizyt¹ na jubileusz czeskiej kolejki

w bud¿ecie gminy, podjê³a now¹ uchwa-
³ê dotycz¹c¹ zasad i trybu opracowania
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
a tak¿e upowa¿ni³a burmistrza do zaci¹-
gniêcia zobowi¹zania wekslowego do wy-
sokoœci 856 911 z³otych w zwi¹zku
z wspó³udzia³em gminy w budowie Zak³a-
du Zagospodarowania Odpadów w Trze-
bani.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê na dworcu
kolejowym w Jindøichùv Hradec, gdzie
zgodnie prowadz¹ przewozy szerokoto-
rowe koleje pañstwowe i w¹skotorowe
kolejki Jana Satavy – Honorowego Oby-
watela Œmigla. T³umy wielbicieli zabyt-
kowego taboru zachwyci³y wiekowe pa-
rowozy, wagoniki oraz motorówki i loko-
motywy spalinowe. Specjalnym histo-
rycznym sk³adem goœcie odbyli dwugo-
dzinn¹ podró¿ z Jindøichùv Hradec do
Nová Bystøica. Na dworcu docelowym
oczekiwali pasa¿erów starostowie obu
gmin w towarzystwie Jana Satavy. Bur-
mistrz Œmigla wrêczy³ opiekunowi do-
stojnej jubilatki grafikê parowozu PX
1765, a przedstawiciel œmigielskiej Rady

Miejskiej pami¹tkowy album o Polsce.
Nie jest to pierwszy jubileusz czeskiej
kolejki. W ubieg³ym roku nasi przedsta-
wiciele brali udzia³ w uroczystoœciach
100-lecia otwarcia podobnej linii ³¹cz¹cej
Jindøichùv Hradec z miejscowoœci¹ Ob-
rata.

tekst i fot. WPK
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9 wrzeœnia œwiêtowaliœmy 5-lecie
dzia³alnoœci Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o Nadziei”. Honorowy patronat
nad uroczystoœci¹ objêli starosta powia-
tu koœciañskiego oraz burmistrz Œmigla.
Zaproszenie przyjê³o wielu goœci, wœród
nich Wojciech Ziemniak, pose³ na sejm
RP, Krystyna Poœlednia – cz³onek Zarz¹-
du Województwa Wielkopolskiego, Iwo-
na Bereszyñska – przewodnicz¹ca Rady
Powiatu Koœciañskiego, Wiktor Snela –
burmistrz Œmigla, Jan Józefczak – prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla, ks.
kanonik Piotr Markiewicz – proboszcz
parafii w Czaczu i inni przedstawiciele
w³adz oraz dyrektorzy i kierownicy jed-
nostek wspó³pracuj¹cych ze stowarzy-
szeniem, sponsorzy i wolontariusze. Ju-
bileusz rozpocz¹³ siê uroczyst¹ msz¹
œwiêt¹ w koœciele pw. NMP Wniebowziê-

Ukraina, Francja, W³ochy...
Taki tytu³ ma wystawa malarstwa,

której otwarcie odby³o siê 23 wrzeœnia
w kaplicy poewangelickiej w Œmiglu.
Obrazy powsta³y na wspólnych wyjaz-
dach plenerowych do W³och, Francji i na
Ukrainê.
W przewa¿aj¹cej czêœci prace s¹ wyko-
nane w technice olejnej. Jest te¿ kilka
rysunków wykonanych piórkiem i tu-

N a s z e  5  l a t

Obrazy z naszych podró¿y...

tej w Œmiglu, któr¹ uœwietni³ zespó³ ICH-
TIS oraz muzyk Piotr Filipowicz. Nastêp-
nie w Centrum Kultury otwarta zosta³a
okolicznoœciowa wystawa prac artystycz-
nych, wykonanych przez osoby niepe³-
nosprawne – g³ównie cz³onków naszego
stowarzyszenia. Ekspozycja zawiera³a
tak¿e fotografie obrazuj¹ce charakter
naszej dzia³alnoœci. Prezes stowarzysze-
nia Ma³gorzata Adamczak przedstawi³a

szem na papierze, jak równie¿ kilka
akwarel na jedwabiu.
Na obrazach z W³och ogl¹damy pejza¿e
miejskie Wenecji, z jej wodn¹ komuni-
kacj¹ i przepiêkn¹ architektur¹. Prace
z Francji  przedstawiaj¹ tamtejsz¹ wieœ:
architektura, krajobraz oraz liczne stare
wodne m³yny. Jest te¿ obraz z ogrodu
C. Moneta. W tym roku w Sauvigny po-
wsta³y cztery portrety uczestników ple-
neru narysowane przez najm³odsz¹
uczestniczkê Dobrochnê Szulc, która
równie¿ narysowa³a swój autoportret
z pieskiem. Kosów w dawnym powiecie
stanis³awowskim by³ baz¹ pleneru na
Ukrainie. Piêkna Huculszczyzna czaro-
wa³a nas przez dwa tygodnie swymi uro-
kami, a „szum Prutu Czeremuszu mala-
rzom przygrywa³...”

Autorzy – Dorota Goleniewska-Szel¹-
gowska, Eugeniusz Szel¹gowski z P³oc-
ka i Anna Hryniewicz Szulc i Antoni
Szulc ze Œmigla po³¹czyli tradycyjnie
otwarcie wystawy z koncertem muzycz-
nym. Znana wielu artystom z doskona³ej

Od lewej: Sta³y bywalec wernisa¿y Zbi-
gniew Lewandowski, Anna Hryniewicz
Szulc, Dorota i Eugeniusz Szel¹gowscy,

Antoni Szulc

Wystawê uœwietni³ koncert w wykona-
niu Barbary Mossor-Wiliñskiej z Po-

znania

historiê piêcioletniej dzia³alnoœci i po-
dziêkowa³a wszystkim rodzicom oraz
przyjacio³om wspieraj¹cym dzieci i m³o-
dzie¿ niepe³nosprawn¹. Podopieczni sto-
warzyszenia przygotowali wystêp, do któ-
rego zaprosili tak¿e przyby³ych goœci,
swoje uzdolnienia zaprezentowa³y te¿
artystki zespo³u tañca nowoczesnego
PRYZMAT BIS oraz wokalistka Studia
Piosenki MUZOL.
Obchody pi¹tej rocznicy za³o¿enia stowa-
rzyszenia by³y okazj¹ do z³o¿enia podziê-
kowañ wszystkim osobom i instytucjom,
które w ci¹gu minionych lat pomagali ro-
dzinom borykaj¹cym siê z chorob¹ i nie-
pe³nosprawnoœci¹.
Uroczysta, wzruszaj¹ca i pe³na ¿yczliwo-
œci atmosfera pokaza³a, jak wielkie zna-
czenie ma dla zebranych mo¿liwoœæ
wspólnego dzia³ania i spotykania siê.
W tym dniu œwiate³ko nadziei bi³o p³o-
miennym blaskiem.

Zarz¹d Stowarzyszenia

akustyki œmigielska kaplica poewange-
licka zabrzmia³a muzyk¹ dawn¹ w wyko-
naniu Barbary Mossor-Wiliñskiej z Po-
znania. Piêknie zaœpiewa³a przy akompa-
niamencie dawnych instrumentów, m.in.
liry korbowej, kanklesu czy gitary lutnio-
wej. Utwory specjalnie dobrane przez
artystkê do wystawy równie¿ doskonale
pasowa³y do klimatu kaplicy.
Publicznoœæ jak zwykle dopisa³a wype³-
niaj¹c zabytkowe wnêtrze kaplicy.

A.Szulc
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Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielko-
polscy” obchodzi³ srebrny jubileusz dzia-
³alnoœci. Dok³adnie 23 wrzeœnia br. mi-
nê³o 25 lat od spotkania organizacyjne-
go kó³ka tanecznego, które zapocz¹tko-
wa³o powstanie zespo³u.
Obchody jubileuszu rozpoczê³y siê uro-
czyst¹ msz¹ œw. w koœciele p.w. NMP
w Œmiglu. Na mszê zespó³ przyszed³ ko-
rowodem w bar wnych strojach ludo-
wych i przy dŸwiêkach kapeli dudziar-
skiej. Licznie zgromadzili siê byli cz³on-
kowie zespo³u oraz przedstawiciele lokal-
nego samorz¹du, a ks. Zygmunt Bartko-
wiak wyg³osi³ wspania³e kazanie o histo-
rii zespo³u i jego roli w spo³eczeñstwie.
Po mszy œw. w Centrum Kultury w Œmi-
glu odby³o siê otwarcie wystawy pt. „Strój
ludowy powiatu koœciañskiego”. Wysta-
wa zorganizowana przez Stowarzyszenie
Mi³oœników Folkloru „¯eñcy Wielkopol-
scy” by³a kolejnym etapem rekonstruk-
cji tego stroju, który w przysz³oœci wzbo-
gaci zbiory strojów ludowych zespo³u
z Niet¹¿kowa. Tydzieñ póŸniej, 29 wrze-
œnia, odby³a siê druga czêœæ uroczysto-
œci jubileuszowych. W Koœciañskim
Oœrodku Kultury spotkali siê cz³onkowie
zespo³u, którzy grali i tañczyli w ci¹gu
minionych 25 lat. O dniu dzisiejszym
„¯eñców“ i ich planach opowiedzia³ kie-
rownik zespo³u Rafa³ Rosolski, natomiast
jego za³o¿yciel Eugeniusz Kurasiñski
przypomnia³ chwile zwi¹zane z narodzi-
nami zespo³u. Spotkanie zosta³o uwiecz-
nione wspólnym zdjêciem. Dok³adnie

„¯eñcy” – Niech ¿yj¹!

o 1600 rozpocz¹³ siê koncert jubileuszo-
wy. Zgodnie z polsk¹ tradycj¹ rozpocz¹³
go polonez poprowadzony przez pary
ma³¿eñskie, do których nieco póŸniej do-
³¹czy³y pary z najstarszej grupy, w no-
wych strojach z czasów Ksiêstwa War-
szawskiego. Polskie tañce narodowe po-
lonez i mazur zapocz¹tkowa³y bogaty
program zespo³u. Zespó³ zaprezentowa³
nowe programy (Lublin, Bukówiec Gór-
ny, drug¹ czêœæ „Oczepin ³owickich”), ale
tak¿e stare i lubiane uk³ady, takie jak:
Rzeszów czy ¯ywiec. Nowoœci¹ by³a te¿
kapela dudziarska oraz kapela w siedmio-
osobowym sk³adzie (niestety nadal bez
basu). Trudno jest recenzowaæ w³asny
koncert, ale zgodnie z odczuciami tan-
cerzy i reakcj¹ publicznoœci, myœlê, ¿e by³
bardzo dobry - na miarê jubileuszu 25-
lecia. Koncert zakoñczy³y ¿yczenia od
w³adz samorz¹dowych, instytucji, orga-
nizacji spo³ecznych, zespo³ów folklory-
stycznych i prywatnych osób. ¯yczenia
nades³a³a miêdzy innymi Polska Sekcja
CIOFF, ks. Edward Majka i pani Broni-
s³awa Kus z Francji z zawo³aniem „¯eñcy

” – niech ¿yj¹. Stowarzyszenie Mi³oœni-
ków Folkloru „¯eñcy Wielkopolscy” uho-
norowa³o Ma³gorzatê Maækowiak, Mie-
czys³awa Lipnego i Bogdana Œniadego
okolicznoœciowymi tabliczkami za d³ugo-
letni¹ pracê na rzecz zespo³u, Eugeniusz
Kurasiñski – jako za³o¿yciel - otrzyma³
legitymacjê cz³onka honorowego stowa-
rzyszenia. Zespó³ i jego kierownik – Rafa³
Rosolski otrzymali dyplomy Ministra
Kultur y i Dziedzictwa Narodowego.
Ostatni¹ czêœci¹ uroczystoœci jubileuszo-
wych by³ bal, który odby³ siê w Lipnie.
Tym razem poloneza zatañczyli wszyscy
obecni na Sali, czyli oko³o 170 osób.
W imieniu w³asnym oraz cz³onków ze-
spo³u pragnê podziêkowaæ za pomoc
w organizacji jubileuszu: cz³onkom komi-
tetu organizacyjnego (Ma³gorzacie Pur-
czyñskiej, Teresie Foremskiej, Rafa³owi
Klemowi, Taduszowi Stankowiakowi,
Piotrowi Ratajczakowi, Stefanowi Jawor-
skiemu, Eugeniuszowi Kurasiñskiemu
i Ryszardowi Kozakowi), Koœciañskiemu
Oœrodkowi Kultury, Centrum Kultury
w Œmiglu, ksiêdzu Zygmuntowi Bartko-
wiakowi. Szczególne podziêkowanie
sk³adamy burmistrzowi Œmigla – Wikto-
rowi Sneli, przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej– Janowi Józefczakowi, wszyst-
kim radnym oraz Starostwu Powiatowe-
mu w Koœcianie za pomoc finansow¹
otrzyman¹ w roku jubileuszowym. Dziê-
kujê tak¿e tym wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili siê do uœwiet-
nienia 25-lecia zespo³u. Do zobaczenia na
koncertach!

