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Jednog³oœn¹ akceptacjê od œmigiel-
skich radnych otrzyma³ burmistrz Wik-
tor Snela za realizacjê bud¿etu w 2007
roku, podczas XXI absolutoryjnej sesji
Rady Miejskiej, która odby³a siê 24 kwiet-
nia.
Dochody samorz¹du zamknê³y siê kwot¹
35 83 712,54 z³, co stanowi 101,01% za³o-
¿onego planu. Dochody w³asne to kwota
13 808 082,79 z³. Wydatki, w kwocie
36 662 864,91 z³, zrealizowane zosta³y
w 96,64%, z czego wydatki maj¹tkowe sta-
nowi³y kwotê 6 097 519,91 z³. Bud¿et za-
mkn¹³ siê ostatecznie deficytem o ponad
1 600 000 z³ mniejszym ni¿ to zak³adano
w pierwotnym projekcie bud¿etu i wy-
niós³ ostatecznie 1 279 152,37 z³.
Poza uchwa³¹ absolutoryjn¹ radni pod-
jêli dziesiêæ innych uchwa³.
Niebawem, bo ju¿ za miesi¹c odbêdzie
siê uroczysta sesja, na której zostan¹ uho-
norowani zas³u¿eni mieszkañcy gminy.
W tym roku medale „Zas³u¿ony dla Mia-
sta i Gminy Œmigiel” radni przyznali Ta-
deuszowi Krzy¿anowskiemu - na wnio-
sek œmigielskiego ko³a Rejonowego
Zwi¹zku Pszczelarzy w Lesznie oraz W³a-
dys³awowi Majerowi na wniosek Towa-
rzystwa Œpiewu „Harmonia”.
Ponadto, decyzj¹ Rady, zgodnie z podpi-
san¹ w 2006 roku umow¹ na wspó³finan-

Tadeusz Krzy¿anowski urodzi³ siê
14 sierpnia 1953 roku w Lesznie. Naukê
rozpocz¹³ w 1960 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Lesznie, któr¹ ukoñczy³
w 1968 r. Nastêpnie podj¹³ naukê w Tech-
nikum Kolejowym Ministerstwa Komu-
nikacji w Poznaniu. Ukoñczy³ je w 1973 r.,
uzyskuj¹c tytu³ technika elektr yka.
W dniu 16 lipca 1973 r. rozpocz¹³ pracê
zawodow¹ w PKP, w Odcinku Sieci Boja-
nowo, nastêpnie przeniós³ siê do Odcin-
ka Podstacji Koœcian, gdzie pracowa³ do
1975 r. W wyniku restrukturyzacji od
dnia 29.09.1975 r. zosta³ przeniesiony do
Dzia³u Sieci i Zasilania Dyrekcji Rejono-
wej Kolei Pañstwowej w Poznaniu na

Podczas Dni Œmigla, zgodnie z wielo-
letnim zwyczajem, odby³a siê uroczysta
Sesja Rady Miejskiej. Honorowe odzna-
czenia nadawane przez radê – medal „Za-
s³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel” z r¹k
przewodnicz¹cego Jana Józefczaka ode-
brali: Tadeusz Krzy¿anowski z Przysie-
ki Polskiej – prezes Ko³a Pszczelarzy
w Œmiglu oraz W³adys³aw Majer ze Œmi-
gla – cz³onek œmigielskiego Towarzystwa

XXI sesja Rady Miejskiej
sowanie przez Gminê Œmigiel budowy
Zak³adu Zagospodarowania Odpadów
w Trzebani samorz¹d obejmie kolejne
udzia³y w Miejskim Zak³adzie Oczyszcza-
nia w Lesznie w wysokoœci 733 425 z³o-
tych.
Po raz pierwszy radni podjêli decyzjê
o wyst¹pieniu ze stowarzyszenia. Analizu-
j¹c za i przeciw uznali, ¿e cz³onkostwo w
Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielko-
polskich nie przynosi wymiernych efek-
tów. W chwili obecnej gmina jest cz³on-
kiem szeœciu stowarzyszeñ, realizuj¹cych
podobne cele. Koszt przynale¿noœci do
nich to kwota oko³o 30 tysiêcy z³otych.
Rada podjê³a ponadto uchwa³ê o likwida-
cji Zak³adu Wodoci¹gowo-Kanalizacyjne-
go w Œmiglu celem przekszta³cenia go
w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialno-
œci¹. G³ównym powodem tej zmiany jest
mo¿liwoœæ pozyskiwania przez spó³kê -
z racji posiadanej osobowoœci prawnej -
zewnêtrznego kapita³u na realizacjê in-
westycji. Otwarcie likwidacji nast¹pi³o
25 kwietnia.
Rada podjê³a tak¿e decyzjê o zaci¹gniê-
ciu kredytu d³ugoterminowego w kwo-
cie 1 350 000 z³ na pokrycie czêœci kosz-
tów zwi¹zanych z budow¹ zbiornika re-
tencyjnego wody czystej, która zast¹pi
funkcjonuj¹c¹ od ponad stu lat œmi-

gielsk¹ wie¿ê ciœnieñ, a tak¿e remont sta-
cji filtrów.
W Widziszewie powstanie wkrótce za-
k³ad ceramiki budowlanej. Inwestor za-
k³ada korzystanie z surowca znajduj¹ce-
go siê w Przysiece Polskiej, dlatego rad-
ni podjêli uchwa³ê umo¿liwiaj¹c¹ og³o-
szenie przetargu na sprzeda¿ dzia³ek,
w obrêbie których siê znajduje glina. Wy-
typowanych szeœæ dzia³ek zostanie sprze-
danych jako jedna ca³oœæ.
Dwie ostatnie uchwa³y dotyczy³y wnio-
sków z³o¿onych przez pañstwo Borow-
skich. Radni odrzucili zarówno ¿¹danie
w sprawie zmiany uchwa³y nadaj¹cej na-
zwy ulicom w Koszanowie, jak równie¿
¿¹danie uchylenia uchwa³y uznaj¹cej
skargê na bezczynnoœæ burmistrza za
bezzasadn¹.
W wolnych g³osach i wnioskach poruszo-
ny zosta³ m.in. temat wandalizmu w Œmi-
glu. Zniszczone w ostatnim czasie barier-
ki przy bramce wjazdowej na targ w Œmi-
glu oraz graffiti na odnowionych wiatra-
kach zmobilizowa³y radnych do dzia³a-
nia. Zobowi¹zali burmistrza do rozpozna-
nia wysokoœci kosztów zainstalowania
w Œmiglu monitoringu w miejscach naj-
bardziej nara¿onych na dzia³ania wanda-
li. Chodzi miêdzy innymi o teren przy
wiatrakach, stacji œmigielskiej kolejki,
rynku.

tekst. A. Kasperska

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
Œpiewu „Harmonia”.
Tadeusz Krzy¿anowski, poza osobistym
wyró¿nieniem, w imieniu pszczelarzy
przyj¹³ równie¿ gratulacje z okazji 120-
lecia istnienia Ko³a w Œmiglu. Z tej tak¿e
okazji samorz¹d podarowa³ jubilatom
maszynê do produkcji wêzy – szablonu
z wyt³oczonymi kszta³tami komórek pla-
stra pszczelego. Urz¹dzenie to znacznie
obni¿y miejscowym hodowcom koszty

produkcji miodu.
Tematem przewodnim tegorocznych Dni
Œmigla by³o pszczelarstwo, w zwi¹zku
z czym podczas uroczystoœci w Centrum
Kultury prelekcjê na temat tradycji zwi¹-
zanych z hodowl¹ pszczó³ na obszarze
gminy wyg³osi³ dr Grzegorz Nowak.
Sesjê uœwietni³a elitarna orkiestra roz-
rywkowo-taneczna „Polonia Band”.

tekst. A. Kasperska

Tadeusz Krzy¿anowski
stanowisko
dyspozytora
z a s i l a n i a .
Na tym sta-
nowisku pra-
cuje do dziœ.
Z turystyk¹
zetkn¹³ siê
w  s z k o l e
podstawo-
wej, nale¿¹c
do Szkolne-
go Ko³a Turystyczno-Krajoznawczego.
W roku 1964 wst¹pi³ do Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego, 7. dru¿yny im. Ottona
Roszaka dzia³aj¹cej przy PKP w Lesznie.

Uczestniczy³ tak¿e w zajêciach Domu
Kultury Dzieci i M³odzie¿y w Lesznie w
sekcji szkutniczej, gdzie zdoby³ upraw-
nienia ¿eglarza jachtowego. W roku 1971
wst¹pi³ do Oddzia³u PTTK w Lesznie,
uczestniczy³ i organizowa³ wiele imprez
turystycznych, zdoby³ uprawnienia Przo-
downika Turystyki Kolarskiej PTTK.
Po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego z Zo-
fi¹ Koz³owsk¹ w roku 1975, przeniós³ siê
z Leszna do Przysieki Polskiej, gdzie
mieszka obecnie. Zmieni³ tak¿e przyna-
le¿noœæ do oddzia³u PTTK i zosta³ cz³on-
kiem Oddzia³u PTTK w Koœcianie dzia-
³aj¹cego na terenie powiatu koœciañskie-
go. W strukturach PTTK aktywnie
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W³adys³aw Majer – syn Leona i Marii
z domu Wasielewskiej, urodzi³ siê
19 maja 1937 roku w Poladowie. Do szko-
³y podstawowej uczêszcza³ w Poladowie,
a potem w Œmiglu. Nastêpnie ukoñczy³
szko³ê zawodow¹. W 1956 roku uzyska³
w Izbie Rzemieœlniczej w Poznaniu tytu³
czeladnika w rzemioœle œlusarskim i roz-
pocz¹³ pracê zawodow¹ jako œlusarz
w Gminnym Oœrodku Maszynowym
w Œmiglu. Od 1957 roku do 1959 pe³ni³
s³u¿bê wojskow¹, któr¹ ukoñczy³ w stop-
niu kaprala. Po wojsku podj¹³ pracê
w Wojewódzkim Przedsiêbiorstwie Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Oddzia³ Wodoci¹gów, Kanalizacji i Robót
In¿ynieryjnych w Lesznie z siedzib¹
w Œmiglu.
W 1961 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
z Janin¹ Nadoln¹. Z tego zwi¹zku naro-
dzi³o siê troje dzieci, córki Barbara i Anna
oraz syn Piotr.
W 1961 roku zosta³ mistrzem w rzemio-
œle œlusarskim. W tym samym roku zdo-
by³ te¿ uprawnienia do wykonywania za-
wodu monter zewnêtrznej sieci wodoci¹-
gowej. W swej pracy wykazywa³ siê
ogromn¹ sumiennoœci¹, fachowoœci¹
i oddaniem. By³ bardzo cenionym pra-
cownikiem, o czym œwiadcz¹ liczne dy-
plomy uznania za d³ugoletni¹, ofiarn¹
pracê i szczególne osi¹gniêcia w pracy
zawodowej oraz za zas³ugi dla rozwoju
gospodarki komunalnej. W 1988 roku
zosta³ uhonorowany odznak¹ „Za Zas³u-
gi dla Województwa Leszczyñskiego”.
Pracowa³ zawodowo do 1990 roku, a póŸ-
niej ze wzglêdów zdrowotnych, po 39 la-
tach pracy, przeszed³ na rentê choro-
bow¹. Obecnie jest na emeryturze, ale
nie po¿egna³ siê z zawodem, poniewa¿
zawsze chêtnie s³u¿y rad¹ i pomoc¹.
Oprócz pracy zawodowej W³adys³aw
Majer ju¿ od najm³odszych lat udziela³

uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym, orga-
nizuj¹c rajdy, zloty, imprezy o zasiêgu
regionalnym i ogólnopolskim. W roku
1981 zosta³ prezesem Oddzia³u PTTK
w Koœcianie, funkcjê tê pe³ni do dzisiaj.
Dzia³aj¹c spo³ecznie w œrodowisku wiej-
skim przyczyni³ siê do tego, ¿e wielu
mieszkañców wsi po raz pierwszy bra³o
udzia³ w imprezach turystycznych, wy-
jecha³o w góry, czy te¿ przypiê³o narty
do nóg.
W roku 1992 mieszkañcy wsi Przysieka
Polska wybrali Tadeusza Krzy¿anowskie-
go na so³tysa. Funkcje tê pe³ni³ przez 10
lat. By³ inicjatorem wielu czynów spo³ecz-

nych. Wspólnie z mieszkañcami dopro-
wadzi³ do wyremontowania œwietlicy
wiejskiej – doprowadzono do niej pr¹d,
wymieniono instalacjê elektryczn¹, op³o-
towano boisko. W roku 1997 wspó³-
uczestniczy³ w zawi¹zaniu Klubu Kultu-
rystycznego TKKF Gryf Przysieka Pol-
ska. Pe³ni³ w nim funkcjê wiceprezesa.
Klub da³ siê poznaæ jako organizator im-
prez biegowych o zasiêgu ogólnopolskim
oraz zawodów w trójboju si³owym.
Tadeusz Krzy¿anowski jest te¿ honoro-
wym dawc¹ krwi, odda³ do chwili obec-
nej ponad 41 litrów tego bezcennego
leku.
Posiada dwie wielkie pasje – turystykê

i pszczelarstwo. Jest cz³onkiem Ko³a Psz-
czelarzy w Œmiglu. W marcu 2006 roku
zosta³ prezesem ko³a, funkcjê tê pe³ni do
chwili obecnej. Posiada tytu³ mistrza psz-
czelarskiego.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ zosta³
oznaczony Br¹zowym i Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi oraz wyró¿niony wieloma odzna-
kami i medalami, m. in. Odznak¹ Hono-
row¹ PCK, Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹
PTTK, Za Zas³ugi dla Turystyki, Zas³u-
¿ony dla Kolejnictwa, Za Zas³ugi dla Wo-
jewództwa Leszczyñskiego.

Zarz¹d Ko³a Pszczelarzy

W³adys³aw Majer
siê spo³ecz-
nie. W wie-
ku 13 lat za-
anga¿owa³
siê w dzia³al-
noœæ ama-
torskiej gru-
py teatralnej
dzia³aj¹cej w
Poladowie,
prowadzo-
nej pocz¹tkowo przez nauczyciela Her-
manowicza, a póŸniej przez Lukrecjê
Bednarek. Uczestniczy³ w spotkaniach
przez 7 lat, a¿ do powo³ania do wojska.
M³odzi aktorzy wystawili wiele sztuk te-
atralnych, np. „Œluby panieñskie” A. Fre-
dry, „Moralnoœæ pani Dulskiej” G. Zapol-
skiej, które prezentowali w ca³ej gminie.
Oprócz tego aktywnie uczestniczyli w ¿y-
ciu swojej wsi, organizuj¹c m. in. uroczy-
stoœci do¿ynkowe.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e bardzo wa¿ne miej-
sce w jego ¿yciu zajmuje œpiew, kontakt
z drugim cz³owiekiem oraz szeroko ro-
zumianym œrodowiskiem. Okazj¹ do tego
jest aktywny udzia³ w œmigielskich chó-
rach. Od 1960 roku œpiewa³ w chórze
koœcielnym w Œmiglu, a od 1967 roku
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jest
czynnym cz³onkiem Towarzystwa Œpie-
wu „Harmonia” w Œmiglu. Swoj¹ pasj¹
zarazi³ cz³onków rodziny – najpierw ¿onê
Janinê, a w kolejnych latach córki Bar-
barê i Annê. Syn Piotr od 1991 roku do
dnia dzisiejszego jest dyrygentem „Har-
monii” – to równie¿ zas³uga ojca. W³ady-
s³aw Majer w chórze koœcielnym wspól-
nie z rodzin¹ œpiewa³ od 1992 roku, czyli
przez 33 lata, do koñca istnienia chóru.
W Towarzystwie Œpiewu „Harmonia”
najpierw by³ cz³onkiem czynnym, a póŸ-
niej przez wiele lat aktywnie dzia³a³ w za-
rz¹dzie. Pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê skarb-

nika, spo³ecznie zbiera³ sk³adki cz³on-
kowskie i zajmowa³ siê sprawami finan-
sowymi. W latach 1986-2001 pe³ni³ funk-
cjê wiceprezesa i wspiera³ swoj¹ prac¹
prezesów „Harmonii” Stefana Ilmera,
a nastêpnie Eligiusza Lipowicza. Wspól-
nie z zarz¹dem chóru organizowa³ bie-
siady, zabawy, wyjazdy do kina i teatru.
Szczególnie zaanga¿owa³ siê w zorgani-
zowanie jubileuszu 100-lecia istnienia
„Harmonii”, Stara³ siê te¿ zwerbowaæ jak
najwiêcej œpiewaków. Za swoj¹ dzia³al-
noœæ na rzecz towarzystwa uzyska³ ho-
norowe odznaczenia Polskiego Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr w Warszawie – br¹-
zow¹ odznakê w 1990 roku i z³ot¹ odzna-
kê w 2003 roku. Nadal czynnie uczestni-
czy w ¿yciu „Harmonii”, uczêszcza na
próby, bierze udzia³ w koncertach i im-
prezach okolicznoœciowych, Wspiera
swoim doœwiadczeniem obecny zarz¹d.
W swojej rodzinie stworzy³ pozytywny
klimat dla pracy spo³ecznej. Akceptuje
i popiera du¿e zaanga¿owanie ¿ony Jani-
ny, która od 15 lat jest aktywnym cz³on-
kiem zarz¹du. Rodzina Majerów od wie-
lu lat ¿yje „Harmoni¹”, a troska o jej prze-
trwanie i rozwój jest jednym z prioryte-
tów ¿yciowych.
W³adys³aw Majer jest w œrodowisku œmi-
gielskim cz³owiekiem znanym i lubia-
nym. Mo¿e byæ wzorem pracowitoœci, od-
powiedzialnoœci, sumiennoœci i systema-
tycznoœci. Zawsze jest oddany rodzinie,
pracy, Bogu i spo³eczeñstwu. Gdy tylko
pozwala mu na to zdrowie, chêtnie œpie-
szy z pomoc¹ drugiemu cz³owiekowi.
Jest postaci¹ pozytywn¹, godn¹ naœlado-
wania, dlatego Zarz¹d T.Œ. „Harmonia”
wnioskuje o nadanie W³adys³awowi Ma-
jerowi medalu „Zas³u¿ony dla Miasta
i Gminy Œmigiel”.

Zarz¹d Towarzystwa Œpiewu
„Harmonia”
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Szesnaœcie uchwa³ podjêli œmigielscy
radni podczas majowej sesji Rady Mia-
sta, która odby³a siê w ostatni czwartek
miesi¹ca.
Na zaproszenie przewodnicz¹cego rady
na sesjê przyby³ m³. insp. Andrzej Kuciak
– komendant powiatowy Policji w Koœcia-
nie, który przedstawi³ radnym raport
z dzia³alnoœci jednostki powiatowej. Jak
ka¿dego roku, by³a to tak¿e okazja, by
rajcy mogli otrzymaæ odpowiedzi na nur-
tuj¹ce ich pytania z zakresu dzia³añ poli-
cji na rzecz porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego.
Poruszono m.in. nastêpuj¹ce tematy:
zbli¿aj¹cy siê okres ¿niw i zwi¹zane z ni-
mi zagro¿enia, a tak¿e ci¹gle powracaj¹-
cy problem nieprzestrzegania przepisów
drogowych przez przyje¿d¿aj¹cych
w weekendy na zakupy do Czacza. Ko-
œciañska jednostka, podobnie jak w roku
2006, tak i w roku 2007 mo¿e siê poszczy-
ciæ wysokimi notowaniami z zakresu wy-
krywalnoœci przestêpstw. W 2007 roku
na 31 jednostek powiatowych, Koœcian
by³ liderem, osi¹gaj¹c wynik 91,6% sku-
tecznoœci w ³apaniu przestêpców.
Uchwa³y podjête na sesji dotyczy³y mi.in.
wyra¿enia zgody na przekazanie w for-

XXII sesja Rady Miejskiej Œmigla
mie darowizny kolejnych sieci oœwietle-
nia ulicznego firmie ENEA. S¹ to plano-
wane w bie¿¹cym roku inwestycje przy
ulicy Leszczyñskiej w Œmiglu. Zastoso-
wanie takiego rozwi¹zania pozwoli na
obni¿enie kosztów ich budowy.
Rada uchwali³a tak¿e plan odnowy wsi
dla ̄ egrówka i Niet¹¿kowa. Gmina obec-
nie mo¿e z³o¿yæ wy³¹cznie jeden wnio-
sek do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, dlatego obydwa wnioski sta-
nowiæ bêd¹ ca³oœæ.
Ponadto œmigielski samorz¹d dofinansu-
je kwot¹ 15 tysiêcy z³otych remont da-
chu unikalnego, zabytkowego koœció³ka
w Bronikowie.
Radni wprowadzili równie¿ zmiany po-
rz¹dkuj¹ce bie¿¹cy bud¿et, m.in. przyjê-
li od Starostwa Powiatowego w Koœcia-
nie 11 tysiêcy z³otych dotacji na remont
wiatraków, a tak¿e zabezpieczyli kwotê
40 tysiêcy z³otych na zamontowanie
w Œmiglu – w najbardziej nara¿onych na
wandalizm miejscach – monitoringu.
W mieœcie, a tak¿e w Morownicy przy-
by³o kilka nowych nazw ulic. Na wnio-
sek zarz¹du Osiedla nr IV w Œmiglu, w re-
jonie ulicy Bocznej i Dudycza s¹ to: Aka-
cjowa, Dêbowa oraz Bukowa. Na wnio-

sek osoby prywatnej w rejonie ulicy
Morownickiej i Winnickiej powsta³a uli-
ca Stawowa, natomiast w Morownicy na
wniosek Stowarzyszenia Weteranów Pol-
skich Formacji Granicznych nowa ulica
nosiæ bêdzie imiê Ignacego Wasielew-
skiego, by³ego mieszkañca Morownicy,
zas³u¿onego funkcjonariusza s³u¿by cel-
nej, zamordowanego przez hitlerowców
podczas II wojny œwiatowej.
Radni uchwalili tak¿e miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w obrêbie wsi Koszanowo, z prze-
znaczeniem na zorganizowan¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹.
Ostatnia uchwa³a dotyczy³a podwy¿ek
op³at pobieranych przez samorz¹dowe
przedszkola. W Œmiglu, przy 3 posi³kach,
za jedno dziecko rodzic zap³aci 82 z³,
dwóch posi³kach 72 z³, w zerówce przy
2 posi³kach – 52 z³. W Czaczu przy 3 po-
si³kach op³ata bêdzie wynosiæ 69 z³,
dwóch posi³kach 59 z³ i 1 posi³ku (zerów-
ka) 29 z³. W przedszkolu w Starym Boja-
nowie bêd¹ obowi¹zywa³y nastêpuj¹ce
stawki: przy 3 posi³kach 68 z³, 2 posi³kach
58 z³ i jednym 40 z³. Nowe stawki zaczn¹
obowi¹zywaæ od 1 wrzeœnia br.
Kolejna sesja zosta³a zaplanowana
w ostatnim tygodniu czerwca.