Rafa³ Rosolski

Zespó³ powsta³ 23.09.1982 roku z ini-
cjatywy ówczesnego dyrektora Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿kowie Sewe-
ryna Miedziñskiego. Pierwszym jego
instruktorem, choreografem i kierowni-
kiem by³ nauczyciel Zespo³u Szkó³ Rol-
niczych Eugeniusz Kurasiñski. Pocz¹tko-
wo zespó³ dzia³a³ jako przyszkolne kó³-
ko taneczne. W pierwszym roku dzia³al-
noœci uczniowie – cz³onkowie kó³ka uczy-
li siê tañców towarzyskich, dyskoteko-
wych, poloneza i integracyjnych zabaw
tanecznych. Sami szyli swoje stroje do
pierwszego wystêpu, który mia³ miejsce
w auli szkolnej, w maju 1983 roku. W mia-
rê up³ywu czasu do programu wprowa-
dzano coraz wiêcej tañców narodowych,
regionalnych, pieœni ludowych i obrzê-
dów.
Po roku dzia³ania dyrekcja Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Niet¹¿kowie zakupi³a dla
zespo³u stroje krakowskie. Pod koniec

Historia Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”
M³odzie¿y Wiejskiej w 1985 roku,
- I miejsce na Wojewódzkim Turnieju
Kultury Szkó³ organizowanym przez Za-
rz¹d Wojewódzki Zwi¹zku Socjalistycz-
nej M³odzie¿y Polskiej w 1985 roku,
- I miejsce w kategorii zespo³ów pieœni
i tañca na Festiwalu Kultury Makroregio-
nu Po³udniowo-Zachodniej Polski w 1985
roku,
- II miejsce na III Miêdzywojewódzkim
Przegl¹dzie Kultury M³odzie¿y Szkolnej
w Przeworsku w 1985 roku,
- wyró¿nienie na szkolnym Przegl¹dzie
Aktywnoœci Kulturalnej, w kategorii ze-
spo³ów pieœni i tañca w Myœlcu w 1985
roku,
- wyró¿nienie w kategorii obrzêdów lu-
dowych na I Ogólnopolskiej Gie³dzie
Programowej Klubów Wiejskich w My-
œlenicach k. Krakowa w 1985 roku,

1984 roku zespó³ przyj¹³ nazwê Zespó³
Pieœni i Tañca „¯eñcy”. Okaza³o siê jed-
nak, ¿e wczeœniej taka nazwê obra³ ze-
spó³ z Pomorza. Do istniej¹cej dodano
jeszcze „wielkopolscy” i tak od 1985 roku
nazwa brzmi „¯eñcy Wielkopolscy”.
Pierwszym powa¿nym sukcesem by³o
zdobycie pierwszego miejsca reprezen-
tacji Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿-
kowie na I Wojewódzkim Festiwalu Kul-
tury organizowanym przez Zarz¹d Wo-
jewódzki Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej,
w 1984. Trzon tej reprezentacji stanowi³
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy”, zdobywaj¹c wtedy pierwsze miej-
sce w kategorii tañców narodowych, re-
gionalnych, przyœpiewek i obrzêdów.
PóŸniej pojawi³y siê kolejne osi¹gniêcia
i sukcesy, do których nale¿¹:
- I miejsce na II Wojewódzkim Festiwalu
Kultury M³odzie¿y Szkolnej organizowa-
nym przez Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku
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Na prze³omie wrzeœnie i paŸdzierni-
ka w œmigielskim Centrum Kultury mo¿-
na by³o obejrzeæ wystawê stroju ludowe-
go powiatu koœciañskiego zorganizo-
wan¹ przez Stowarzyszenie Mi³oœników
Folkloru „¯eñcy Wielkopolscy“.
Ide¹ wystawy by³o przypomnienie o stro-
ju ludowym, którego wspó³czeœnie ni-
gdzie nie mo¿na zobaczyæ, a jego elemen-
ty znajduj¹ siê jedynie w zbiorach pry-
watnych i muzealnych. Wystawa by³a
tak¿e kolejnym etapem rekonstrukcji
tego stroju dokonywanej przez Zespó³
Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy“.
Du¿¹ nadziejê na restytucjê stroju daj¹
wspomniane zbiory muzealne i prywat-
ne, opisy etnograficzne oraz materia³y
zdjêciowe. Ich znaczn¹ czêœæ mo¿na by³o
obejrzeæ na wystawie, na której zaprezen-
towano:

- I miejsce na Festiwalu Kultury organi-
zowanym przez Zarz¹d Wojewódzki
Zwi¹zku Socjalistycznej M³odzie¿y Pol-
skiej w 1986 roku,
- II miejsce na IV Ogólnopolskim Prze-
gl¹dzie Kultury M³odzie¿y Szkolnej
w Przeworsku w 1986 roku,
- koncert razem z 13 innymi wyró¿nio-
nymi zespo³ami pieœni i tañca na scenie
Teatr u W ielkiego w Warszawie ,
13.03.1987 roku, z okazji XXX-lecia
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej.
- I miejsce na IV Wojewódzkim Festiwa-
lu Kultury organizowanym przez Zarz¹d
Wojewódzki Zwi¹zku M³odzie¿y Wiej-
skiej w 1987 roku,
- IV miejsce na V Ogólnopolskim Prze-
gl¹dzie Kultury M³odzie¿y Szkolnej
w Przeworsku w 1987 roku,
- dyplom uznania od przewodnicz¹cego
„Jednotnì rolnickie družstvo MIER
družstvo ÈSSP nositel Radu prãce v CI-
FERI” (S³owacja), w 1989 roku,
- dyplom wojewody leszczyñskiego za
zas³ugi dla amatorskiego ruchu arty-
stycznego w 1987 roku.
W roku 1993 z zespo³u odszed³ jego za-

³o¿yciel i kierownik Eugeniusz Kurasiñ-
ski. Kierownikiem i instruktorem zespo-
³u zosta³ Rafa³ Rosolski, który pe³ni tê
funkcjê do dnia dzisiejszego. Opiekê nad
zespo³em (poza szko³¹ w Niet¹¿kowie,
która z Zespo³u Szkó³ Rolniczych prze-
kszta³ci³a siê w Zespó³ Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych) pe³ni tak¿e: Centrum Kultu-
ry w Œmiglu, Urz¹d Miejski w Œmiglu,
Starostwo Powiatowe w Koœcianie oraz
za³o¿one w 2004 roku Stowarzyszenie
Mi³oœników Folkloru „¯eñcy Wielkopol-
scy”.
W pierwszych latach dzia³alnoœci zespó³
opracowywa³ i prezentowa³ obrzêdy
i zwyczaje wielkopolskie, za prezentacje
których otrzyma³ wiele nagród i wyró¿-
nieñ. Oprócz wybranych tañców i przy-
œpiewek wielkopolskich zespó³ w swoim
programie artystycznym prezentuje rów-
nie¿ folklor rzeszowsko-przeworski; lu-
belski, Beskidu Œl¹skiego i ̄ ywieckiego,
okolic Krakowa i £owicza oraz polskie
tañce narodowe. W ramach swej dzia³al-
noœci zespó³ organizuje co roku „andrzej-
ki”. Uroczyœcie obchodzi siê jedno z naj-
bardziej rodzinnych œwiat – Wigiliê Bo-
¿ego Narodzenia, jako ¿e cz³onkowie

zespo³u czuj¹ siê jak jedna rodzina. Tra-
dycj¹ sta³y siê te¿ bale karnawa³owe dla
œrodowiska.
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy” koncertowa³ w Niemczech (1988,
1989, 1993, 1997) S³owacji (1989, 1996,
1998, 2000) Francji (1990, 2000), W³o-
szech (1998, 1999, 2001, 2005) Szwecji
(1988), Rosji (1989), Ukrainie (1995),
Wêgrzech (1997), Holandii (1997), Da-
nii (2000), Bu³garii (2007) Bia³orusi
(2003) i Grecji (1999). Przyjmowa³ u sie-
bie zagraniczne grupy folklorystyczne
i dwukrotnie by³ organizatorem Miêdzy-
narodowego Festiwalu Folklorystyczne-
go pod nazw¹ „Œwiêtojañskie Spotkania
Folklorystyczne”. W latach 1998 i 2001
otrzyma³ granty z programu „M³odzie¿”
na organizacjê „M³odzie¿owych Spotkañ
w Niet¹¿kowie”. Wa¿nym wydarzeniem
w historii zespo³u by³o spotkanie z Ojcem
Œwiêtym Janem Paw³em II w czerwcu
1998 roku na placu œw. Piotra w Watyka-
nie.
Zespó³ jest cz³onkiem Miêdzynarodowej
Rady Stowarzyszeñ Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.

E.K.

Wystawa stroju ludowego powiatu koœciañskiego
- elementy stroju bêd¹ce w³asnoœci¹:

Muzeum Regionalnego w Koœcianie,
ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy” (dar pañ-
stwa Szymanowskich z Radomicka
i pani Zofii Hoffmann ze Œmigla),

- opisy stroju ludowego znajduj¹ce siê
w zbiorach Oskara Kolberga (druga
po³owa XIX),

- zdjêcia prywatne z I po³owy XX wieku.
Wystawa zorganizowana by³a czêœci¹
obchodów 25-lecia dzia³alnoœci ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy“. Otwarcie odby³o
siê 23 wrzeœnia, uczestniczyli w nim
cz³onkowie zespo³u, byli tancerze, rodzi-
ce i sympatycy zespo³u oraz przedstawi-
ciele œmigielskiego samorz¹du: Wiktor
Snela – burmistrz Œmigla, Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska – z-ca burmistrza
Œmigla, Jan Józefczak – przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla oraz Witold Omie-
czyñski – dyrektor Muzeum Okrêgowe-
go w Lesznie. Przez dwa tygodnie wysta-
wê, po której oprowadza³ Rafa³ Rosolski
– prezes stowarzyszenia i kierownik ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy“, licznie odwiedzali
uczniowie Samorz¹dowego Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej w Œmiglu.
Organizatorzy wystawy maj¹ nadziejê, ¿e
dziêki nag³oœnieniu tematu stroju ko-
œciañskiego znajd¹ siê osoby posiadaj¹-
ce cokolwiek (elementy stroju, zdjêcia),

co mog³oby pomóc w pracach nad jego
rekonstrukcj¹. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt pod numerem telefo-
nu: 607853847. Pragniemy równie¿ po-
dziêkowaæ Muzeum Regionalnemu
w Koœcianie i pani Zofii Hoffmann ze Œmi-
gla za udostêpnienie strojów oraz Cen-
trum Kultury w Œmiglu za u¿yczenie po-
mieszczeñ.

Kierownik ZPiT ¯eñcy Wlkp.
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29 wrzeœnia odby³o siê Œwiêto Pieczo-
nego Ziemniaka po³¹czone z dwudziesto-
leciem naszej dru¿yny.