 A. Kasperska

30 maja w Centrum Kultury w Œmi-
glu odby³o siê robocze spotkanie rolni-
ków reprezentuj¹cych œmigielsk¹ grupê
producenck¹ trzody chlewnej i rolników,
zrzeszonych w Gminnym Zwi¹zku Kó³ek
i Organizacji Rolniczych, z Markiem
Gotszlingiem mieszkaj¹cym od 15 lat
wraz z rodzin¹ w Maryville w stanie Mis-
souri w Stanach Zjednoczonych. Przypa-
dek sprawi³, ¿e goœæ zza oceanu przyje-
cha³ odwiedziæ dawny Zespó³ Szkó³ Rol-
niczych w Niet¹¿kowie – szko³ê, któr¹
razem z ¿on¹ ukoñczyli, oraz spotkaæ siê
dawnymi przyjació³mi z Zespo³u Pieœni i
Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”, w którym
te¿ tañczyli i przy okazji podzieli³ siê

Spotkanie z goœciem zza oceanu.
swoj¹ wiedz¹ i bardzo bogatym doœwiad-
czeniem z naszymi rolnikami. Marek
Gotszling jest absolwentem nie tylko
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿ko-
wie, ale i Akademii Rolniczej we Wroc³a-
wiu (wydzia³u zootechniki) oraz absol-
wentem Uniwersytetu w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie nostryfikowa³ swój dy-
plom uczelni polskiej. Obecnie od kilku-
nastu lat zajmuje siê hodowl¹ trzody
chlewnej w Stanach Zjednoczonych. Pol-
scy rolnicy mieli okazjê zapoznaæ siê nie
tylko z systemem hodowli, formami jej
ubezpieczeñ panuj¹cymi w Stanach, ale
i ekonomi¹ tamtejszego rolnictwa oraz
ze sposobami walki z ró¿nymi choroba-

mi atakuj¹cymi œwinie. Spotkanie okaza-
³o siê bardzo interesuj¹ce, trwa³o trzy
godziny i zosta³o przerwane tylko ze
wzglêdu na póŸn¹ porê. Goœæ zza oceanu
zosta³ zaproszony na nastêpne tego typu
spotkanie podczas kolejnej wizyty w Pol-
sce.

E. Kurasiñski

Masa¿ leczniczy, limfatyczny, rehabilita-
cja (udary, urazy)
Tel. 0693 343 723, 0721 682 020

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

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

Kupiê pralkê wirnikow¹ du¿¹ do 50 z³
tel. 065 5 188 357

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Biuro rachunkowe, rozliczanie, ksiêgi
handlowe, podatkowe.
Sprawy pracowników
te. 603-048 877

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

Elektryk – 609 270 126

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Og³oszenia drobne

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••
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Miejska Biblioteka Publiczna w Œmi-
glu zorganizowa³a 16 maja imprezê edu-
kacyjno-integracyjn¹ „W krainie baœni
i bajek.”. Tradycyjnie przez miasto prze-
szed³ korowód dzieci przebranych za po-
stacie z bajek. W tym roku uczestniczy³a
w nim rekordowa liczba dzieci – ok. 400.
Po przemarszu uczestnicy posilili siê
dro¿d¿ówkami ufundowanymi przez bur-
mistrza Œmigla, honorowego patrona
imprezy. Od bibliotekarek dzieci otrzy-
ma³y soczki i batoniki. Potem nast¹pi³o
og³oszenie wyników konkursu plastycz-
nego, literackiego i czytelniczego. Na
konkurs plastyczny pod nazw¹ „Przeczy-
ta³em, przeczytaj i ty” nap³ynê³o 278 prac.
W kategorii klas „0” I miejsce zdoby³
Patryk Przybylski ze Starego Bojanowa.
W kategorii klas I zwyciê¿y³a Joanna Ma-
chowiak ze Œmigla. Wœród uczniów II
klas I miejsce wywalczy³a Dorota Macie-
jewska ze Starego Bojanowa,  klas III –
Agnieszka Styziñska ze Œmigla, IV –
Adam Œlota³a ze Starej Przysieki Drugiej,
V – Erika Szczerbal ze Starego Bojano-
wa, VI – Weronika Grzeszczyk z Broni-
kowa. W konkursie literackim „Bibliote-
ka skarbnic¹ wiedzy” przyznano nastê-
puj¹ce miejsca.

W kategorii klas III:
I miejsce – Dominika Konopka, Stare
Bojanowo,
II miejsce – Mateusz Szczerbal, Stare
Bojanowo,
III miejsce – Monika Przybylska, Stare
Bojanowo,
III miejsce – Bartosz Matuszak, Stare
Bojanowo.
W kategorii klas IV
I miejsce – Patrycja Jankowiak, Stare
Bojanowo,
II miejsce – Marcin Wieczorkowski, Sta-
re Bojanowo,
III miejsce – Patrycja Kolanowska, Sta-
re Bojanowo.
W kategorii klasy V
I miejsce – Martyna Bia³a, Stare Bojano-
wo.
W sali widowiskowej przeprowadzono
konkurs czytelniczy pod nazw¹ „Œwiat
baœni”. Konkurs mia³ formê pisemn¹,
a bra³o w nim udzia³ 44 uczniów podzielo-
nych na kategorie. Zwyciêzcami zostali:
W kategorii klas I i II
I miejsce – Dominik Kaczor, Stara Przy-
sieka Druga,
II miejsce – Natalia Strauchman, Broni-
kowo,

III miejsce – Tobiasz Kamieniarz, Stare
Bojanowo,
W kategorii klas III i IV
I miejsce – Bartosz Matuszak, Stare Bo-
janowo,
II miejsce – Sara Szlachetka, Œmigiel,
III miejsce – Marcelina Jêdrczak, Wo-
nieœæ,
W kategorii klas V i VI
I miejsce – Adrianna Sroczyñska, Stara
Przysieka Druga,
II miejsce – Malwina Koz³owska, Stara
Przysieka Druga,
III miejsce – Paulina Mazurek, Stara
Przysieka Druga,
Bibliotekarki przygotowa³y przedstawie-
nie kukie³kowe na motywach baœniowej
biografii H. Ch. Andersena Wioletty Pia-
seckiej pt: „W poszukiwaniu szczêœcia”.
Na zakoñczenie imprezy dzieci mog³y
wykazaæ siê znajomoœci¹ baœni i bajek.
Odgaduj¹c zagadki, by³y równie s³odko
nagradzane. Atrakcj¹ imprezy by³a mo¿-
liwoœæ przejazdu bryczk¹.
Pracownicy biblioteki dziêkuj¹ za pomoc
w zabezpieczeniu korowodu œmigielskiej
policji, stra¿y miejskiej, stra¿akom OSP
w Œmiglu oraz Marianowi Szlafce za udo-
stêpnienie bryczki.

Danuta Hampel

Biblioteka miejscem przyjaznych spotkañ.

8 maja w sali Centrum Kultury w Œmi-
glu bibliotekarze Miejskiej Biblioteki
w Œmiglu spotkali siê z zaproszonymi go-
œæmi: w³adzami miasta – zastêpc¹ burmi-
strza Wies³aw¹ Poleszak-Kraczewsk¹, za-
stêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Stanis³awem Pawlakiem, starost¹ powia-
tu koœciañskiego Andrzejem Jêczem,
przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Okrêgu SBP
w Lesznie Ma³gorzat¹ Halec, instrukto-
rem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji w Poznaniu Ann¹
Wawrzyniak, dyrektorami szkó³ œred-
nich, podstawowych i przedszkola, dy-
rektorami i pracownikami bibliotek
w Koœcianie, Krzywiniu, Kie³czewie
i Czempiniu. Powodem spotkania by³ ju-
bileusz 60-lecia powstania i dzia³alnoœci
biblioteki.
To okazja do przypomnienia historii bi-
blioteki, na któr¹ sk³ada siê wieloletnia
praca bibliotekarzy. Pierwsza siedziba bi-
blioteki mieœci³a siê przy pl. Rozstrzela-
nych 26. W roku 1948 zosta³a wpisana do
rejestru bibliotek pod nazw¹ „Miejska
Biblioteka Publiczna w Œmiglu”. W 1955

Jubileusz 60-lecia Miejskiej Biblioteki
w Œmiglu

roku przeniesiono bibliotekê do budyn-
ku administracji samorz¹dowej (obecnie
Urz¹d Miejski) przy pl. Wojska Polskie-
go 6. Od 1972 roku do dzisiaj funkcjonuje
w pomieszczeniach po klubokawiarni
w Miejskim Domu Kultury (obecnie Cen-
trum Kultury) przy ul. Koœciuszki 20.
W wyniku podzia³u administracyjnego
kraju w 1975 roku zmieni³a nazwê na „Bi-
blioteka Publiczna Miasta i Gminy w Œmi-
glu”. W styczniu br. rozporz¹dzeniem dy-
rektora Centrum Kultury powróci³a do
swej pierwszej nazwy: „Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Œmiglu”. W 1990 roku po-
³¹czono bibliotekê z domem kultury, two-
rz¹c Centrum Kultury.

W okresie 60 lat istnienia biblioteki funk-
cje kierownicze pe³nili:
- Józef Wesnerowicz /1947 - 1954 /
- Agnieszka Wesnerowicz /1955 - 1976 /
- Helena Wróblewska /1976 - 1995/
- Hubert Zbierski /1995 - 2000/
- Eugeniusz Kurasiñski /od 2001 /
- Danuta Hampel /od 1995 roku kierow-

nik biblioteki dzia³aj¹cej w struktu-
rach Centrum  Kultury/

Miejska biblioteka Publiczna w Œmiglu
posiada 29.000 ksi¹¿ek, z których rocz-
nie korzysta 1.300 czytelników. W swo-
jej dzia³alnoœci kieruje siê maksym¹ Jana
Wiktora:
„Biblioteka to przybytek na œcie¿aj otwar-
ty zapraszaj¹cy ka¿dego w progi. WejdŸ
goœciu i stañ siê przyjacielem.”