Zaczêliœmy od gry terenowej przygo-
towanej przez harcerzy z 2. ŒDH „S³o-
neczna Gromada”. Na grze trzeba by³o
wykazaæ siê wiedz¹ o Janie Bytnarze „Ru-
dym” oraz sprawnoœci¹ fizyczn¹ i chêci¹
zabawy. Potem harcerze piekli kie³basy
i wspólnie pl¹sali. Nastêpnie nast¹pi³a
czêœæ uroczysta. Zosta³y rozdane dyplo-
my za rywalizacje dru¿yn w roku harcer-
skim 2006/2007.  III miejsce zdoby³a
7. HDWP „Stokrotka”, II – 11. SHDW
„W³óczykije”, a I po raz drugi 2. ŒDH
„S³oneczna Gromada”. W czasie ogniska
nasza dru¿yna wrêczy³a podziêkowania
dla dh. komendantki hufca phm. Mag-
daleny Stachowskiej i dh. hm. Ryszarda

11 wrzeœnia 1987 r przy Szkole Pod-
stawowej w ¯egrówku dh hm Barbara
£awniczak za³o¿y³a Œrodowiskow¹ Dru-
¿ynê Harcersk¹ „S³oneczna Gromada”
i prowadzi j¹ do dziœ.
Na pocz¹tku do gromady nale¿a³y tylko
zuchy. Z biegiem czasu dru¿yna przyjê³a
charakter œrodowiskowy i przekszta³ci-
³a siê w dru¿ynê wielopoziomow¹, do
której nale¿¹ zuchy, harcerze, harcerze
starsi.
Dru¿yna posiada swój znak, kroniki,
skarbiec, harcówkê. Jest umundurowa-
na. Ma swoj¹ piosenkê, okrzyki i zawo-
³ania. Stosuje w³asne sposoby powitania
i po¿egnania.
Jako dru¿yna œrodowiskowa stara siê
poznaæ jak najlepiej swoje najbli¿sze oto-
czenie, co czyni poprzez rajdy piesze i ro-
werowe.
Zuchy i harcerze bior¹ czynny udzia³
w ¿yciu swojego œrodowiska. Przygoto-
wuj¹ akademiê z okazji Dnia Niepodle-
g³oœci. Pomagaj¹ organizowaæ Œwiêto Ro-
dziców w sali wiejskiej w ¯egrówku.
Bior¹ udzia³ w WOŒP i zbieraj¹ pieni¹-
dze na stypendia dla uzdolnionej m³odzie-
¿y wiejskiej podczas Dnia Papieskiego.
Pomagaj¹ w organizacji pikników kolej-
kowych i kwestuj¹ podczas Dni Œmigla
na rzecz remontu lokomotywy parowej,
która obecnie jest tylko nieczynnym za-
bytkiem na terenie œmigielskiego dwor-
ca. Zim¹ dokarmiaj¹ zwierzêta. Corocz-
nie podejmuj¹ zadania w akcji „Wielkie
Sprz¹tanie Œwiata”, sprz¹taj¹c okoliczne
lasy.
Tradycj¹ sta³o siê przebieranie harcerzy
za kolêdników w czasie œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia i odwiedzanie mieszkañców

20-lecie 2. ŒDH „S³oneczna Gromada” w ¯egrówku

Trochê historii...

Dudy, który wczeœniej pe³ni³ funkcjê ko-
mendanta hufca, za wieloletni¹ wspó³pra-
cê oraz oczywiœcie dla dh hm. Barbary
£awniczak za za³o¿enie i prowadzenie
dru¿yny przez 20 lat. My równie¿ otrzy-
maliœmy list gratulacyjny od Komendy
Hufca. Nastêpnie nast¹pi³o nadanie imie-
nia Janka Bytnara „Rudego” naszej dru-

¿ynie. By³ to szczególnie dzieñ dla dh
Kamili Sneli oraz dla mnie, poniewa¿ z³o-
¿y³yœmy zobowi¹zanie instruktorskie.
W czasie ogniska zosta³y wrêczone dy-
plomy oraz nagrody za grê terenow¹.
Gratulujemy III miejsca 9. DH ze St. Bo-
janowa, II miejsca 5. DH im. Franciszka
Ratajczaka z Wilkowa Polskiego oraz
I 11. SHDW „W³óczykije” ze Œmigla. Na
koniec zjedliœmy pyszny tort urodzino-
wy.

Cieszymy siê, ¿e wœród nas nie zabra-
k³o dh phm. Krzysztofa Pelca, który
zacz¹³ swoj¹ przygodê z harcerstwem
w naszej dru¿ynie.

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom
za œwietn¹ zabawê i zapraszamy za rok.

dru¿ynowa
pwd. Anna £awniczak

okolicznych wsi z „Betlejemskim Œwia-
t³em Pokoju”.
Od kilku lat 2. Œrodowiskowa Dru¿yna
Harcerska „S³oneczna Gromada” organi-
zuje grê terenow¹ i spotkanie harcerskie
w ramach „Harcerskiego Startu”, konty-
nuuj¹c w ten sposób d³ugoletni¹ trady-
cjê dru¿yny zwi¹zan¹ ze „Œwiêtem Pie-
czonego Ziemniaka”.
Ka¿dego lata dru¿yna wyje¿d¿a na kilku-
dniowe biwaki, a podczas ferii zimowych
na zimowisko. Od 1991 roku harcerze
uczestnicz¹ w prawie wszystkich ogólno-
polskich rajdach „Zapa³ka 18” w Miêdzy-
chodzie, odnosz¹c tam liczne sukcesy
(II miejsce – 1991r, III miejsce – 1993r,
III miejsce – 1998r, I miejsce – 2000r,
III miejsce – 2002r).
W 1995 roku 2. Œrodowiskowa Dru¿yna
Harcerska „S³oneczna Gromada” otrzy-
ma³a „Odznakê Zlotow¹” od Komendan-
ta Chor¹gwi Wielkopolskiej za realizacjê
programu ZHP „Moje Ojczyzny”.
Dru¿yna bierze czynny udzia³ w ¿yciu
Hufca ZHP Œmigiel, uczestnicz¹c w zlo-
tach, rajdach, turniejach. Dwukrotnie
zdoby³a puchar, wygrywaj¹c „Hufcowy
Turniej Gier Œwietlicowych”. Otrzyma³a
statuetkê za zajêcie I miejsca w I Prze-

gl¹dzie Piosenki Harcerskiej i Turystycz-
nej zorganizowanego przez Centrum
Kultury, przy pomocy Komendy Hufca
ZHP w Œmiglu. We wrzeœniu 2006 roku
2. Œrodowiskowa Dru¿yna Harcerska
„S³oneczna Gromada” zdoby³a I miejsce
w rywalizacji dru¿yn harcerskich Hufca
Œmigiel w roku szkolnym 2005/2006
i tak¿e w 2006/2007. Harcerze brali
udzia³ w Hufcowym Festiwalu Piosenki
Harcerskiej (I miejsce w 2006r. i 2007r.)
Zuchy wziê³y udzia³ w konkursie dla gro-
mad zuchowych z okazji 100-lecia skau-
tingu, który zorganizowa³a Chor¹giew
Wielkopolska.
W kwietniu 2007 r. Fundacja J&S Pro
Bono Poloniae przyzna³a dru¿ynie dota-
cjê w wysokoœci 6.423 z³ na projekt doty-
cz¹cy stworzenia miejsca wypoczynku
oraz budowê boiska spor towego dla
mieszkañców ¯egrówka, a we wrzeœniu
2007r. Fundacja im M. Rataja przekaza³a
dotacjê w kwocie 5.760 z³ na organizacjê
kursu jêzyka angielskiego dla harcerzy
z ¯egrówka

Na zbiórkach dzieci i m³odzie¿ roz-
wijaj¹ swoje zainteresowania i zdolnoœci,
zdobywaj¹c stopnie, sprawnoœci zucho-
we i harcerskie. Ucz¹ siê wielu piosenek,
pl¹sów i zabaw. Uczestnicz¹ w grach te-
renowych i zawodach sportowych. Po-
znaj¹ zasady udzielania pierwszej pomo-
cy, które prezentuj¹ podczas imprez œro-
dowiskowych.

29 wrzeœnia 2007 roku 2 Œrodowiskowa
Dru¿yna Harcerska „S³oneczna Groma-
da” obchodzi³a dwudziest¹ rocznicê swo-
jej dzia³alnoœci.

dh hm. Barbara £awniczak
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6 paŸdziernika odby³a siê w ¯egrów-
ku impreza integracyjna „Œwiêto Pieczo-
nego Ziemniaka”, stanowi¹ca zakoñcze-
nie projektu „Gdzie diabe³ nie mo¿e, tam
harcerzy poœle”, a po³¹czona z otwarciem
terenu rekreacyjnego i boiska do siat-
kówki. Zaproszonych goœci - burmistrza
W. Snelê, zastêpcê burmistrza W. Pole-
szak-Kraczewsk¹, zastêpcê przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Pawlaka, dyrek-
tor Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko-
³y Podstawowej w Œmiglu M. Kowalczyk
i kierownika Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji Z. Ratajczaka powita³a
B. Mencel, pracownik Centrum Kultury.
Na pocz¹tku ks. proboszcz M. Derka-
czewski poœwiêci³ pami¹tkow¹ tablicê,
a nastêpnie burmistrz Wiktor Snela,

Œwiêto pieczonego ziemniaka w ¯egrówku
wspólnie z najm³odszym zuchem Tobia-
szem, dokona³ przeciêcia wstêgi. PóŸniej
harcerze i zuchy z 2. Œrodowiskowej Dru-
¿yny Harcerskiej „S³oneczna Gromada”
zaprosili uczestników imprezy do wspól-
nych pl¹sów i zabaw. Zgodnie z planem
rozegrano I Rodzinny Mecz Pi³ki Siatko-
wej „Mamy kontra córki” i „Ojcowie kon-
tra synowie”. W obu pojedynkach wygra-
³a m³odzie¿, choæ doroœli walczyli z wiel-
kim zaanga¿owaniem. Zwyciêzcy otrzy-
mali puchary i dyplomy, a zdobywcy dru-
giego miejsca statuetki ufundowane
przez burmistrza Œmigla i przewodnicz¹-
cego Rady Miejskiej. W czasie meczów
nauczyciele ze szko³y w ̄ egrówku wspól-
nie z harcerzami zorganizowali wiele cie-
kawych konkursów dla dzieci, m.in. „sa-
dzenie ziemniaków”, skoki w workach,
strza³y do bramki. Wszystkie dzieci
otrzyma³y s³odkie nagrody. W czasie
imprezy ka¿dy móg³ spróbowaæ kie³ba-
sy z grilla i oran¿ady, a pod koniec spo-
tkania pieczonych w ognisku ziemnia-
ków. W godzinach wieczornych wszyscy
wspaniale siê bawili z kabaretem „Dziu-
ra’ z Bukówca, a podczas zabawy tanecz-
nej przy dŸwiêkach zespo³u „Akces”.
Harcerski projekt zosta³ zrealizowany

przy wspó³pracy radnego Z. Skorackie-
go, Rad So³eckich i ogromnym zaanga-
¿owaniu wszystkich mieszkañców
¯egrówka, Bielaw, ¯egrowa i Nowego
Œwiatu, Ko³a Gospodyñ Wiejskich,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Rady Rodzi-
ców i grona pedagogicznego szko³y w ¯e-
grówku oraz leœniczego M. Augustynia-
ka.
Wszystkie wymienione osoby, organiza-
cje i instytucje by³y tak¿e sponsorami
projektu i imprezy integracyjnej. Dziêku-
jemy równie¿ M. Szkudlarczyk za ufun-
dowane s³odycze i Z. Wojciechowskiemu
za podarowane pieczywo oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do zorganizo-
wania imprezy.
Opiekun 2. ŒDH „S³oneczna Gromada”

B.£awniczak
- Lider projektu A.£awniczak

Najstarsza mieszkanka gminy, Maria
Rygulska, 20 wrzeœnia obchodzi³a swoje
102. urodziny. Dostojn¹ jubilatkê odwie-
dzi³a tego dnia w domu Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska, zastêpca burmistrza
wraz z Barbar¹ Firlej, kierownikiem
Urzêdu Stanu Cywilnego, by z³o¿yæ jej
¿yczenia i wrêczyæ urodzinowy upomi-
nek oraz bukiet kwiatów.
Pani Maria, pomimo swego wieku, nadal
jest osob¹ pe³n¹ wigoru, uœmiechniêt¹

Œmigielanka na 102
i skor¹ do ¿artów. Czyta gazety, ogl¹da
telewizjê, a nawet dogl¹da przydomowe-
go ogródka. Jej dewiz¹ na d³ugowiecz-
noœæ jest praca i maksyma – Kto du¿o
pracuje, ten d³ugo ¿yje!
Mieszka w Œmiglu z córk¹ i ziêciem,
a dzieci, wnuki i prawnuki s¹ czêstymi
goœæmi. Rodzinna uroczystoœæ z okolicz-
noœciow¹ msz¹ œw. w koœciele farnym
w Œmiglu, w intencji jubilatki odby³a siê
tego samego dnia. tekst i fot. A. Kasperska

29 lipca Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” wyjecha³ na miêdzynaro-
dowy festiwal w Bu³garii. Po dwudniowej,
wyczerpuj¹cej podró¿y dotarliœmy do
celu, turystycznej miejscowoœci Kitten.
Festiwal nosi³ nazwê BALKAN FOLK
FEST i trwa³ ca³e wakacje. Kitten odwie-
dzi³o dwadzieœcia zespo³ów z Polski i Ser-
bii. Dziêki koncertom mogliœmy poznaæ
kulturê innych krajów oraz pog³êbiæ wie-
dzê na temat polskiego folkloru. W Kit-
ten zostali „ochrzczeni” nowi cz³onkowie
zespo³u, kapeli oraz nasza opiekunka.
By³y to osoby, które po raz pierwszy je-
cha³y z nami na wakacje. Owe popo³u-

¯eñcy podbijaj¹ Bu³gariê
dnie by³o pe³ne œmiechu i niespodzianek.
Poza tym opalaliœmy siê na malowni-
czych bu³garskich pla¿ach, gdzie tempe-
ratura siêga³a czterdziestu stopni Celsju-
sza. Byliœmy tak¿e uczestnikami miêdzy-
narodowego meczu siatkówki, w którym
nasz zespó³ uzyska³ mia¿d¿¹c¹ przewa-
gê nad zespo³em z Belgradu. Cenne s¹
tak¿e dla nas nowo nawi¹zane przyjaŸ-
nie. Przykro nam by³o, gdy musieliœmy
opuœciæ Kitten, ale ka¿de wakacje dobie-
gaj¹ koñca. W drodze powrotnej zespó³
zwiedzi³ kolejn¹ ze stolic Europy – Bu-
dapeszt. 6 sierpnia ka¿dy z nas by³ ju¿
w domu.