Danuta Hampel
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W ubieg³ym roku, po czwartej z ko-
lei edycji, Festiwal Piosenki Dzieci i M³o-
dzie¿y „MUZOL” przeobrazi³ siê w z im-
prezy regionalnej w ogólnopolsk¹. W tym
roku 9 i 10 maja odby³a siê ju¿ druga
edycja festiwalu w takiej formule. Z po-
nad 200 zg³oszeñ zosta³o wybranych tyl-
ko 59 najlepszych. Ostatecznie wyst¹pi-
³o 58 osób z ca³ej Polski, od Szczecina
pocz¹wszy, a na Kielcach, Stalowej Woli
i Lublinie koñcz¹c.
Tegoroczny festiwal rozpocz¹³ siê warsz-
tatami dla uczestników, prowadzonymi
przez Gra¿ynê £obaszewsk¹, która dla
m³odych wokalistów by³a bardzo wyma-
gaj¹cym i surowym nauczycielem. W go-
dzinach popo³udniowych odby³o siê spo-
tkanie wokalistów z wiceburmistrz Œmi-
gla Wies³aw¹ Poleszak- Kraczewsk¹, któ-
ra przedstawi³a uczestnikom historiê
miasta, jego zabytki oraz obdarowa³a
wszystkich materia³ami promocyjnymi.
W drugim dniu festiwalu odby³y siê prze-
s³uchania. Wokaliœci, podzieleni na trzy
kategorie wiekowe, musieli stan¹æ przed

jury w sk³adzie: Gra¿yna £obaszewska,
Aleksander Maliszewski i Halina Bene-
dyk. Przes³uchania trwa³y od godz. 1100 .
Festiwal zakoñczy³ siê Koncertem Lau-
reatów o godz. 1800, na którym publicz-
noœæ mog³a pos³uchaæ najlepszych, a po-
ziom tegorocznego festiwalu by³ napraw-
dê wysoki. W kategorii najm³odszej, 10-
12 lat I miejsce zdoby³a Emilia Hamerlik
z Bielawy, II miejsca nie przyznano, a III
uzyska³a Paulina Mœcisz z Budzynia.
W tej kategorii jury przyzna³o za to a¿
trzy wyró¿nienia: Julii Jaszczyk z Ostro-
wa Wlkp., œmigielance – Annie Toma-
szewskiej, oraz Joannie Wojciechowskiej
z Wroc³awia, W drugiej grupie wiekowej
– 13-15 lat I miejsce zdoby³a Ma³gorzata
Nakonieczna z Kielc, II ex equo wyœpie-
wa³y Katarzyna Zawada z ̄ egocina i Mo-
nika Polaczyk z Krobi, natomiast III miej-
sce zajê³a Urszula Milewska z Bielawy.
Szczególn¹ odwag¹ wykaza³a siê Kata-
rzyna Zawada, która zaœpiewa³a na prze-
s³uchaniach piosenkê Gra¿yny £oba-
szewskiej „Brzydcy”. Ryzyko siê op³aci-

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i M³odzie¿y „MUZOL”,
Œmigiel 2008 dobieg³ koñca.

K.Zawada œpiewa „Brzydkich”

Jury zas³uchane w „Brzydkich”

³o, a piosenkarka wrêczy³a jej dyplom ze
s³owami „Dziêkujê za „Brzydkich”.
Wyró¿nienia w kategorii 13-15 lat otrzy-
ma³y Kinga Jurkiewicz z Torunia i Zuzan-
na Grzeg¿ó³ka z Perzowa. I miejsce w ka-
tegorii m³odzie¿owej (16-25 lat) zdoby³a
Martyna Zaj¹c ze Szczecina, II – Mariusz
Wawrzyñczyk z Nowej Soli, III – Sylwia
Zjawiona z £odzi. W tej kategorii jury
przyzna³o tylko jedno wyró¿nienie – Wik-
torii Trynkiewicz z Lublina.
G³ówna nagrodê festiwalu – „Grand Prix”
zdoby³a Karolina Warcho³ ze Stalowej
Woli piosenk¹ „Love you i do”.
Tradycyjnie ju¿ honorowy patronat nad
festiwalem obj¹³ burmistrz Œmigla Wik-
tor Snela, a patronat medialny TVP Po-
znañ, Radio Merkury, Radio Elka, Gaze-
ta Koœciañska oraz gazeta ABC.
Festiwal móg³ siê odbyæ dziêki wsparciu
finansowemu Urzêdu Marsza³kowskiego
w Poznaniu i Starostwa Powiatowego
w Koœcianie.

M.D.

Julia Jaszczyk

Anna Tomaszewska

Emilia Hamerlik

Karolina Warcho³

Ma³gorzata Nakonieczna

Mariusz Wawrzyñczyk

Sylwia Zjawiona
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Tegoroczne Dni Œmigla rozpoczê³y
siê w pi¹tek o godz. 1700 otwarciem wy-
stawy pt. „Salvador Dali - Boska kome-
dia”. Po raz pierwszy na œcianach sali
kameralnej Centrum zawis³y prace tak
wielkiego artysty. Salvador Dali – jeden
z najznakomitszych artystów œwiata –
otrzyma³ w 1950 roku od w³oskiego rz¹-
du zlecenie zilustrowania ekskluzywne-
go wydania „Boskiej komedii” przygoto-
wanego z okazji siedemsetnych urodzin
jej autora. W latach 1951-52 Dali wyko-
na³ 100 ilustracji, z których ka¿da odpo-
wiada jednej pieœni utworu: jedna pieœñ
wstêpna i po 33 kompozycje ilustruj¹ce:
Piek³o (Inferno), Czyœciec (Purgatorio)
i Raj (Paradiso). 30 z tych prac znajduje
siê obecnie w Œmiglu.
Tradycyjnie w czasie œwiêta miasta Rada
Miejska Œmigla zorganizowa³a uroczyst¹
sesjê w czasie której odznaczy³a zas³u-
¿onych i honorowych mieszkañców mia-
sta i gminy Œmigiel. W tym roku medal
„Zas³u¿onego Obywatela Miasta i Gmi-
ny Œmigiel” otrzymali W³adys³aw Majer
oraz Tadeusz Krzy¿anowski (ich ¿ycio-
rysy publikujemy na stronie .......). Sesjê
wzbogaci³ wyk³ad na temat pszczelarstwa
wyg³oszony przez Grzegorza Nowaka,
lekarza weterynarii w Parsku, oraz kon-

Dni Œmigla po raz siedemnasty
cert Elitarnej Orkiestry „Polonia Band”
Joe Ricci Kud³acza i Henryka £ukaszew-
skiego, pod dyrekcj¹ Jerzego Go³emb-
skiego i J.R. Kud³acza.
Tegoroczne imprezy na terenie przy wia-
trakach rozpoczê³a „Muzyczna podró¿
dooko³a œwiata” – w wykonaniu Przemy-
s³awa Goca, kompozytora i multiinstru-
mentalisty, graj¹cego muzykê etniczn¹.
Elitarna Orkiestra „Polonia Band” po raz
drugi wyst¹pi³a w tym dniu ko³o wiatra-
ków i ponownie pokaza³a swoj¹ klasê.
Koncert zespo³u cygañskiego „HITA-
NO” zadowoli³ chyba wszystkich mi³oœni-
ków ¿ywio³owych rytmów. Na scenie za-
prezentowa³a siê kilkunastoosobowa
grupa Cyganów, w tym wielopokolenio-
wa rodzina z najm³odszym swoim cz³on-
kiem – 1,5 roczn¹ Emi. Prawdziwe show
zaprezentowa³a œmigielanom firma
„DOLL IN ART” z Leszna. Pokaz Fire
Show by³ czymœ, czego w naszym mie-
œcie nie mieliœmy dotychczas okazji ogl¹-
daæ. W pe³ni profesjonalne zestawienie
muzyki, pokazu w promieniach UV i ta-
niec z ogniami zachwyci³y chyba wszyst-
kich. Dzieñ zakoñczy³ siê tradycyjnie
zabaw¹ taneczn¹, przy muzyce zespo³u
„Sfinks”.
„Kulturaln¹” niedzielê rozpoczê³y nasze

rodzime zespo³y – Kapela Podwórkowa
„Wiarusy” i zespó³ dzieciêco-m³odzie¿o-
wy „Deesis”. O godz. 1800 pod samym
wiatrakiem, na specjalnie przystosowa-
nej naczepie-scenie pierwsz¹ czêœæ swo-
jego koncertu rozpocz¹³ zespó³ country
„G³adek Brothers Band”, który przez
pó³torej godziny umila³ wszystkim czas
muzyk¹ country i innymi znanymi œwia-
towymi przebojami. Z powodu napiête-
go planu koncertów, z minimalnym opóŸ-
nieniem zjawi³ siê przy wiatrakach hip-
hopowy zespó³- „Grupa Operacyjna”.
Dwóch m³odych ludzi potrafi³o nawi¹zaæ
wspania³y kontakt z m³od¹ publicznoœci¹.
Dni Œmigla zakoñczy³a zabawa przy mu-
zyce zespo³u „Helios”.
Jak co roku organizatorzy zadbali, by
du¿o siê dzia³o. W wiatraku mo¿na by³o
obejrzeæ wystawê prac lokalnych twór-
ców amatorów, pszczelarze przygotowa-
li bardzo ciekaw¹ wystawê po³¹czon¹ z
degustacj¹ miodu, dziel¹c siê z zaintere-
sowanymi wiadomoœciami na temat psz-
czó³ i swojej pszczelarskiej pasji. Dzieci,
oprócz kusz¹cych stoisk z zabawkami i
s³odyczami, mog³y jeŸdziæ na quadach.
Wspania³a pogoda i urozmaicony pro-
gram – to chyba trafne podsumowanie
tegorocznych Dni Œmigla.

M.D.
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W dniu patrona stra¿aków œw. Floria-
na w koœciele parafialnym w Bronikowie
pod wezwaniem œw. Franciszka z Asy¿u
odby³a siê uroczysta msza œwiêta w in-
tencji stra¿aków. Uczestniczy³y w niej

Dzieñ Stra¿aka w Bronikowie

Mieszkañcy Morownicy od kilku mie-
siêcy mog¹ korzystaæ z nowoczesnej
i przestronnej œwietlicy wiejskiej. Do-
tychczas funkcjê tê pe³ni³o ma³e pomiesz-
czenie przy remizie Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej. W ubieg³ym roku zosta³a prze-
prowadzona jego rozbudowa. 
W grudniu nadzór budowlany dopuœci³
obiekt do u¿ytkowania. Inwestycja zosta-
³a zrealizowana wy³¹cznie ze œrodków
bud¿etu gminy i kosztowa³a 483 034,88 z³.

Otwarcie œwietlicy w Morownicy

W dniach od 18 do 20 kwietnia odby³
siê w Œmiglu Zlot Wielkopolskich Zu-
chów 2008, którego uczestnikami by³y
gromady zuchowe z hufców Chor¹gwi
Wielkopolskiej.
Na zlot przyjecha³o ponad trzystu zu-
chów z wielu miejscowoœci, m.in. z Po-
znania, Krotoszyna, Kobylina, Ko³a, Swa-
rzêdza, Buku. Hufiec Œmigiel reprezen-
towa³a 2. ŒDH „S³oneczna Gromada”
imienia Janka Bytnara ,,Rudego” z ¯e-
grówka.
Ka¿da dru¿yna przygotowa³a  prezenta-
cje plastyczne swojej gromady i dotycz¹-
ce historii w³asnej miejscowoœci, które
zosta³y rozwieszone w Samorz¹dowym
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Œmi-
glu. Wszystkie zuchy uczestniczy³y te¿
w zwiadzie po Œmiglu, w trakcie którego
dokonywa³y kolejnych odkryæ w nawi¹-
zaniu do has³a zlotu ,,Ekspedycja od-
krywców”. W programie gry by³ m. in.
przejazd kolej¹  w¹skotorow¹ do Roba-
czyna oraz wizyta w wiatraku. Zuchy bra-

³y te¿ udzia³ w majsterkowaniu, wspól-
nych pl¹sach i tañcach integracyjnych.
Wszystkie dru¿yny uczestniczy³y w ry-
walizacji gromad, której zakoñczenie na-
st¹pi³o w Wielkiej Grze, czyli turnieju
podsumowuj¹cym dokonane przez dzie-
ci odkrycia.
Na 31 dru¿yn, 4 uzyska³y najwiêksz¹
iloœæ punktów i zdoby³y I miejsce. Wœród
zwyciêzców by³y tak¿e zuchy z ¯egrów-
ka.
Impreza zosta³a zorganizowana przez
cz³onków Referatu Zuchowego, druhny
phm. Joannê Goniê, phm. Marikê Siwiak,
phm. Justynê Bandosz oraz przy ogrom-
nym zaanga¿owaniu komendantki Huf-
ca Œmigiel phm. Magdaleny Stachow-
skiej i harcerzy ze Œmigla.

hm. Barbara £awniczak
pwd. Anna £awniczak

Serdecznie dziêkujê dru¿ynie sztabowej
za nieocenion¹ pomoc w organizacji i ob-
s³udze Zlotu: Agnieszce Domagale, Bar-

barze Janowicz, Weronice Kuœnierczak,
Karolinie Marciniak, Michalinie Maœlan-
ce, Weronice Ratajczak, Agacie Siczyñ-
skiej, Patrycji Szwarc, Paulinie Zaj¹c;
Krzysztofowi B³aszkowskiemu, Rafa³owi
Fr¹ckowiakowi, Marcinowi Skorupiñ-
skiemu, Mi³oszowi Sp³awskiemu, Macie-
jowi i Marcinowi Waszkowiakom, Oska-
rowi Walkowiakowi i grupie specjalnej ze
Wschowy.

Z-ca komendantki Zlotu ds.
organizacyjnych

phm. Magdalena Stachowska

ZLOT WIELKOPOLSKICH ZUCHÓW W ŒMIGLU

Teraz mieszkañcy wsi maj¹ do dyspozy-

cji 144 m2 – w tym 104 m2 sali oraz zaple-
cze socjalne, kuchniê i toalety.
Uroczystego otwarcia œwietlicy dokona-
li 17 maja burmistrz Wiktor Snela, Jan
Józefczak – przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej, a jednoczeœnie mieszkaniec Mo-
rownicy i cz³onek Rady So³eckiej oraz
so³tys wsi – Violetta Karolczak. Obiekt
poœwiêci³ ks. dziekan Tadeusz Fo³czyñ-
ski.
Imprezie towarzyszy³ pokaz ratownictwa
jednostki OSP z Czacza.

tekst. A. Kasperska, fot. Foto

Zaszczytne odznaczenie, jakim jest

Honorowa OSP Œmigiel
honorowy tytu³ – Wielkopolska Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna Roku 2007 otrzyma-
³a jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Œmiglu. Zarz¹d OSP Powiatu Koœciañ-
skiego wytypowa³ i zg³osi³ œmigielsk¹
jednostkê do konkursu og³oszonego
przez zwi¹zek OSP RP Oddz. Wielkopol-
skiego im. Gen. Stanis³awa Taczaka
w Poznaniu.
Spoœród trzydziestu stra¿ackich jedno-
stek nominowanych do tytu³u OSP Œmi-
giel okaza³a siê najlepsza. G³ównymi kry-

teriami oceny by³y dzia³ania ratownicze
oraz aktywnoœæ spo³eczna stra¿aków.
Przy tej okazji warto wspomnieæ, ¿e re-
mont œmigielskiej stra¿nicy odby³ siê
przy du¿ym wk³adzie pracy w³asnej
cz³onków jednostki, a nominacjê do ty-
tu³u „Wielkopolski Stra¿ak Roku 2007”
uzyska³ tak¿e œmigielanin – Hubert Ra-
tajczak.
Odznaczenie odebra³ w imieniu jednost-
ki prezes Roman Schiller, 4 maja br.
w Szreniawie, podczas wojewódzkich ob-
chodów Dnia Stra¿aka.

tekst. A. Kasperska, fot. OSP Œmigiel

poczty sztandarowe z OSP Boguszyn
i OSP Bronikowo oraz druhowie miejsco-
wej jednostki. Proboszcz ks. Józef Ry-
dlewski podziêkowa³ w imieniu spo³e-
czeñstwa stra¿akom za ich bezinteresow-

ne zaanga¿owanie w niesienie pomocy
drugiemu cz³owiekowi oraz pob³ogos³a-
wi³ im w dalszej ochotniczej s³u¿bie.

Sekretarz OSP Bronikowo
Ireneusz Nowak



czerwiec/2008 11

W jednym z pierwszych numerów
gazety ukaza³a siê informacja, ¿e
30.12.1921 roku przeje¿d¿a³ przez Œmi-
giel w drodze do Leszna Naczelnik Pañ-
stwa Józef Pi³sudski.
W wyniku wyborów do w³adz samorz¹-
dowych w sk³ad Wydzia³u Powiatowego
tutejszego Sejmiku weszli: Ksawery Spe-
ichert z Popowa Starego, ks. Ludwik
Górski z Wielichowa, Jan Nosek z Bia³-
cza Nowego, Franciszek Cieœlik ze Œmi-
gla, Jan Leœnik ze Œmigla i Stanis³aw
£upicki z Koszanowa.
Bogata by³a informacja o dzia³alnoœci
kulturalnej. W niedzielê, 15.01 Ko³o In-
walidów Wojennych urz¹dza³o w Strzel-
nicy przedstawienie amatorskie w 3 ak-
tach pt. „Prawica i Lewica”, po którym
odby³a siê zabawa z tañcami. Ko³o Œpie-
wu „Lutnia” zorganizowa³o w niedzielê,
12.02 w Strzelnicy przedstawienie
„Okrê¿na” – komediê w 2 aktach. Pod-
czas przerw cz³onkowie chóru dali po-
pis œpiewu. Towarzystwo Œpiewaków
Polskich „Harmonia” informowa³o, ¿e
lekcja œpiewu odbêdzie siê w szkole wy-
dzia³owej 13.02 o godz. 1930 dla chóru ¿eñ-
skiego, a o godz. 2030 dla chóru mêskie-
go. Miejscowe Bractwo Kurkowe zapra-
sza³o na uroczystoœæ królewskiego strze-
lania. Uroczystoœæ mia³a byæ uœwietnio-
na udzia³em orkiestry ¿ó³tych u³anów
z Leszna.13.01 ukonstytuowa³a siê
w Œmiglu Rada Powiatowa Towarzystwa
Obrony Kresów Zachodnich z ks. dzie-
kanem Marciniakiem jako prezesem
i W³adys³awem Piochem jako zastêpc¹.
Na pocz¹tku roku powo³ano nowy zarz¹d
„Soko³a”. Prezesem zosta³ W³adys³aw
Pioch, zastêpc¹ Ignacy Walenciak, a se-

kretarzem Czes³aw Abt.
Bogato reprezentowany by³ w gazecie
dzia³ reklamy.
Atelier dla sztucznych zêbów z kauczuku
i metalu.
Korony – mostki – plombowanie.
Specjalnoœæ.
Wyrywanie zêbów, prawie bez bólu.
Pawe³ Cieniñski – technik dentysta
Przy koœciele katolickim.

Codziennie œwie¿y olej do jedzenia,
Po jak najni¿szej cenie
Poleca
Drogeria Poznañska
St. Kotecki Œmigiel

Kamieñ mydlany poleca Drogeria M. Sta-
chowiak w Œmiglu
W czasopiœmie znajdowa³y siê informa-
cje o ciekawych wydarzeniach towarzy-
skich. 17.01 we wtorek pob³ogos³awiony
zosta³ zwi¹zek ma³¿eñski pomiêdzy p. Sta-
nis³awem Cybulskim a pann¹ Mari¹
£ukomsk¹, córk¹ znanego i cenionego oby-
watelstwa Witoldów £ukomskich, którzy
zamiast osobnych zawiadomieñ o œlubie
z³o¿yli 10 tys. marek na budowê pomnika
œw. pamiêci ks. Cichowskiego.
 „Orêdownik” informowa³ o dzia³alnoœci
kolejki œmigielskiej. Dyrekcja kolejki
donosi³a, ¿e z powodu zamieci œnie¿nych
ruch poci¹gów zosta³ wstrzymany do
odwo³ania. 7.02 z tego samego powodu
wstrzymano ponownie ruch. Spo³eczeñ-
stwo zosta³o poinformowane, ¿e spis po-
wszechny wykaza³, ¿e 30.9.1921 roku
w powiecie œmigielskim mieszka³o
38 589 osób, w tym 33 598, tj. 78,8% osób

Ziemia œmigielska w I pó³roczu 1922 roku w kronice „Orêdownika
Œmigielskiego”.

narodowoœci polskiej. W samym Œmiglu
mieszka³y 5 594 osoby, w tym 4 604 Po-
laków, tj. 82,3% ogó³u ludnoœci. Liczne
by³y wówczas informacje kryminalne:

W Konojadzie ujêto zbrodniarza, który sys-
tematycznie podpala³ gospodarstwa. Oka-
za³ siê nim pierwszy ³awnik i stró¿ gmin-
ny, który przyzna³ siê do 10 podpaleñ.
Wezwanie
Dnia 15 stycznia wyci¹gn¹³ mi pewien
osobnik z kieszeni portfel z pieniêdzmi.
Dzia³o siê to pomiêdzy szko³¹ katolick¹
a gospod¹ p. Celmsa. Wzywam tedy tego
pana, aby do dni 4-ech zwróci³ te pieni¹-
dze pod literê P.G. do redakcji, w przeciw-
nym razie oddam sprawê na drogê s¹dow¹.

Przedwczesna radoœæ
W nocy z soboty na niedzielê w³amano siê
za pomoc¹ wyciêcia okna ze strony ogro-
du starosty p. Kopczyñskiego do chlewu,
gdzie znajdowa³ siê drób do chowu, z któ-
rego skradziono 9 kur i 2 indyki. Bezczel-
ni z³odzieje pozostawili na miejscu czynu
karteczkê z napisem „Twoje kurki bêdzie-
my dziœ zjadaæ oraz wszelkie inne rzeczy”.
Œledztwo ujawni³o sprawców, których po-
licja zasta³a przy skubaniu drobiu.