Takie wyjazdy s¹ bardzo cenne dla ze-
spo³u. Dziêki nim mo¿emy siê bli¿ej po-
znaæ i wymieniæ siê doœwiadczeniami
z innymi grupami, a dziêki wypoczynko-
wi mamy si³y na kolejne próby i koncer-
ty.

Ewelina Klem



paŸdziernik/200710

„Tylko czasem na polu jakiœ krzy¿
skrzydlaty
Wiatraka, miel¹cego mg³y marzeñ
i ciernie”

/B. Leœmian/

Wiatraki od lat s¹ symbolem Œmi-
gla, kojarzy³y siê zawsze z nazw¹ miasta
i piêkn¹ legend¹ o 99 wiatrakach. Kilka
lat temu ze œmigielsk¹ m³odzie¿¹ zwie-
dziliœmy w rajdach rowerowych 26 obiek-
tów na terenie czterech powiatów, prze-
je¿d¿aj¹c ponad 300 kilometrów.
Wtedy obiecaliœmy sobie, ¿e bêdziemy
do nich zagl¹daæ. Na pocz¹tku wrzeœnia
wybraliœmy siê do Dominic, Ujazdowa,
Grotnik i Bukówca Górnego. Trasa na-
szego rajdu wiod³a ze Œmigla przez Pola-
dowo, Biskupice, Charbielin do Boszko-
wa.W Dominicach na dzia³ce rekreacyj-
nej stoi wiatrak „Jacek” z 1741 roku –
widaæ tutaj rêkê gospodarza, jego stan

Wiatraki i bieg
od kilku lat jest idealny. W Ujazdowie
znajduj¹ siê dwa wiatraki, jeden przenie-
siony w 1882 roku z Rakoniewic, jest w
dobrym stanie (bez œmigie³), ma napêd
mechaniczny i s³u¿y do mielenia ziarna
na paszê. Drugi wiatrak, równie¿ bez œmi-
gie³, s³u¿y jako domek letniskowy i jest
w bardzo dobrym stanie. Zaledwie kilo-
metr dalej w Grotnikach stoi mocno prze-
chylony na jedn¹ stronê wiatrak, który
ju¿ kilka lat temu by³ w z³ym stanie –
obecnie niewiele brakuje, aby budowla
siê rozpad³a: œmig³a s¹ w stanie szcz¹t-
kowym, ma dziurawy dach i du¿e braki
w œcianach bocznych. Z Grotnik w dro-
dze do nastêpnych wiatraków w Buków-
cu Górnym przy drodze D³u¿yna-W³osza-
kowice stoj¹ trzy wspó³czesne wiatraki,
ale te nie miel¹ ziarna na m¹kê, lecz pro-
dukuj¹ czyst¹ energiê – korzystaj¹c
z wiatru, wytrwale krêc¹ bia³ymi œmig³a-
mi.

D³u¿yna–W³oszakowice

Bukówiec Górny

Ujazdowo

Grotniki

Dominice

Dwa wiatraki stoj¹ w Bukówcu Górnym:
jeden z 1706 roku, drugi z 1841. Jeden
z nich, niedawno odbudowany, czeka
jeszcze na swój najwa¿niejszy atrybut –
œmig³a, drugiemu wiatrakowi czêœæ œmi-
gie³ odpad³a.
Z Bukówca Górnego wróciliœmy do Œmi-
gla przez Boguszyn, Bronikowo i Morow-
nicê, pokonuj¹c w sumie 48 kilometrów.

Równie¿ we wrzeœniu tradycyjnie
wziêliœmy udzia³ w XIV Biegu Olimpij-
skim, którego organizatorem jest Klub
Olimpijczyka „Jantar” w Racocie. Bieg
odbywa siê na dystansie 5 kilometrów
i jest biegiem typowo rekreacyjnym,
w którym nie ma podzia³u na kategorie
wiekowe i wszyscy startuj¹ równocze-
œnie. Liczy siê sam udzia³ w biegu, któ-
rego has³o brzmi: „Je¿eli stan¹³eœ na star-
cie – to ju¿ zwyciê¿y³eœ, choæbyœ przy-
bieg³ ostatni”. Œmigiel by³ reprezentowa-
ny jak zwykle bardzo licznie, a ka¿dy, kto
ukoñczy³ bieg, otrzyma³ dyplom uczest-
nictwa. Ca³a impreza koñczy siê losowa-
niem nagród dla szkó³ oraz wartoœcio-
wych nagród wœród wszystkich uczest-
ników biegu. Przy okazji mo¿na zdobyæ
autografy znanych sportowców – olim-
pijczyków.
W przysz³ym roku na pewno znowu po-
jedziemy do Racotu.

Andrzej Weber

Bukówiec Górny
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Koszanowo po³o¿one jest na p³n-zach
od Œmigla. W okolicach tych dwóch miej-
scowoœci znajdowa³o siê odga³êzienie
drogi z Wroc³awia do Poznania. Ludwik
Gomolec pisze: „Œmigiel le¿a³ z boku dro-
gi ,co hamowa³o rozwój gospodarczy
miasta oraz osady Koszanowo”. Na prze-
strzeni wieków wielokrotnie zmienia³a
siê nazwa miejscowoœci. W 1301 roku
wystêpuje nazwa Kossanow, w 1401 roku
Kossonowo, w 1411 Choszanowo, w 1413
Kozzonow, w 1580 Koszanowo, a w 1581
Kossonowo. Niemcy nadali wiosce na-
zwê Kuschen. Nazwa ta wywodzi siê naj-
prawdopodobniej od imienia za³o¿yciela
– Koszana. W XIII wieku w³aœcicielem
Koszanowa by³ Bogufa³ Dzie¿ykrajewic,
prawdopodobnie kanonik poznañski, któ-
ry w 1301 roku darowa³ czêœæ swoich
posiad³oœci biskupowi poznañskiemu.
W 1337 roku w³aœcicielem Koszanowa
zosta³ Andrzej, kasztelan poznañski i sta-
rosta generalny wielkopolski. W 1352
roku jako w³aœciciele Koszanowa wystê-
puj¹ Franciszek i Ubys³aw, którzy za
udzia³ w buncie szlachty wielkopolskiej
zostali w 1370 roku ukarani przez króla
Kazimierza Wielkiego konfiskat¹ wsi. Po
nich w³aœcicielami zostali Ramszowie,
przybyli z Opalenia, znajduj¹cego siê
w £u¿ycach Górnych. Jednym z Ram-
szów by³ Rydygier, który przyj¹³ nazwi-
sko Koszanowskiego. W 1415 roku Hen-

19 wrzeœnia uczniowie ze œmigielskiej
szko³y wyjechali na wycieczkê do War-
szawy, aby wzi¹æ udzia³ w II Mityngu
Pedros’Cup. Organizatorem wyjazdu
by³o Gimnazjum w Racocie. Grupa kibi-
ców liczy³a 150 osób, wœród nich by³o 28
uczniów naszej szko³y.
Aby o odpowiedniej porze dotrzeæ do sto-
licy, grupa musia³a wyruszyæ ze Œmigla
ju¿ o 530 rano. Pierwszym punktem pro-
gramu by³o zwiedzanie budynku Sejmu.
Obiekt jest bardzo ³adny, ale panuj¹ca
wewn¹trz atmosfera wda³a nam siê
sztuczna. Kolejnym miejscem, które

ryk Ramsz otrzyma³ od króla W³adys³a-
wa Jagie³³y dekret lokacyjny, na podsta-
wie którego Koszanowo sta³o siê mia-
stem. Œmigiel by³ jego przysió³kiem, a po
1435 roku Koszanowo by³o ju¿ nazywa-
ne Œmiglem. To na terenie Koszanowa
znajdowa³ siê koœció³ parafialny p.w. œw.
Wita. W 1424 roku wzmiankowany by³
proboszcz Bernard. W 1443 roku Kata-
rzyna Koszanowska i jej synowie W³ady-
s³aw i Miko³aj sprzedali Koszanowo £od-
ziom z Bnina, którzy przyjêli póŸniej na-
zwisko Œmigielscy. W póŸniejszym okre-
sie Koszanowo by³o dzielone miêdzy ró¿-
ne osoby. W 1580 roku Mateusz Niwski
posiada³ tutaj 3 ³any (1 ³an ok. 20 ha),
Wiêc³aw Rozdra¿ewski 4,5 ³ana i 2 m³y-
ny wodne, a Jadwiga Œmigielska 3,75
³ana. Kolejny w³aœciciel Stanis³aw Cikow-
ski sprzeda³ Koszanowo Paw³owi Arci-
szewskiemu, a ten bratowej Helenie, któ-
ra nastêpnie sprzeda³a je Rafa³owi VII
Leszczyñskiemu. Po Leszczyñskich Ko-
szanowem w³adali Su³kowscy, a nastêp-
nie Ch³apowscy. Na pocz¹tku XIX wieku
Koszanowo przesz³o w rêce ksiê¿nej Ace-
renza Pignatelii z ¯agania, która scedo-
wa³a je ksiêciu kurlandzkiemu Bironowi.
Ostatnim w³aœcicielem z tej rodziny by³
Gustaw Biron von Curland. W 1903 roku
posiad³oœæ sta³a siê w³asnoœci¹ pañstwa
pruskiego. W 1912 roku Koszanowo zo-
sta³o przejête do Komisji Kolonizacyjnej

przez Carla von Hoffmannsvaldau. Na-
stêpnie majêtnoœci¹ w³ada³a wdowa po
nim Minna z d. Kapell, a od 1933 roku
do koñca II wojny œwiatowej Maria Lu-
iza Fengler.
W 1881 roku w Koszanowie by³o 35 do-
mów, w których mieszka³o 421 osób,
w tym 367 katolików i 54 osoby wyzna-
nia ewangelickiego. 63 osoby by³y anal-
fabetami. W obszarze dworskim by³y
4 domy zamieszka³e przez 126 osób – 111
katolików, 15 ewangelików. 42 osoby by³y
analfabetami. W 1913 powierzchnia dóbr
rycerskich Koszanowa wynosi³a 433,5
ha. Hodowano tam 45 koni, 98 krów, 88
œwiñ i 11 owiec. Liczba domów i miesz-
kañców zmieni³a siê w okresie przed
II wojn¹ œwiatow¹. Z przeprowadzonego
w 1921 roku spisu powszechnego wyni-
ka³o, ze 30.9.1921 roku we wsi Koszano-
wo by³o 85 budynków, w których miesz-
ka³o 541 osób. Z kolei w obszarze dwor-
skim Koszanowa by³o 5 budynków za-
mieszka³ych przez 121 mieszkañców.
Kolejny spis, przeprowadzony 10 lat póŸ-
niej, wykaza³, ¿e we wsi Koszanowo by³o
juz 90 budynków, w których mieszka³o
514 osób. W obszarze dworskim by³o
7 budynków, w których mieszka³y 154
osoby.
Warto wiedzieæ, ¿e pochodz¹cy z prze³o-
mu XVIII i XIX wieku dwór znajduj¹cy
siê w zespole dworskim zosta³ rozebra-
ny w 1993 roku.