Redaktorzy przytaczali ciekawe i aktual-
ne powiedzenia. Czy nie aktualne rów-
nie¿ dzisiaj?
- Z prawa dziœ diabli œmiej¹ siê do rozpuku.
- Po drabinie bezprawia wdrapaæ siê naj-
³atwiej.
- Nie rozwijaj ¿agli, póki kotwice na dnie, bo
po³amiesz maszty, a nie ruszysz z miejsca.

Jan Pawicki

Podczas tegorocznych Dni Œmigla,
miasto goœci³o dwie zagraniczne delega-
cje z partnerskich gmin. Z zaproszenia
burmistrza Sneli skorzystali zarówno
przedstawiciele francuskiego Neufchate-
au, nowo wybrany mer Simon Leclerc,
Claudine Claudot – pierwszy zastêpca
mera, Pierre Grimm - zastêpca mera do
spraw sportu, Marie-Francoise Valentin
– radna pracuj¹ca w komisji spraw socjal-
nych, jak i przedstawiciele czeskich Ka-
menic nad Lipou, Karel Beránek - wice-
starosta, Leoš Zhorný – sekretarz mia-
sta, Alena Kùrková – dyrektor domu kul-
tury, Petr Pech – dyrektor muzeum.
Z Czech, wspólnie z oficjaln¹ delegacj¹,
przyjechali równie¿ sportowcy, dru¿yna
siatkarzy oraz tenisistów.

Czesi i Francuzi z wizyt¹ w Œmiglu
Podczas wizyty zagraniczni goœcie mieli
okazjê poznaæ gminê oraz Œmigiel, zwie-
dziæ Leszno, Koœcian, a tak¿e pa³ace
w Racocie i Rydzynie. Uczestniczyli rów-
nie¿ w uroczystej sesji Rady Miejskiej,
imprezach zorganizowanych z okazji Dni
Œmigla, a ponadto zajrzeli do Sp³awia,
gdzie odbywa³y siê Gminne Zawody Stra-

¿ackie oraz Starego Bojanowa na szkol-
ny piknik. 
Przybyli z Kamenic nad Lipou sportow-
cy rozegrali przyjacielskie pojedynki ze
œmigielskimi zawodnikami. Polsko-cze-
skie rozgrywki sportowe odby³y siê po
raz pierwszy i pewnie nie ostatni, s¹ efek-
tem podpisanej umowy o wspó³pracy
partnerskiej.

A. Kasperska
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„Przed œmierci¹ zapisa³ j¹ s¹siadowi
swemu
Co mieszka³ w Kopaszewie, panu
Skórzewskiemu
Wreszcie ksi¹¿kê od pana Skórzew-
skiego ¿ony
Dosta³ Bartek Dobrzyñski Prusakiem
rzeczony,
Gdy goœci³ w Wielkopolsce”

/Pan Tadeusz/
Fragment epopei narodowej zosta³

upamiêtniony na tablicy wmurowanej na
frontonie pa³acu w Kopaszewie, miejscu,
gdzie na prze³omie 1831/32 roku prze-
bywa³ Adam Mickiewicz.
W maju z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ wybra-
liœmy siê na rajd rowerowy œladami na-
szego najwiêkszego poety. Trasa liczy³a
63 km i bieg³a malowniczymi okolicami,
co by³o du¿¹ atrakcj¹ naszej wycieczki.
Pogoda tak¿e nam sprzyja³a, by³o s³o-
necznie i bardzo ciep³o. Wyruszyliœmy
ze Œmigla w kierunku Starego Bojano-
wa i dalej przez Karmin, Che³kowo do
Jezierzyc, nastêpnie przez Zgliniec i Jur-
kowo do Kopaszewa, pierwszego miej-
sca, które nas interesowa³o.
Kopaszewo to ma³a wieœ po³o¿ona 15 km
na wschód od Koœciana, wzmiankowana
ju¿ w 1398 roku. By³a kolejno w rêkach
£odziów, Górków, Kopaszewskich, Boja-
nowskich, Zakrzewskich, Skórzewskich,
a do 1939 roku Ch³apowskich. Obecny
pa³ac wzniesiony zosta³ w latach 1800/
01 przez Ludwika Skórzewskiego. Dzi-

siaj ma tutaj siedzibê dyrekcja Zak³adu
Nasienno-Rolniczego „Danko”. W pa³a-
cu znajduje siê izba pamiêci Adama Mic-
kiewicza. Obok pa³acu stoi póŸnobaroko-
wa kaplica z 1794 roku p/w Najœwiêtszej
Marii Panny Œnie¿nej. Tutaj zaczyna siê
i koñczy Kopaszewska Droga Krzy¿owa
ufundowana po tragicznej œmierci córki
genera³a Dezyderego Ch³apowskiego –
Zofii KoŸmianowej (1853). W parku obok
pa³acu roœnie d¹b Mickiewicza, pod nim
kamienna ³aweczka, na której odpoczy-
wa³ nasz wielki poeta – i my po trudach
podró¿y przysiedliœmy na niej. W latach
1868-1902 wielokrotnie goœci³a u swej
rodziny Helena Modrzejewska Ch³apow-
ska, wielka aktorka polska i amerykañ-
ska.
Nasz¹ wycieczkê kontynuujemy do od-
dalonej o 5 km wsi Choryñ, gdzie we
wrzeœniu 1831 roku Adam Mickiewicz
wyst¹pi³ w roli ojca chrzestnego 4-letniej
Zosi Taczanowskiej, córki ówczesnego
w³aœciciela wsi. W tamtych czasach tu¿

Œladami Adama Mickiewicza” po narodzinach dziecko otrzymywa³o
chrzest z wody, by po kilku latach dope³-
niæ tego sakramentu chrztem z oleju. To
w³aœnie w tej drugiej ceremonii uczest-
niczy³ Adam Mickiewicz: „...obecni przy
tym byli urodzony Mickiewicz, m³odzie-
niec przepiêkny wówczas Polski Poeta
wraz z urodzon¹ Józef¹ Hersztopsk¹,
dziedziczk¹ Mieszkowa, pann¹ oraz
urodz. Bojanowski dziedzic Bielejewa
z urodzon¹ Grabsk¹, pann¹ z Choryni...”.
Drewniany koœció³ek, w którym odby³
siê chrzest Zosi Taczanowskiej, nie prze-
trwa³ – sp³on¹³ w 1850 roku. W jego miej-
scu stan¹³ nowy, murowany, w stylu neo-
gotyku romantycznego p/w œw. Katarzy-
ny. Adam Mickiewicz w Choryni by³ jesz-
cze kilkakrotnie, to tutaj poeta napisa³
s³ynn¹ „Redutê Ordona” (Reduta Ordo-
na -fortyfikacja zbudowana w 1831 roku
na zewnêtrznej linii umocnieñ Warszawy
w powstaniu listopadowym 6 IX 1831
zdobyta przez Rosjan. Podczas szturmu
wylecia³ w powietrze magazyn procho-
wy, a jego wysadzenie przypisywano po-
rucznikowi J. Ordonowi, którego nazwi-
sko sta³o siê s³awne dziêki utworowi
A. Mickiewicza). To w³aœnie z podko-
œciañskiej Choryni poeta wyjecha³ z oj-
czyzny, do której nie wróci³ ju¿ nigdy.
Nasz¹ patriotyczn¹ wycieczkê œladami
Adama Mickiewicza koñczymy w Œmi-
glu, wracaj¹c przez W³awie, Januszewo,
Nowy Dêbiec, Gry¿ynê (obok ruin ko-
œcio³a œw. Marcina) i Star¹ Przysiekê.

A. Weber

Ju¿ po raz szósty Liga Ochrony Przy-
rody w Czaczu zorganizowa³a konkurs
przyrodniczo-plastyczny dla uczniów
szkó³ podstawowych z gminy Œmigiel
„Dbaj o przyrodê naszej ma³ej Ojczyzny”.
Do komisji konkursowej wp³ynê³o w tym
roku 185 prac ze szkó³ w Bronikowie,
Czaczu, Starym Bojanowie, Starej Przy-
siece II i ¯egrówku. Do uczestnictwa
w pracach komisji konkursowej oprócz
organizatorów, Magdaleny Adamczak,
Jolanty Krysman i Danuty Drótkowskiej,
zaproszono plastyka Antoniego Szulca
oraz Romana Kêdzierskiego z Nadleœnic-
twa Koœcian.
W tym roku uczniowie mieli do wyboru
trzy tematy: „Przyroda to nasz wspólny
dom”, „Cz³owiek gospodarzem ziemi”,
Sprz¹tanie œwiata – to nam siê op³aca”.
W kategorii klas I-III najlepsz¹ pracê
wykona³ Bartosz Matuszczak ze Stare-
go Bojanowa. Drugie miejsce zajê³a Na-

Dbaj o przyrodê

talia Dudziñska z ¯egrówka, a trzecie
Zuzanna Szczerbal ze szko³y w Starym
Bojanowie.
Ponadto jury przyzna³o a¿ 10 wyró¿nieñ,
które otrzyma³y: Maja Sroczyñska (Sta-
ra Przysieka II), Jakub Bajoñczyk (Stare
Bojanowo), Krystian Marach (¯egrów-
ko), Dominika Wawrzyniak (Stare Boja-
nowo), Katarzyna Kokornaczyk (Stare
Bojanowo), W³odzimierz Lansjer (Stare
Bojanowo), Karolina Jankowiak (Stare
Bojanowo), Daria Nyczka (Czacz), Pa-

tryk Pelec (¯egrówko). W kategorii klas
IV-VI najlepsza okaza³a siê praca Alek-
sandry Wojtkowiak z sekcji plastycznej
przy Centrum Kultury, Drugie miejsce
zdoby³a Erika Szczerbal, a trzecie Anna
Maria Buczek, obie ze szko³y w Starym
Bojanowie. Wyró¿niono prace Jêdrzeja
Grzelczyka (Stare Bojanowo), Pauliny
Mazurek (Stara Przysieka II), Damiana
Stefaniaka (Czacz), Anny Przybylskiej
(Stare Bojanowo), Adrianny Sroczyñ-
skiej (Stara Przysieka II), Wioletty Sko-
rackiej (Stare Bojanowo), Patrycji Grzy-
bowskiej (Stara Przysieka II), Damiana
Kramskiego (Bronikowo) oraz Edyty
Grzelczyk (Stare Bojanowo).
Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê
29 kwietnia w Centrum Kultury w Œmi-
glu (wspó³organizatora konkursu). Ich
fundatorem by³ burmistrz Œmigla oraz
Nadleœnictwo w Koœcianie

M.D.
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Ju¿ po raz trzeci m³odzie¿ z Nowego
Bia³cza, Broñska, Ksiêginek i okolic
w majowy weekend wybra³a siê na rajd
rowerowy. Ponad trzydziestokilometro-
wa trasa rozpoczê³a siê w Broñsku i prze-
biega³a przez Kokorzyn, Szczodrowo,
Sepno, Maksymilianowo, £êki Wielkie,
Kotusz, aby zakoñczyæ siê równie¿
w Broñsku.
Po drodze podziwialiœmy malownicze
zak¹tki, a przede wszystkim miejsce,
gdzie ukaza³a siê Matka Boska. Grupa
odmówi³a modlitwê przed 90-letnim ob-

Rowerami z Broñska na majówkê

Ostatniego kwietnia szko³a w Broni-
kowie podsumowa³a projekt edukacyjny
pod tytu³em „Po tamtej stronie têczy”.
Point¹ przedsiêwziêcia by³ spektakl te-
atralny przygotowany przez uczniów pod
kierunkiem Janusza Dodota, przy wspó³-
pracy Piotra Filipowicza i Wojciecha Cie-
sielskiego. W ciekawej scenerii, rozdzie-
lonego œwiata rzeczywistego i œwiata
marzeñ, m³odzi aktorzy recytowali swo-
je kwestie, wyra¿aj¹ce ludzkie przemy-

Po tamtej stronie têczy

Dla Ewy Przymus, Franciszka Major-
ka, Olgi Matuszczak z Przedszkola Sa-
morz¹dowego w Œmiglu oraz Julii Sob-
kowiak, wychowanki Przedszkola w Sta-
rym Bojanowie, eliminacje powiatowe
XIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków okaza³y siê szczêœliwe.
Dzieci zakwalifikowa³y siê do eliminacji
rejonowych.
Konkurs odby³ siê 6 maja w Koœciañskim
Oœrodku Kultury. Uprawnia zwyciêzców

Mali soliœci

W Zespole Szkó³ w Bronikowie 6 maja
odby³ siê apel zatytu³owany „Witaj, ma-
jowa jutrzenko”.
Ca³oœæ przygotowali uczniowie klas na-
uczania zintegrowanego, szko³y podsta-
wowej i gimnazjum. Opiekê nad nimi
objê³y Lucyna Stanek i Karolina Miko-
³ajczak. Apel rozpocz¹³ siê odœpiewaniem
hymnu narodowego. Nastêpnie ucznio-
wie odczytali informacje dotycz¹ce Kon-
stytucji 3 Maja. Chórek szkolny wykona³

Witaj, majowa jutrzenko
pieœni nawi¹zuj¹ce do wydarzeñ majo-
wych. By³y to m.in. „Witaj, majowa ju-
trzenko”, „Polonez 3 Maja”. Widzowie
mogli us³yszeæ tak¿e pieœñ „Jak d³ugo
w sercach naszych”. Uczniowie recyto-
wali te¿ wiersze patriotyczne „Opowiedz
nam, moja Ojczyzno” J. Szczepkowskie-
go oraz „Œwiêta mi³oœci kochanej Ojczy-
zny” I. Krasickiego, „Hymn Szko³y Ry-
cerskiej” oraz „Trzeci Maj”.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie

œlenia, troski i pragnienia. Na zakoñcze-
nie Ewa Wierzbiñska, niepe³nosprawna
poetka z Koœciana, zaprezentowa³a kilka
wierszy z tomików poezji jej autorstwa,
w których zawar³a refleksje nad ludzkim
bytem.
Wœród publicznoœci, obok pedagogów i
m³odzie¿y, zasiedli równie¿ ks. kanonik
Zbigniew Fengler oraz Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska, zastêpca burmistrza
Œmigla.

tekst i fot. A. Kasperska

do startu w eliminacjach rejonowych –
1 czerwca o godzinie 1600 na Rynku
w Lesznie. Awans na szczeblu powiato-
wym uzyska³o ³¹cznie piêcioro dzieci,
poza naszymi przedszkolakami, równie¿
Wiktoria Wêgierska z Koœciana. Piêciu
zwyciêzców eliminacji rejonowych we-
Ÿmie udzia³ 8 czerwca w Poznaniu w eli-
minacjach wojewódzkich.
Dzieciom gratulujemy zwyciêstwa i ¿y-
czymy kolejnych sukcesów!

fot. K. Grocka

razem, powieszonym w³aœnie na pami¹t-
kê tego wydarzenia. Do dziœ miejsce to

jest czczone przez okolicznych miesz-
kañców, którzy w ten sposób dziêkuj¹
Maryi za pomoc i opiekê.
Pomimo pochmurnej pogody mieliœmy
szczêœcie, gdy¿ nie spotka³ nas deszcz.
Nie oby³o siê jednak bez ma³ych awarii
sprzêtu, z którymi mêska czêœæ uczest-
ników rajdu szybko siê upora³a. Zmêcze-
ni i g³odni szczêœliwie dotarliœmy na miej-
sce, gdzie czeka³o na nas ognisko. Po
krótkim odpoczynku ch³opacy rozegrali
mecz pi³ki no¿nej, a dziewczyny siatków-
ki.

Anna Wojciechowska, Fot. A.W.

Klub Ma³ego Europejczyka dzia³aj¹-
cy w Szkole Filialnej w ̄ egrówku w rocz-
nicê wst¹pienia Polski do Unii Europej-
skiej przygotowa³ przedstawienie „Euro-
po, witaj nam”. Cz³onkowie klubu zapro-
sili pozosta³ych uczniów do wspólnego

„Europo witaj nam”
poznania s³onecznej Hiszpanii i Grecji,
malowniczej Austrii i królewskiej Wiel-
kiej Brytanii. Uczniowie pos³uchali hym-
nu Unii Europejskiej „Oda do radoœci”,
walca wiedeñskiego Straussa, zabawili
siê przy utworze grupy The Beatles

i wspólnie zaœpiewali piosenkê „Europo
witaj nam”.
Po zakoñczeniu prezentacji zdobywcy
najwiêkszej iloœci gwiazdek w „paszpor-
tach unijnych” otrzymali dyplomy i na-
grody, a pozostali cz³onkowie klubu upo-
minki.

Lucyna Kaletka
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22 maja – Czacz
Ok. godz. 14:35 w Czaczu na krajowej
„pi¹tce” zatrzymano kieruj¹cego Fordem
Fokusem 35-letniego mieszkañca Œmi-
gla. Badanie wykaza³o 0,7 promila alko-
holu w organizmie kierowcy.
14 maja –Czacz
Pomiêdzy godz. 1100 a 1700 z niezabezpie-
czonego kantorka punktu sprzeda¿y rze-
czy u¿ywanych skradziono portfel miesz-
kañca Œmigla. Pokrzywdzony oprócz
portfela straci³ 30 z³, dowód osobisty, do-
wód rejestracyjny.
13 maja – Wyderowo
Ok. godz. 930 dosz³o do wypadku drogo-

wego na prostym odcinku drogi krajowej
nr 5 w okolicach Wydorowa. Z naszych
ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹ca Oplem
Vectr¹ 39-letnia mieszkanka gm. Œmigiel,
jad¹ca w kierunku Poznania, nie opano-
wa³a prowadzonego pojazdu, zjecha³a na
przeciwleg³y pas jezdni, gdzie uderzy³a
w bok jad¹cego w przeciwnym kierunku
ciê¿arowego Mercedesa. Kieruj¹ca tra-
fi³a do szpitala z rozpoznaniem z³amania
szyjki koœci ramieniowej i urazem g³owy.
11 maja – Œmigiel
Ok. godz. 1845 na ul Jagielloñskiej zatrzy-
mano kieruj¹cego motocyklem WSK 20-
letniego mieszkañca gm. Koœcian. Mo-

Urz¹d Miejski Œmigla16 maja rozpocz¹³ akcjê zbiórki przeterminowanych leków od mieszkañców
gminy Œmigiel. Pojemniki na przeterminowane leki bêd¹ zlokalizowane w dwóch aptekach, przy Placu
Rozstrzelanych nr 15 (Apteka pod Wagami) i ul. Koœciuszki nr 2 (Apteka S³oneczna). Odbiór w/w
odpadów bêdzie odbywaæ siê bezp³atnie.
DO POJEMNIKA MO¯NA WRZUCAÆ PRZETERMINOWANE LEKI, TAKIE JAK: KROPLE, AMPU£-
KI, TABLETKI, CZOPKI, ZIO£A, MAŒCI, ¯ELE, AEROZOLE, PROSZKI oraz BUTELKI PO SYRO-
PACH,
NIE MO¯NA WRZUCAÆ TERMOMETRÓW, U¯YWANYCH IGIE£ I STRZYKAWEK.
Starajmy siê dbaæ o nasze œrodowisko naturalne i nie wyrzucajmy przeterminowanych, niewykorzysta-
nych leków do pojemników na odpady komunalne.
Uporz¹dkujmy domowe apteczki, a niepotrzebne leki zanieœmy do apteki. Stamt¹d odbierze je upo-
wa¿niona firma, z któr¹ burmistrz Œmigla podpisa³ umowê.
Przeterminowane leki uznane s¹ za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu zwi¹zków chemicz-
nych, po terminie ich przydatnoœci stanowi¹ potencjalne zagro¿enia dla zdrowia, a nawet ¿ycia ludzi,
szczególnie dzieci. Pomimo up³ywu czasu zachowuj¹ du¿¹ aktywnoœæ biologiczn¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
leki o silnym dzia³aniu znajduj¹ siê w wykazie trucizn. Przeterminowane leki wymagaj¹ specjalnego
deponowania na sk³adowiskach odpadów niebezpiecznych lub powinny byæ poddane termicznej utyli-
zacji.
Przeterminowane leki przekazane do kontrolowanych punktów zbiórki, zamiast trafiæ do œrodowiska
lub w niepowo³ane rêce, zostan¹ unieszkodliwione!!!

Pozb¹dŸ siê przeterminowanych leków

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych (GKRPA) w Œmi-
glu by³a organizatorem spotkania podin-
spektor Ma³gorzaty Biskup – eksperta
ds. ograniczania zjawisk patologii Wy-
dzia³u Prewencji Komedy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu z dyrektorami szkó³,
nauczycielami, pracownikami Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, policjantami z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Koœcianie
oraz Poster unku w Œmiglu, Stra¿¹
Miejsk¹ oraz cz³onkami GKRPA. Spotka-
nie, w którym wziê³o udzia³ 70 osób
z gminy Œmigiel, a tak¿e burmistrz Wik-
tor Snela, odby³o siê w Samorz¹dowym
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Œmi-

Profilaktycznie o ograniczaniu patologii

tocykl nie by³ zarejestrowany i ubezpie-
czony. Badanie wykaza³o u kieruj¹cego
ponad 1 promil alkoholu w organizmie.
Okaza³o siê tak¿e, ¿e zatrzymany ma
orzeczone dwa s¹dowe zakazy prowadze-
nia pojazdów. Sprawa zostanie rozpatrzo-
na w trybie przyspieszonym.
8 maja – Œmigiel
Ok. godz. 1935 zatrzymano 35-letni¹
mieszkankê Œmigla, która kierowa³a
Oplem Vectra. Badanie wykaza³o, ¿e kie-
ruj¹ca ma 3,3 promila alkoholu w orga-
nizmie.

glu w ramach realizacji Gminnego Pro-
gramu Przeciwdzia³ania Narkomanii na
lata 2008 – 2013.
Wiadomoœci na temat ograniczania pa-
tologii, które przekaza³a podczas szko-
lenia Ma³gorzata Biskup, zapewne po-
mog¹ jego uczestnikom w pracy z dzieæ-
mi i m³odzie¿¹.
Informujemy jednoczeœnie, ¿e we wszyst-
kich I i II klasach gimnazjalnych ca³ej
gminy od 5 do 19 maja realizowane by³y
trzygodzinne spotkania profilaktyczne
z Joann¹ Biskup.
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych dziêkuje podinsp.
Ma³gorzacie Biskup za przeprowadzone

szkolenie, a tak¿e podins. £ukaszowi
B¹kowi – naczelnikowi Wydzia³u Pre-
wencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu za oddelegowanie pani Bi-
skup na spotkanie.