Jan Pawicki

Z dziejów Koszanowa

Œmigielscy uczniowie w Warszawie
zwiedziliœmy by³a warszawska Starówka.
Zamiast zwyk³ego zwiedzania z przewod-
nikiem odbyliœmy ciekawy spacer po
przepiêknym dziedziñcu Zamku Królew-
skiego i urokliwych uliczkach. Kulmina-
cyjnym punktem programu wycieczki
by³ mityng, który odby³ siê na stadionie
KS Orze³. Polacy nie zawiedli swoich
wiernych fanów. Marzenia o autografie
Asafy Powella i Jeremiego Warnera nie
zosta³y jednak spe³nione.
Atmosfera wyjazdowa by³a jak zawsze
wspania³a. Z przepiêknej stolicy wrócili-
œmy bardzo póŸno, bo o 330 w nocy. Nie-

wyspani, zmêczeni, ale zadowoleni po-
szliœmy rano na zajêcia szkolne.

tekst i foto Weronika Strzelczyk, kl. I B,
Samorz¹dowe Gimnazjum w Œmiglu

24 wrzeœnia w Zespole Szkó³ w Bro-
nikowie goœcili policjanci z Posterunku
Policji w Œmiglu: sier¿ant sztabowy S³a-
womir Szlachetka, m³odszy aspirant
Rafa³ Ka³ek oraz Witold Ciesielski, któ-
ry reprezentowa³ Stra¿ Miejsk¹ w Œmi-
glu.
Celem wizyty by³o przypomnienie naj-
m³odszym uczniom zasad przechodzenia

Policja w szkole
przez ulicê i poruszania siê po drodze
w zwi¹zku z realizowanym na zajêciach
lekcyjnych blokiem tematycznym: „Bez-
pieczna droga do szko³y”. Pod czujnym
okiem policjantów dzieci æwiczy³y prze-
chodzenie przez ulicê oraz poruszanie
siê poboczem jezdni, poniewa¿ w wielu
miejscowoœciach , w których mieszkaj¹
maluchy, brak chodników. Policjanci roz-

mawiali równie¿ o kontaktach dzieci
z nieznajomymi, napotkanymi przypad-
kowo osobami. Pytaniom, które zadawa-
³y dzieci, nie by³o koñca.
Wrzeœniowe spotkanie z przedstawicie-
lami porz¹dku publicznego by³o pierw-
szym z cyklu spotkañ zaplanowanych
w tym roku szkolnym. Nastêpne odbêdê
siê w kolejnych miesi¹cach, równie¿ ze
starszymi uczniami.

Ewa Stankowiak, Lucyna Stanek
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Na dalmackich tropach Melchiora Wañkowicza

Grzegorz NowakLokrum – przeklêty raj na Adriatyku
Ów „czarny peleryniarz” to

polski kompozytor i dyrygent
Ludomir Rogowski (1881-1954),
twórca tzw. skali „s³owiañskiej”.
Wieczny peregrynator (przynaj-
mniej do czasu przyjazdu do Ju-
gos³awii); studiuje w Lipsku,
Monachium, Pary¿u i Rzymie.
W 1910 zak³ada orkiestrê symfo-
niczn¹ w Wilnie, a w latach 1912-
1914 piastuje urz¹d kierownika
muzycznego Teatru Nowocze-
snego w Warszawie. W czasie
I wojny œwiatowej przebywa we
Villefranche, Pary¿u i Brukseli.
W 1926 roku, w trakcie tournee
po Jugos³awii, zauroczony piêk-
nem Dubrownika, osiedla siê w nim na
sta³e. Atmosfera miasta, bêd¹cego nie-
spotykanym po³¹czeniem s³onecznego
ciep³a, b³êkitu morza, przepiêknej archi-
tektury i egzotycznej roœlinnoœci, staje
siê dlañ niewyczerpanym Ÿród³em inspi-
racji muzycznej i literackiej. Dubrowni-
kowi pozostanie wierny na zawsze.

Siadamy przy stoliku stylowej kawia-
renki na straduñskim, marmurowym
bruku. Zamawiamy kawê i doskona³e
lody, których spróbowaæ mo¿na tutaj
w kilkunastu smakach. Wygodnie sie-
dz¹c w wyplatanych fotelach, podziwia-
my zabytkow¹ architekturê Placy. Po obu
stronach zunifikowana, jednolita zabudo-
wa barokowych kamienic, postawionych
tu po 1530 roku, gdy miasto odbudowy-
wa³o siê po wielkim, niszczycielskim trzê-
sieniu ziemi. Fasady domów tworz¹ zwar-
ty mur, jaskrawo teraz podœwietlony
przez licznie rozmieszczone reflektory.
W ich blasku mnogie watahy je¿yków
odbywaj¹ œmigle loty wzd³u¿ ulicy, nie-
mi³osiernie przy tym ha³asuj¹c. Nie p³o-
szy ich nawet donoœny odg³os werbla,
który towarzyszy uroczystej zmianie
wart przy Bramie od Pila. Halabardnicy
w historycznych uniformach gracko
maszeruj¹ ulic¹, podziwiani i fotografo-
wani przez setki turystów, czekaj¹cych
na ten w³aœnie moment.

Nie sposób zwiedziæ ca³¹ starówkê
podczas jednego wieczoru. Uspokojeni
tym faktem, nabywamy kilka butelek tê-
giego dingacza i wracamy na jacht. Szyb-
ka kolacja na bazie koziego, wêdzonego
sera (nabytego jeszcze na Korèuli) zakro-
pionego czerwonym winem i idziemy
spaæ. Jutro wyruszamy do Cavtatu, daw-
nej kolonii grecko-rzymskiej na po³udnio-
wych krañcach chorwackiego wybrze¿a.
W VII w. n.e. jego mieszkañcy schronili

siê przed niszczycielskimi najazdami
Awarów i S³owian (podobnie, jak w przy-
padku Splitu!) na ma³ej wysepce Lave
i za³o¿yli tu nowe, obronne osiedle Ra-
gusium, bêd¹ce zacz¹tkiem dzisiejszego
Dubrownika. Jeszcze jeden „parapolski”
element w skomplikowanej mozaice hi-
storii dalmatyñskiego wybrze¿a, bo prze-
cie¿ owi s³owiañscy najeŸdŸcy przybyli
tu z terenów dzisiejszej Polski.

Ma³o kto te¿ i wie, ¿e morze z trzeciej
zwrotki naszego hymnu narodowego,
przez które „wrócim siê dla ojczyzny rato-
wania”, to najprawdopodobniej Adriatyk.
Genera³ Jan Henryk D¹browski wi¹za³
swego czasu strategiczne plany legionów
polskich z Dubrownikiem i ca³kiem sen-
sowna wydaje siê hipoteza, i¿ formacja ta
mia³a wracaæ do kraju w³aœnie przez Dal-
macjê. A to ju¿ nie tylko rzecz polska w
dubrownickim wydaniu, ale i œmigielska,
bowiem genera³, przez swoj¹ drug¹ ¿onê
Barbarê, by³ w póŸniejszych latach zwi¹-
zany z okolic¹ tego wielkopolskiego mia-
steczka. Trochê szkoda, ¿e œmigielanka
Barbara, nie jest Basi¹ z ostatniej zwrotki
„Mazurka D¹browskiego”, której ojciec
„mówi zap³akany”…

Nie wyczerpuje to oczywiœcie wszyst-
kich naszych powi¹zañ z ówczesn¹ Re-
publik¹ Raguzañsk¹. Znany jest pobyt
grupy konfederatów barskich w tym mie-
œcie, obopólne plany ponownej „dymitria-
dy”, czy wczeœniejsze w¹tki wspólnej
walki z Turkami, a w tym i naszych in-
spiracji dla powstania najs³awniejszej
epopei w historii literatury dubrownic-
kiej – „Osmana” Ivana Gundulicia (1621),
osnutej wokó³ zwyciêstwa polskiego kró-
lewicza W³adys³awa pod Chocimiem, czy
wielce radosnego odbioru na ziemiach
chorwackich wieœci o wiedeñskiej wik-
torii Jana III Sobieskiego.

Lokrum – raj na ziemi…
Wychodzimy z mariny

wczesnym przedpo³udniem
i kierujemy siê do Zatoki Du-
brownickiej, dok³adnie t¹
sam¹ tras¹, która przebyli-
œmy wczoraj. Przy nabrze¿u
portowym Gruž cumuj¹ ju¿
nowe pasa¿erskie liniowce,
z olbrzymim, bia³o-niebie-
skim „Golden Princess”, bry-
tyjskim 100-tysiêcznikiem na
czele. Jak ka¿dego dnia, tak
i teraz rzesze turystów wyru-
szaj¹ na podbój Dubrownika.

Wytyczam na ploterze
GPS’u kurs na Cavtat. Z interaktywnej
mapy na ekranie monitora wynika, i¿ sta-
re miasto, w którym wczoraj spêdziliœmy
ca³y wieczór, obejdziemy od strony mo-
rza, maj¹c wspania³¹ okazjê dok³adnie
przyjrzeæ siê histor ycznym murom
obronnym stolicy dawnej Republiki Du-
brownickiej. To jeden z najpiêkniejszych
i najwiêkszych zarazem systemów forty-
fikacyjnych w ca³ym basenie Morza Œró-
dziemnego. Malownicze umocnienia,
wie¿e, kazamaty i bastiony strzeg³y nie-
zale¿noœci Ragusy przez kilka stuleci.
Niezdobyta twierdza podda³a siê dopie-
ro wojskom Napoleona Bonaparte, ale to
ju¿ zupe³nie inna historia.

Licz¹ce 1940 metrów mury obronne
zwiedza³em kilka lat temu, dlatego dla
mnie wa¿niejsz¹ spraw¹ jest informacja,
i¿ nied³ugo zobaczê wreszcie Lokrum –
wyspê bajeczn¹ i przeklêt¹ zarazem. Mi-
niemy j¹ praw¹ burt¹ „Visibaby”. Minie-
my, bo dziœ jeszcze nie planujemy przy-
bicia do jej brzegów.

Lokrum – ma³a wysepka na po³udnio-
wy-wschód od Dubrownika, o powierzch-
ni zbli¿onej do 1 kilometra kwadratowe-
go, po³o¿ona dos³ownie u wejœcia do sta-
rego portu, naprzeciw wielkiego kom-
pleksu twierdzy œw. Jana. Jej nazwa po-
chodzi prawdopodobnie od ³aciñskiej
nazwy owoców cytrusowych (acrumen),
licznie dojrzewaj¹cych na wyspie. Poro-
œniêta obfit¹, wiecznie zielon¹, podzwrot-
nikow¹ roœlinnoœci¹, nale¿y do ulubio-
nych miejsc wycieczkowych dubrowni-
czan i turystów. Od miasta dzieli j¹ odle-
g³oœæ, której przep³yniêcie ³odzi¹ zajmu-
je oko³o jednego kwadransa. Czaruj¹ce,
ma³e zatoczki z krystalicznie czyst¹
wod¹, w których nie trudno wypatrzeæ
liczne czerwono zabarwione rozgwiazdy,
otaczaj¹ urokliwe, skalne klify. c.d.n.
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Neufchâteau

Zastêpca mera Pierre Obrecht odszed³
od nas
Podczas gdy toczy³y siê przygotowania
do obchodów 40. rocznicy partnerstwa
(z Herringen w Niemczech – dodatek t³u-
macza), Pierre Obrecht, szef komitetu
partnerskiego i radny, odszed³, pokona-
ny przez d³ugotrwa³¹ chorobê. Pozosta-
wi³ pogr¹¿on¹ w smutku rodzinê, wspó³-
pracowników i przyjació³.
Pierre Obrecht urodzi³ siê w Hanoi 14 li-
stopada 1931, gdzie jego ojciec by³ sze-
fem bezpieczeñstwa. Mia³ 14 lat, kiedy
zmar³ ojciec. Rodzina zosta³a repatriowa-
na do Francji w roku 1945. 23 maja 1956
Pierre poœlubi³ Françoise Meylhoux.
Narodziny synów Jacques i François by³y
szczêœliwym wydarzeniem w jego ¿yciu.
Synowie poszerzyli grono rodzinne da-
j¹c 5 wnucz¹t kochaj¹cemu dziadkowi.
Pierre Obrecht by³ in¿ynierem-handlow-
cem. W celach s³u¿bowych jeŸdzi³ po
ca³ej Francji, a tak¿e po Niemczech i Sta-
nach Zjednoczonych. Pracowa³ w zak³a-
dach Counot, Blandin i Colas do 57. roku
¿ycia. Potem nast¹pi³ kryzys w produk-
cji mebli, zosta³ wiêc zwolniony z powo-
dów ekonomicznych i sta³ siê bezrobot-
nym. Powinien czekaæ cierpliwie na eme-
ryturê, ale ten cz³owiek by³ przedsiêbior-
czy i wobec tego zaanga¿owa³ siê ca³-
kowicie w ¿ycie spo³eczne miasta
Neufchâteau, miasta które zaadoptowa-
³o ca³¹ rodzinê w roku 1966. W roku 1995
zosta³ wybrany do rady i zgodzi³ siê na
przyjêcie funkcji zastêpcy mera do spraw
ekonomicznych. Wybrany do nastêpnej
kadencji w roku 2001 zgodzi³ siê na ob-
jêcie funkcji zastêpcy mera do spraw fi-
nansowych. Funkcjê t¹ bêdzie spe³nia³
z ca³¹ energi¹, wraz z odpowiedzialnoœci¹
jako prezes Komitetu Partnerskiego.

W zwi¹zku z licznymi pytaniami do-
tycz¹cymi realizacji przez Wy¿sz¹ Szko-
³ê Zawodow¹ „Kadry dla Europy” w Po-
znaniu studiów podyplomowych wspó³-
finansowanych ze œrodków unijnych in-
formujemy, ¿e uczelnia jest w trakcie
przygotowywania nowych wniosków
aplikacyjnych. Prawdopodobnie urucho-
mienie nowych kierunków nast¹pi
w i o s n ¹  2 0 0 8  r o k u .  N a  s t r o n i e

Nowe studia podyplomowe finansowane ze
œrodków unijnych

Ca³kowicie poœwiêci³ siê swojej pracy, co
czyni³o z niego uprzywilejowanego inter-
lokutora miast partnerskich, tak Hamm
– Herringen w Niemczech, jak i Œmigla
w Polsce i Miranda de Corvo w Portuga-
lii.
Trzeba by³o znaæ tego cz³owieka ¿eby
odkryæ pod rzekomo szorstk¹ powierz-
chownoœci¹ osobê o wielkim sercu, dys-
kretn¹, uczynn¹ i weso³¹. Pierre lubi³
pogr¹¿aæ siê w lekturze. By³a to czyn-
noœæ, któr¹ zaadoptowa³, kiedy by³ zmu-
szony porzuciæ tenis, który uprawia³
z pasj¹.
Nie lubi³ wysuwaæ siê do przodu, ale dzia-
³aæ ka¿dego dnia w celu spe³nienia misji,
któr¹ przyj¹³ dla dobra swoich wspó³o-
bywateli. By³ cz³owiekiem, którego bêd¹
¿a³owaæ ci wszyscy, którzy mieli z nim
do czynienia. Pierre Obrecht zostanie
skremowany, zgodnie ze swoim ¿ycze-
niem, w œcis³ym gronie najbli¿szej rodzi-
ny. Rodzinie, wspó³pracownikom i przy-
jacio³om sk³adamy nasze serdeczne kon-
dolencje.

Dodatek B.Kus:

Jako jedyna Polka w Zarz¹dzie Komite-
tu Partnerskiego, mia³am z P. Obrechtem
uprzywilejowane chwile wspó³pracy.
Wszystko, co dotyczy³o Œmigla, omawia-
liœmy razem.
Wspó³pracowa³am z nim 11 lat. By³ za-
wsze wszêdzie tam, gdzie byli nasi go-
œcie.
Za jego kadencji popartych zosta³o wie-
le inicjatyw, wykonano wiele prac, nawi¹-
zano wiele kontaktów. Dla przyk³adu:
zaczê³o siê od wycieczek dyrektorów
polskich szkó³ rolniczych, nauczycieli
tych szkó³, przyjazdu grupy muzycznej
Suprafon, któr¹ kierowa³ pan Kokorna-

T³umaczenie z francuskiego artyku³u opublikowanego w gaze-
cie „L’EST REPUBLICAIN” (Republikañski Wschód)

z dnia 10.08.2007.

czyk, nastêpnie przyjêto na praktyki
w ci¹gu 10 lat oko³o 50 uczniów ze szko-
³y w Niet¹¿kowie, zorganizowano spotka-
n ia  spor towe,  tak  w Œmiglu  jak
i w Neufchâteau, zapocz¹tkowano wspó³-
pracê ze stra¿¹ po¿arn¹, która póŸniej
usamodzielni³a siê, zaproszono zespó³
„¯eñcy Wielkopolscy”. Pan Obrecht
dwukrotnie finansowa³ pobyt artystów
plas tyków,  k tórzy  uczes tn iczy l i
w Neufchâteau w wystawie „24 godziny
twórców” organizowanej przez Dom
Kultury. Pierre Obrecht by³ ostatni raz
w Œmiglu na jubileuszu klubu sportowe-
go „Pogoñ 1926”. Najwa¿niejszym mo-
mentem w jego dzia³alnoœci francusko-
polskiej by³o doprowadzenie do podpisa-
nia przez burmistrza Œmigla i mera
Neufchâteau „Przyrzeczenia Partner-
stwa”. Nast¹pi³o to 6 lat temu, 8 wrzeœnia
2001.
Pan Obrecht by³ trzykrotnie w Œmiglu
i mia³ okazjê poznaæ i doceniæ wiele osób
z poszczególnych kadencji, tak w urzê-
dzie, jak i w sporcie i kulturze.
Mówi³ biegle nie tylko po francusku, ale
równie¿ po angielsku i niemiecku, co
pozwala³o mu na bezpoœredni kontakt
z ludŸmi z miast partnerskich.
Œmia³o bra³ inicjatywy, cieszy³ siê zaufa-
niem mera Jacques Drapier. By³ szano-
wanym wiceburmistrzem i prezesem
Komitetu Partnerskiego.
Myœlê, ¿e mia³ wielu przyjació³ w Œmi-
glu.
Czeœæ Jego pamiêci!

Na nadzwyczajnym walnym zgromadze-
niu Komitetu Partnerskiego na prezesa
wybrano, do czasu nastêpnych wyborów
do rady (w marcu 2008), DOMINIQUE
MONTESINOS, nauczycielkê na emery-
turze, wiceburmistrzyniê do spraw kul-
tury miasta Neufchâteau.
Zgromadzenie odby³o siê 13 wrzeœnia
2007.

www.kde.edu.pl jest dostêpna ankieta,
która pomo¿e przygotowaæ projekty.
Osoby zainteresowane podnoszeniem
swoich kwalifikacji na bezp³atnych stu-
diach podyplomowych proszone s¹ o wy-
pe³nienie ankiety i przes³anie mailem na
adres: a.kubicka@kde.edu.pl lub d.plu-
cinski@kde.edu.pl. Osoby, które wype³-
ni¹ i przeœl¹ ankietê, bêd¹ mia³y pierw-
szeñstwo w trakcie procesu rekrutacji.

W przypadku nieuzyskania funduszy
europejskich bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ
uczêszczania na studia odp³atne.
Wiêcej informacji o studiach podyplomo-
wych:
Agnieszka Kubicka-Kaciczak
Tel. (016) 847 91 55 wew. 112
e-mail: a.kubicka@kde.edu.pl
Pierwsza edycja studiów podyplomo-
wych, które nasza Uczelnia rozpoczê³a
w paŸdzierniku 2006, zakoñczy siê
w grudniu 2007 roku.
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5 wrzeœnia – Leszno
O godz. 1630 w Lesznie przy ul. Armii
Krajowej, w sklepie Kwadrat, nieznany
sprawca z torebki mieszkanki Nowej Wsi
ukrad³ telefon komórkowy marki Nokia
6103. Poszkodowana straty wyceni³a na
kwotê 300 z³.

8 wrzeœnia – Stara Przysieka
Oko³o godz. 17.30 kieruj¹cy Fordem
Fiest¹ uderzy³ w ogrodzenie jednej z po-
sesji. Jak siê okaza³o, 36-letni mieszka-
niec gminy Œmigiel by³ w stanie nietrzeŸ-
wym – 0,7 ‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.

 9 wrzeœnia – Czacz
Oko³o godz. 930 zatrzymano 28-letniego
mieszkañca gminy Przemêt, który kie-
rowa³ Oplem Kadetem, maj¹c – 2,5 ‰
alkoholu w wydychanym powietrzu

10 wrzeœnia – Œmigiel
Policja zosta³a powiadomiona przez
mieszkañca Œmigla, ¿e nieznany spraw-
ca skrad³ kartê bankomatow¹ i wyp³aci³
z bankomatów pieni¹dze w kwocie ponad
10.000 z³.

11 wrzeœnia – Stara Przysieka
Oko³o godz. 1120 zatrzymano 25-letniego
mieszkañca gminy Œmigiel, który jecha³
rowerem, maj¹c 0,6 ‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

 13 wrzeœnia – Nowa Wieœ
Oko³o godz. 2010 zatrzymano 23-letniego
mieszkañca gminy Œmigiel, który jecha³
rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym –
0,9 ‰ alkoholu w wydychanym powie-
trzu.

 15 wrzeœnia – Czacz
W nocy 14/15 wrzeœnia nieustalony do-
tychczas sprawca z obory w Czaczu
ukrad³ elementy dojarki. Poszkodowany
straty oceni³ na 2000 z³.

19 wrzeœnia – Leszno
W godz. 1000-1123 z szatni Sali Sportowej
przy ul. Grota-Roweckiego nieznany
sprawca skrad³ plecak z przyborami
szkolnymi, dokumentami oraz telefonem
komórkowym Nokia – w³asnoœæ miesz-
kañca Leszna; plecak z przyborami szkol-
nymi, pieniêdzmi w kwocie 50z³ oraz te-
lefonem komórkowym Sony Ericsson –
w³asnoœæ mieszkañca Przysieki Starej;
telefon komórkowy Sony bêd¹cy w³asno-
œci¹ mieszkañca Osiecznej oraz telefon

komórkowy LG – w³asnoœæ mieszkañca
Lipna.
W wyniku podjêtych dzia³añ policjanci
z Sekcji Kryminalnej KMP w Lesznie
w godzinach popo³udniowych zatrzyma-
li dwóch mieszkañców Leszna, Przemy-
s³awa P. lat 18 i Miko³aja K. lat 15 – spraw-
ców kradzie¿y. Przemys³aw P. wskaza³
miejsce ukrycia skradzionych przedmio-
tów, które odzyskano w ca³oœci. W toku
wykonywania czynnoœci procesowych
ustalono, ¿e sprawcy do pomieszczenia
szatni dostali siê przy pomocy dopaso-
wanego klucza, który zosta³ równie¿ za-
bezpieczony. Dalsze czynnoœci w tej spra-
wie prowadzi KMP w Lesznie.

23 wrzeœnia – Œmigiel
Oko³o godz. 1330 na obwodnicy Œmigla
patrol policji usi³owa³ zatrzymaæ Jaguara,
którym jak wynika³o z uzyskanych infor-
macji kierowa³ nietrzeŸwy mê¿czyzna.
Samochód nie zatrzyma³ siê i policjanci
podjêli poœcig. Po kilku kilometrach Ja-
guar skrêci³ na parking leœny, gdzie poli-
cjanci zatrzymali osoby nim podró¿uj¹-
ce (dwóch mê¿czyzn). Kierowc¹ okaza³
siê 24-letni mieszkaniec gminy Nowa Sól,
bêd¹cy w stanie nietrzeŸwym – 1,2 ‰ al-
koholu w wydychanym powietrzu. Odpo-
wie za kierowanie w stanie nietrzeŸwo-
œci oraz za niezatrzymanie siê do kontroli
drogowej i brak uprawnieñ do kierowa-
nia.
 Oko³o godz. 2010 w Œmiglu na ul. Rolnej
zatrzymano 21-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowerem, ma-
j¹c1,5 ‰ alkoholu w wydychanym powie-
trzu, a nadto wbrew zakazowi s¹dowemu
– zakaz orzeczono na okres 2 lat za kie-
rowanie w stanie nietrzeŸwoœci.

25 wrzeœnia – Koszanowo
Oko³o godz. 1110 na skrzy¿owaniu drogi
nr 5 z ul. Zjazdow¹ w Koszanowie (zjazd
z obwodnicy Œmigla) 48-letnia mieszkan-
ka gminy Wschowa, kieruj¹c Fordem Fo-
kusem nie ust¹pi³a pierwszeñstwa prze-
jazdu, wyjecha³a na drogê g³ówn¹ i zde-
rzy³a siê z Fiatem Seicento, kierowanym
przez 49-letni¹ mieszkankê Poznania.
W wyniku wypadku obie kobiety dozna-
³y powa¿nych obra¿eñ klatki piersiowej
i zosta³y przewiezione do szpitala.

 26 wrzeœnia – Bronikowo
Oko³o godz. 1250 na drodze Bronikowo-
Machcin 27-letnia mieszkanka gminy
W³oszakowice, kieruj¹ca Oplem Astr¹,
podczas manewru wyprzedzania ci¹gni-
ka siod³owego z naczep¹ z nieustalonych
przyczyn utraci³a panowanie nad pojaz-
dem, zjecha³a na prawe pobocze i ude-

rzy³a w przydro¿ne drzewo. Pasa¿erem
samochodu by³ roczny ch³opiec, który
zmar³ w wyniku obra¿eñ. Kobieta natych-
miast zosta³a przetransportowana heli-
kopterem do szpitala w Poznaniu. Ma
liczne obra¿enia wewnêtrzne i otwarte
z³amanie nogi.

1 paŸdziernika – Œmigiel
W poniedzia³kowe popo³udnie kilku na-
stolatków uda³o siê do jednego ze œmi-
gielskich gospodarstw, aby pomóc w pra-
cach jego w³aœcicielowi. Dzieci od d³u¿-
szego czasu spêdza³y czas wolny w ten
sposób. Za pomoc w³aœciciel nagradza³
je drobnym kieszonkowym, lodami i s³o-
dyczami. Jednak najwiêksz¹ atrakcjê sta-
nowi³a mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki konnej.
Tego dnia trzynastolatek ze Œmigla zo-
sta³ poproszony o pomoc przy spêdzeniu
koni do stajni z wybiegu. Krótko po tym
nieletni trafi³ do koœciañskiego szpitala
z rozpoznaniem z³amania nadgarstka
i ogólnymi pot³uczeniami. Jednak to nie
konie staranowa³y asekuruj¹cego je na-
stolatka. Z relacji dziecka wynika, ¿e zo-
sta³o ono pokopane przez… w³aœciciela
hodowli. Jak przyznaje pokrzywdzony –
jedno z asekurowanych zwierz¹t uparcie
odmawia³o wejœcia do stajni, dlatego…
kopn¹³ je w zad. Wtedy wzburzony w³a-
œciciel hodowli podszed³ do niego i stwier-
dzi³, ¿e teraz poka¿e mu, co odczuwa³o
przestraszone zwierzê i kilkakrotnie
kopn¹³ nieletniego w ró¿ne czêœci cia³a.
Za  przes têps two  spowodowania
uszczerbku na zdrowiu grozi kara od
3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolno-
œci.
Sposób postêpowania nieletniego nie
kwalifikuje siê jako czyn zabroniony, dla-
tego mo¿na rozpatrywaæ go jedynie
w perspektywie wychowawczej.
Postêpowania osoby podejrzanej o z³a-
manie rêki z pewnoœci¹ nie mo¿na uznaæ
za tzw. interwencjê wychowawcz¹. Nie
stanowi ono tak¿e okolicznoœci wy³¹cza-
j¹cej odpowiedzialnoœæ karn¹, któr¹
w niektórych przypadkach „karcenia nie-
letniego” przewiduj¹ przepisy karne.
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Og³oszenia drobne

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

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

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

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

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia
tel. 665 120 330

Monta¿ anten RTV-SAT
tel. 608 065 913

Karcher – 664 433 970
Elektryk 609 270 126

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

Przyjmê do pracy w wytwórni opakowañ
– W³oszakowice
tel. (065) 5 370 057.

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 9/07 brzmia³o: „KANIKU£A”.
Nagrodê – publikacje regionalne – otrzymuje Halina Nowak ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.
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W niedzielne popo³udnie ostatniego
dnia wrzeœnia na œmigielskim rynku ze-
bra³a siê spora grupa mieszkañców, by
wys³uchaæ „Koncertu jesiennego” w wy-
konaniu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
OSP w Œmiglu. Punktualnie o godzinie
1600 na œmigielskim rynku zabrzmia³y
dŸwiêki „Marsza Caresio” Franko Cara-
rini, a potem jeszcze kolejnych jedena-
œcie utworów, w tym „”Have a Nice Day”
Güntera Norisa, „Carmen” G. Bizeta czy
Cencerto D`Amore” Jaqcoba de Haana.
Godzina z muzyk¹ orkiestry minê³a
wszystkim szybko i nie oby³o siê bez
bisu. Na zakoñczenie burmistrz Œmigla
w imieniu w³asnym i s³uchaczy podziê-
kowa³ za wystêp i wrêczy³ piêkny bukiet
ró¿ na rêce kapelmistrza.

M.D.

Dêty koncert jesienny

Pierwsza kapela „Wiarusy” – „Weso-
³a Siódemka” powsta³a w 1978 r. z inicja-
tywy Mieczys³awa Sobkowiaka. Opieku-
nami byli Józef Rusek i Franciszek Ba-
giñski, a dzia³a³a przy OSP w Œmiglu.
Cz³onkami kapeli byli: Mieczys³aw Sob-
kowiak – akordeon, Jerzy Go³embski –
saksofon, Stanis³aw Handke – klarnet,
Micha³ Stankowiak – banjo, Ireneusz Pie-
œniak – gitara, Henryk Daszkiewicz –
bêben, Hieronim Kopiejewski – tambu-
ryno.
Kapela wystêpowa³a na ró¿nych uroczy-
stoœciach w Œmiglu i w Lesznie - na do-
¿ynkach, obchodach majowych itp. Dzia-
³a³a kilka lat. Po œmierci M. Sobkowiaka
zaprzesta³a dzia³alnoœci.
Pod koniec 2001 roku Henryk Daszkie-
wicz zebra³ nowy sk³ad kapeli – S³awka
¯urczaka, Tadeusza Bia³ego i Ryszarda

Kapela podwórkowa „Wiarusy”, któ-
ra dzia³a od 5 lat przy Centrum Kultury
w Œmiglu, 7 paŸdziernika obchodzi³a swój
jubileusz. Na zaproszenie jubilatów przy-
byli: przewodnicz¹ca Rady Powiatu Ko-
œciañskiego – Iwona Bereszyñska, bur-
mistrz Œmigla – Wiktor Snela wraz z ma³-
¿onk¹, wiceburmistrz Œmigla – Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska, przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Œmigla – Jan Józefczak,
radna Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego i prezes Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o Nadziei” – Ma³gorzata Adam-
czak, skarbnik Œmigla – Danuta Marci-
niak wraz z ma³¿onkiem, kierownik Za-
k³adu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej – Feliks Banasik z ¿on¹, kierow-
nik Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu – Zygmunt Ratajczak, dy-
rektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu – Tadeusz Ilmer, dyrektor Gim-
nazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu
– Marzena Kowalczyk, delegacja repre-

Jubileusz „Wiarusów”
zentuj¹ca Towarzystwo Œpiewu „Harmo-
nia”, przedstawiciele mediów lokalnych,
rodziny cz³onków kapeli i mieszkañcy
naszej gminy. Honorowymi goœæmi byli:
opiekun kapeli „Weso³a siódemka”, któ-
ra stanowi³a podwaliny obecnej – Józef
Rusek, byli cz³onkowie „Wiarusów” i za-
przyjaŸnionej kapeli „Szczuny z Sulecin-
ka”. Po powitaniu goœci historiê kapeli
podwórkowej „Wiarusy” przedstawi³ jej
kierownik i za³o¿yciel – Henryk Daszkie-
wicz. Nastêpnie goœcinnie wyst¹pi³ ze-
spó³ „Szczuny z Sulêcinka”, pokazuj¹c
swój kunszt wokalno-muzyczny i bawi¹c
humorem widzów.
G³ównym punktem obchodów by³ kon-
cert jubilatów. Zagrali i zaœpiewali miê-
dzy innymi polki, walczyki, tanga, prezen-
tuj¹c siê w bogatym sk³adzie instrumen-
talnym, który w trakcie wystêpów ulega³
zmianie. O rozbawianie goœci dba³ saty-
ryk Miros³aw Gêdoœ, graj¹cy na tarce.
Goœcinnie z kapel¹ wyst¹pi³ przyjaciel
Jerzego Go³embskiego zza oceanu,

Historia kapeli podwórkowej „Wiarusy”

mieszkaj¹cy w New Jersey w USA – Jó-
zef Kud³acz, graj¹c na saksofonie. Na
fina³ swego udanego koncertu jubilaci
zaprosili na scenê by³ych cz³onków ka-
pel „Wiarusy” i „Szczuny z Sulêcinka”.
Wspólnie z nimi zagrali dwa utwory, bi-
suj¹c, czego domaga³a siê  publicznoœæ.
Kapela „Wiarusy” z r¹k burmistrza Œmi-
gla otrzyma³a tekst utworu, który wygra³
w specjalnie na tê okazjê og³oszonym
konkursie. Drugi tekst, do opracowania
przez siebie, otrzymali jubilaci od zaprzy-
jaŸnionej kapeli „Szczuny z Sulêcinka”
oraz… „cytrynówkê”, aby im siê lepiej
komponowa³o muzykê.
Po koncercie muzycy i goœcie spotkali
siê przy jubileuszowym torcie w sali klu-
bowej Centrum Kultury, z której œpiewy
i muzykê by³o jeszcze s³ychaæ przez wie-
le godzin.
Redakcja sk³ada jubilatom serdeczne
gratulacje i ¿yczy sukcesów artystycz-
nych w kraju i za granic¹ oraz doczeka-
nia w szczêœciu nastêpnych jubileuszy.

Redakcja

Naskrêta i rozpoczê³y siê wspólne pró-
by w prywatnym mieszkaniu S³awka
w Czaczu. PóŸniej do kapeli do³¹czy³ Je-
rzy Go³embski. Od 2002 r. próby kapeli
odbywaj¹ siê regularnie w budynku Cen-
trum Kultury.
Wielu muzyków przychodzi³o i po kilku
miesi¹cach rezygnowa³o z ró¿nych po-
wodów. Obecnie w kapeli podwórkowej
„Wiarusy” graj¹: Ryszard Wawrzyniak –
akordeon, Jerzy Go³embski – klarnet,
saksofon, S³awomir ¯urczak – gitara,
banjo, Grzegorz Konieczny – tuba, tr¹b-
ka, gitara basowa, Miros³aw Gêdoœ – tar-
ka, satyryk, Henryk Daszkiewicz – bê-
ben.
Kapela bierze udzia³ w przegl¹dach ka-
pel podwórkowych – otrzyma³a podwój-
ne wyró¿nienie w Pobiedziskach i Z³ot¹
Tarkê w Krzykosach. Wystêpuje na ró¿-

nych imprezach, np. dni miast, koncerty
na pla¿y, Szlifowanie Bruku w Lesznie,
na do¿ynkach i wielu innych.
W tym roku po wystêpach na do¿ynkach
w Witowie poproszono kapelê, by repre-
zentowa³a powiat i gminê Œroda na Miê-
dzynarodowych Targach Sera i Wina
w La Cappele we Francji. Wystêpy bar-
dzo podoba³y siê francuskiej publiczno-
œci, a przedstawiciele Œrody ju¿ zaprosili
zespó³ do La Capella na przysz³y rok.

H.D.

Komisja konkursowa w sk³adzie: Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska, Eugeniusz
Kurasiñski, Henryk Daszkiewicz, Jerzy
Go³embski oraz Anita Kasperska na po-
siedzeniu w dniu 3 paŸdziernika wy³oni-
³a zwyciêzcê w konkursie og³oszonym
przez burmistrza Œmigla na tekst piosen-
ki o Œmiglu. Spoœród czterech nades³a-
nych utworów, komisja jednog³oœnie za-
decydowa³a, ¿e konkurs wygra³a piosen-

Konkurs na piosenkê rozstrzygniêty!
ka nades³ana przez Pani¹ Bogumi³ê Hylê
z Moraczewa. Zwyciêski tekst by³ jubile-
uszowym upominkiem od samorz¹du dla
kapeli „Wiarusy” ze Œmigla i zosta³ wrê-
czony podczas uroczystoœci 5-lecia, któ-
ra odby³a siê 7 paŸdziernika o godz. 1600

w sali widowiskowej Centrum Kultury
w Œmiglu.

A. Kasperska
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9 wrzeœnia do Œmigla przybyli hodow-
cy psów wraz ze swoimi pupilami, aby
wzi¹æ udzia³ w II Wielkiej Paradzie Psów.
Organizatorzy przygotowali szereg
atrakcji. Ka¿dy móg³ uczestniczyæ
w dwóch konkursach: „Wybór najsympa-
tyczniejszego psa” i „Mój pies potrafi”.
Wszystkie sympatyczne czworonogi po-
dzielono na trzy grupy: pieski ma³e, œred-
nie, i du¿e. Jury w sk³adzie Violetta Dêb-
niak, Anna Szyd³owska oraz Ma³gorzata
Zdziabek dokona³o wstêpnej eliminacji
i wy³oni³o po 10 piesków z ka¿dej grupy
do pó³fina³ów, w których z kolei wybra-
no po 3 pieski z ka¿dej grupy. Nastêpnie
do fina³u stanê³o 9 piesków, które oce-
nia³ Janusz Betting, prezes Oddzia³u
Zwi¹zku Kynologicznego w Lesznie.
Zwyciêzcy konkursu na najsympatycz-
niejszego psa to:
I miejsce – „Saba” rasa bokser/w³aœci-
ciel Ma³gorzata Szulc
II miejsce – „Ronin” rasa golden retrie-
ver/w³aœciciel S³awomir Kowalski
III miejsce – „Sonia” rasa mieszaniec/
w³aœciciel Jadwiga Kucharczyk
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy, puchary

22 wrzeœnia we Wroc³awiu odby³ siê
14. Wielobojowy Mityng Weteranów w
Lekkiej Atletyce, w którym startowa³o 62
zawodników w ró¿nych kategoriach wie-
kowych i na ró¿nych dystansach. Mieli
oni do wyboru 4 z 5 konkurencji: biegi
na 60, 300 i 1000 m, 5-skok z nogi na nogê
i rzut kul¹ 4 kg zza g³owy ty³em. W punk-
tacji ³¹cznej z czterech wybranych kon-
kurencji Micha³ Szkudlarek zaj¹³ 13. m
(4.107 pkt.), a w kat. wiekowej 65 lat by³
pierwszy.

M.D.

Weterani rzucali,
biegali i skakali

Pieski z ró¿nych stron

starosty koœciañskiego, ksi¹¿ki o tema-
tyce zwi¹zanej z hodowl¹ psów oraz kar-
mê dla piesków.
W konkursie „Mój pies potrafi” zawod-
nicy prezentowali umiejêtnoœci swoich
pupili.
I miejsce – „Negra” rasa mieszaniec/w³a-
œciciel Rados³aw £awniczak
II miejsce – „Charlie” rasa cocker spa-
niel/w³aœciciel Jakub Sadowski
III miejsce – „Pluto” rasa mieszaniec/
w³aœciciel Zbigniew Chudziñski
Zwyciêzcy tego konkursu otrzymali dy-
plomy, puchary burmistrza Œmigla, tak-
¿e ksi¹¿ki o tematyce zwi¹zanej z ho-
dowl¹ psów oraz karmê dla piesków, któ-
re zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci.

Dodatkowymi atrakcjami II Wielkiej Pa-
rady Psów w Œmiglu by³y pokazy psów
policyjnych prowadzone przez nadkomi-
sarza Ireneusza Skrzypczaka z Leszna.
Prezentowa³y siê psy z Komendy Miej-
skiej w Lesznie oraz Komendy Powiato-
wej w Koœcianie. Atrakcj¹ by³ wystêp
Marcina Pietrzaka z Rydzyny, który za-
demonstrowa³ umiejêtnoœci rasy „border
collie” wed³ug programu „Obiedence”
Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
mi¹tkowe medale, znaczki okolicz-
noœciowe i dyplomy.
Organizatorami II Wielkiej Parady psów
by³ Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu, Starostwo Powiatowe
w Koœcianie, Oddzia³ Zwi¹zku Kynolo-
gicznego w Lesznie oraz Centrum Kul-
tury.

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu kolejny raz zaprosi³ wielbi-
cieli latawców do zaprezentowania swo-
ich modeli. W sobotê 6 paŸdziernika na
niebie nad stadionem sportowym w Œmi-
glu mo¿na by³o podziwiaæ latawce wyko-
nane przez dzieci ze Œmigla i Starego
Bojanowa.
Instruktor sekcji modelarstwa Krzysztof
Daniel ocenia³ starannoœæ wykonania,
konstrukcjê, zdobienie i noœnoœæ, czyli
utrzymywanie siê modeli w powietrzu.
W klasyfikacji dru¿ynowej puchar otrzy-
mali uczniowie Zespo³u Szkó³ w Starym
Bojanowie. Równie¿ w kategorii indywi-
dualnej przodowa³o Stare Bojanowo: I m
Patryk Sekulski, II m Krzysztof Mueller,

VI Zawody Latawcowe

III m Mateusz £awniczak, IV Szymon
£awniczak, na V miejscu £ukasz Jankow-
ski ze Œmigla a na VI m Agnieszka Olej-
nik, tak¿e ze Œmigla. Zdobywcy szeœciu
miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe.
Organizatorzy dziêkuj¹ uczestnikom i za-
chêcaj¹ wszystkich do zabawy z lataw-
cami.

OKFiR

„GRAND PRIX” 2007 SIATKÓWKI MÊ¯CZYZN

III TURNIEJ SIATKÓWKI MÊ¯CZYZN
O PUCHAR KOMENDANTA GMINNEGO STRA¯Y PO¯ARNEJ

28 paŸdziernika 2007 od godziny 10:00
Du¿a sala gimnastyczna

Szko³y Podstawowej w Œmiglu
Udzia³ wezm¹ dru¿yny amatorskie siatkówki mêskiej

Wstêp wolny
PrzyjdŸ i zobacz zmagania siatkarskich dru¿yn amatorskich w walce o puchar.

Zaprasza

OKFiR, foto OKFiR

ORGANIZATOR: Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
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23 wrzeœnia w strzelnicy Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu, na za-
proszenie Jana Józefczaka – przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla, spotka-
³y siê reprezentacje samorz¹dowców
gmin Koœcian, Œmigiel, Czempiñ, miasta
Koœcian oraz Rady Powiatu Koœcian.
Rywalizowano w dwóch konkursach:
dru¿ynowym, w którym bra³y udzia³ eki-
py licz¹ce po piêciu radnych, ka¿dy od-
dawa³ strza³y z broni czarnoprochowej
d³ugiej i z czarnoprochowej krótkiej, oraz
indywidualnym, w którym prawo startu
mieli starostowie, burmistrzowie i wój-
towie lub osoby ich reprezentuj¹ce.
Nad przebiegiem imprezy czuwa³ orga-
nizator – Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu, a fachowej pomocy
przy oddawaniu strza³ów udzielali pano-

I Dru¿ynowe Mistrzostwa w „Bule”
Pracowników Jednostek i Zak³adów Bu-
d¿etowych oraz Instytucji Kultury Gmi-
ny Œmigiel, zorganizowane przez Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu, odby³y siê w niedzielê 16 wrzeœnia
na terenach rekreacyjnych w Œmiglu. Sta-
wi³o siê siedem reprezentacji: Centrum
Kultury w Œmiglu, Oœrodka Pomocy Spo-

22 wrzeœnia piêæ dru¿yn spotka³o siê
na Turnieju Pi³ki No¿nej M³odzików
„Dzikich Dru¿yn” zorganizowanym
przez Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-

Celne strza³y samorz¹dowców

„Bule” rekreacyjnie i po mistrzowsku

Dzikie dru¿yny na turnieju

wie z Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
go.
W klasyfikacji dru¿ynowej zwyciê¿yli
radni z Czempinia, którzy zdobyli 56
punktów, II miejsce reprezentacja mia-
sta Koœcian – 36 pkt., III m gmina Ko-
œcian – 34 pkt., IV m gmina Œmigiel i V m
reprezentacja Rady Powiatu Koœcian – 26
pkt. Dru¿yny odebra³y puchary z r¹k
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla. W kwalifikacji indywidualnej po do-
datkowych strza³ach (po pierwszym
strzelaniu ex equo) zwyciê¿y³ wicestaro-
sta powiatu koœciañskiego Edward Strzy-
miñski przed burmistrzem Œmigla Wik-
torem Snel¹, III m wystrzela³ Krzysztof
Sankiewicz reprezentuj¹cy pani¹ bur-
mistrz Czempinia. Zdobywcy trzech
pierwszych miejsc równie¿ otrzymali

puchary ufundowane przez przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla.
Strzelcy z bractwa przeprowadzili rów-
nie¿ turniej charytatywny, z którego do-
chód przeznaczono na rzecz ich pod-
opiecznego z Nowej Wsi.
Dziêkujemy Bractwu Kurkowemu
w Œmiglu za umo¿liwienie zorganizowa-
nia tej sympatycznej imprezy.

¯.K. foto.JC

³ecznej w Œmiglu, Przedszkola Samorz¹-
dowego w Œmiglu, Urzêdu Miejskiego
Œmigla, Zespo³u Szkó³ w Czaczu, Zespo-
³u Szkó³ w Starym Bojanowie oraz Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu.
Reprezentacje liczy³y cztery osoby: para
nr 1 i para nr 2, mecze rozgrywano sys-
temem „ka¿dy z ka¿dym” na oœmiu bo-

iskach. Imprezê otworzy³ burmistrz Œmi-
gla Wiktor Snela – fundator pucharów.
Na pocz¹tku nale¿a³o wyjaœniæ zasady
gry, dla niektórych by³a to premiera –
pierwszy raz mieli w rêkach bule, ale
przy podliczaniu punktów czêsto okazy-
wa³o siê, ¿e w³aœnie debiutanci  wygry-
wali.
Ca³a impreza mia³a charakter typowo
rekreacyjny, organizatorzy przygotowa-
li ciep³e i zimne napoje, ciasto, kie³baski.
Graczom kibicowa³y ca³e rodziny i wspó³-
pracownicy, dopisa³a równie¿ pogoda.
Mistrzem gry w bule zosta³a dru¿yna
Zespo³u Szkó³ w Œmiglu, II m Zespó³
Szkó³ w Czaczu, III m Centrum Kultury
w Œmiglu, IV m Urz¹d Miejski Œmigla,
V m Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie,
VI m Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmi-
glu a VII m zajê³o Przedszkole Samorz¹-
dowe w Œmiglu.

Szkó³ w Czaczu. Mecze, 2 x 12 minut,
rozgrywano na boisku treningowym przy
stadionie. Pierwsze rozgrywki w gru-
pach „A” i „B” wy³oni³y pó³finalistów. Im
bli¿ej fina³u, tym wiêcej wysi³ku wk³ada-
li w grê m³odzi pi³karze. Mecze o miej-
sca medalowe obfitowa³y w akcje pod
bramkami. Podziwialiœmy grê wszyst-
kich dru¿yn, ale wygraæ mog³a tylko jed-
na. By³a to dru¿yna z Czacza, II miejsce
zajê³y FC CZERWONE DIAB£Y I, III M
FAN CLUB CZESIA, IV M CZERWONE
DIAB£Y II a V m HURAGANY. Pi³karze
dru¿yn, które zajê³y I-III m, otrzymali
medale i czekolady, pozostali – czekola-
dy. Nagrody wrêczy³ burmistrz Œmigla
Wiktor Snela.

Tekst OKFiR
Foto: JC Maudens

kreacji w Œmiglu: cztery dru¿yny ze
Œmigla : HURAGANY, CZERWONE
DIAB£Y II, FC CZERWONE DIAB£Y I,
FAN CLUB CZESIA i dru¿yna z Zespo³u

OKFiR



Jubileusz „Wiarusów”

Dêty koncert jesienny



Srebrny jubileusz Zespó³u Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy”