GKRPA fot. KPP w Koœcianie

D.P.
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Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 5/08 brzmia³o: „DNI
MIASTA”.
Nagrodê – parasol ze œmigielskim wiatrakiem – otrzy-
muje Irena Konieczna ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie

Pieczêæ Powiatowego Koœcian, 04.06.2008 r.
Urzêdu Pracy
PUP II 075-1-14/VSz/2008

Witryna Œmigielska
Centrum Kultury w Œmiglu

Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie serdecznie zaprasza do nawi¹zania wspó³pracy w zakresie rozpowszechniania us³ug
EURES.

Us³ugi EURES polegaj¹ w szczególnoœci na udzielaniu bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy pomocy w uzyskaniu odpo-
wiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przep³ywu pracowników w Unii Europejskiej, udzielaniu pracodaw-
com pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inicjowaniu i organizowaniu kontak-
tów bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy z pracodawcami, informowaniu o warunkach ¿ycia i pracy oraz sytuacji na rynkach
pracy.

W ramach nawi¹zanej wspó³pracy Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie bêdzie przesy³a³ materia³y informacyjno-promo-
cyjne oraz informacje prasowe na temat planowanych regionalnych i lokalnych imprez EURES. Wskazane jest, aby partnerzy
na swoich stronach internetowych zamieœcili logo EURES i krótk¹ informacjê na ten temat. W ramach nawi¹zanej wspó³pracy
istnieje mo¿liwoœæ organizowania spotkañ informacyjnych, warsztatów, konferencji na temat EURES i mo¿liwoœci podjêcia
pracy na terytorium EOG.

Je¿eli s¹ Pañstwo zainteresowani nawi¹zaniem wspó³pracy proszê o wskazanie osoby, która zostanie wyznaczona do
kontaktów z Powiatowym Urzêdem Pracy w Koœcianie w sprawach dotycz¹cych promocji EURES (imiê, nazwisko, adres,
telefon, e-mail, fax).

W przypadku dodatkowych pytañ wszelkich niezbêdnych informacji udziela poœrednik pracy I stopnia - Violetta Szy-
mañska tel. (065) 512-10-55 wew. 260 lub e-mail violetta.szymanska@pup-koscian.pl.

Z powa¿aniem
Pieczêæ i podpis Dyrektora
Urzêdu Pracy

ul. Ks. Prymasa Wyszyñskiego 8, 64-000 Koœcian, tel./fax. 065-512-14-40,
www.pup-koscian.pl e-mail: poks@praca.gov.pl

Na zaproszenie burmistrz miasta Ba-
latonfüsfö – Majorné Kiss Zsuzsanny
œmigielska delegacja w sk³adzie: bur-
mistrz Œmigla Wiktor Snela, zastêpca
burmistrza Wies³awa Poleszak-Kraczew-
ska, Stanis³aw Pawlak – wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej oraz Roman Schil-
ler – radny, a jednoczeœnie przedstawi-
ciel œmigielskiej OSP, 22 i 23 maja goœci-
³a na Wêgrzech.
Inicjatywê nawi¹zania wspó³pracy podjê-
³a strona wêgierska, podczas wizyty
w Œmiglu 14 marca br.
Œmigielscy samorz¹dowcy byli goœæmi

Z rewizyt¹ na Wêgrzech
honorowymi na zwo³anej specjalnie
z okazji ich przyjazdu sesji Rady Miasta,
na której rajcy Balatonfüsfö wyrazili wolê
nawi¹zania wspó³pracy z miastem wiatra-
ków. Ponadto delegacja zwiedzi³a miej-
scow¹ szko³ê, stra¿nicê, obiekty sporto-
we, lokaln¹ winnicê i winiarniê, a tak¿e
miejsca pamiêci narodowej. Podczas wi-
zyty przypomniano, ¿e na przestrzeni
wieków obydwa kraje ³¹czy³o wiele
wspólnych, wa¿nych wydarzeñ histo-
rycznych.
W powiecie koœciañskim z Wêgrami
wspó³pracuje ju¿ gminy Krzywiñ i Ko-

œcian, a niebawem, bo ju¿ 14 czerwca br.,
umowê o partnerstwie podpisze gmina
Czempiñ.

tekst. Anita Kasperska
fot. archiwum Urzêdu Miejskiego

Œmigla
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W ramach obchodów 60-lecia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Œmiglu
24 maja odby³a siê impreza pod nazw¹
„Piknik z ksi¹¿k¹” zorganizowana przez
pracowników biblioteki.
Na pikniku spotkaæ mo¿na by³o star-
szych i m³odszych mi³oœników ksi¹¿ek.
Z uwagi na nieobecnoœæ pisarki Wiolet-
ty Piaseckiej, która z przyczyn losowych
nie zdo³a³a dotrzeæ na piknik, bibliotekar-
ki przygotowa³y dla dzieci przedstawie-
nie kukie³kowe. Wcielaj¹c siê w ró¿ne
role, odegra³y scenariusz oparty na mo-
tywach baœniowej biografii H. Ch. Ander-
sena Wioletty Piaseckiej pt.: „W poszu-
kiwaniu szczêœcia”.
G³ównym celem organizatorów by³o po-
kazanie biblioteki i pracy bibliotekarek
od kuchni. Pos³u¿y³y temu karykatury
wykonane przez A. Szulca, które wiernie
odda³y osobowoœæ i charakter pracy bi-
bliotekarek. Niespodziank¹ dla goœci
by³y domowe wypieki przygotowane
przez organizatorki. Na pikniku mo¿na
by³o równie¿, a mo¿e przede wszystkim

Piknik z ksi¹¿k¹

By³y ju¿ majówki w B³otkowie, Bro-
nikowie, Bruszczewie i Soko³owicach,
ale nie by³o jeszcze w Parzêczewie. Tym
razem wiêc chêtni mieszkañcy naszej
gminy, goœcie z Leszna i Koœciana, któ-
rzy do nas przyjechali na rowerach, uda-
li siê – jedni autobusem, inni rowerami,
a jeszcze inni prywatnymi samochodami
do Parzêczewa. Tam przy stawie obok
wigwamu pracownicy Centrum Kultury

Majówka w Parzêczewie.

17 maja odby³a siê w ¯egrówku ma-
jówka przy grillu, po³¹czona z otwarciem
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego
przy „Piaskach”, na pograniczu Bielaw
i ¯egrówka. Symboliczn¹ wstêgê przeci¹³
burmistrz Œmigla Wiktor Snela. Rozegra-
no rozgrywki w bule o Puchar Burmi-
strza Œmigla pomiêdzy dru¿ynami, „M³o-
dzi” kontra „Nieco Starsi”, które wygrali
„Nieco Starsi”. Turnieje zorganizowa³

kupiæ ksi¹¿kê. Zainteresowanie te¿ by³o
niema³e. Specjalnie dla dzieci bibliotekar-
ki przygotowa³y konkursy i quizy. Przy
okazji pikniku wrêczono podziêkowania
dla wiernych czytelników, które otrzyma-
li: Irena Sabina Wieczorek, Leonia Sob-
czyk, Helena Wypych, Marian Maæko-
wiak, Cecylia Maækowiak, Aleksandra
Marciniak, Jerzy Œmigaj, Lucyna P³ócien-
nik, Ewa Baranowska, Kazimiera Thiel-
Waltrowska, Kr ystyna Wiœniewska,
Klaudia Konieczka, Angelika Konieczka,
Kinga Graczyk, Agnieszka Olejnik, Jani-
na Ratajczak, Miros³awa Cichoszewska,
Cecylia Jadach, Maria Adamczak, Danu-

ta Trzciñska, Zofia Ratajczak, Zofia Maæ-
kowiak, Stefan Klupsz, Maria Szpejnow-
ska, Miros³awa Szkudlarczyk, Aneta
Fr¹ckowiak, Maria Szudra, Justyna Gin-
dera, Józef Samol, Longina Ratajczak,
Wies³awa Bobowska, Magdalena Ry-
chel, Maria Kurowska, El¿bieta Grobel-
na.
Przyjació³mi biblioteki zostali: Bronis³a-
wa Cichoszewska, Jaros³aw Bartowiak,
Janina Rutkowiak, Beata i Wojciech Mi-
ko³ajczak, Teresa i Micha³ Gruszeccy,
Ma³gorzata i Jerzy Adamczewscy, El¿bie-
ta i Roman Stachowscy, Beata i Piotr
Kaczmarek.

Danuta Hampel
Foto Danuta Hampel

i Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu prowadzili zabawy i konkursy
dla dzieci oraz zapewnili wystêpy lokal-
nych artystów. Bohaterem dnia okaza³
siê graj¹cy na pile muzycznej i akorde-
onie Tadeusz Bia³y ze Œmigla, którego
filmowali przedstawiciele telewizji TVN,
przygotowuj¹cy o nim materia³ do pro-
gramu „Uwaga”. G³ównym wykonawc¹
na imprezie by³a jednak kapela podwór-

kowa „Wiarusy”, dzia³aj¹ca przy Cen-
trum Kultury w Œmiglu. Jak zawsze i tym
razem spisa³a siê na medal, graj¹c uczest-
nikom majówki do tañca i œpiewu biesiad-
nego. Dzieci w czasie konkursów wygry-
wa³y s³odycze, a doroœli mogli zaspoko-
iæ g³ód przy grillu. Z oferty organizato-
rów skorzystali równie¿ niektórzy miesz-
kañcy Parzêczewa. Oko³o 1930 uczest-
nicy majówki malownicz¹ tras¹ prowa-
dz¹c¹ wœród pól i lasów udali siê do do-
mów.

Majówka na „Piaskach” Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu.Dzieci mia³y mo¿liwoœæ uczest-
niczenia w konkursach, które poprowa-
dzi³a pracownica Centrum Kultury ra-
zem z nauczycielami miejscowej szko³y.
Dla wszystkich uczestników imprezy zo-
sta³y przygotowane kie³baski z grilla oraz
napoje. Po majówce odby³a siê zabawa
taneczna, na której bawiono siê do póŸ-
nych godzin nocnych.

Stanis³aw Szefner
Foto: El¿bieta Lemañska

E. Kurasiñski
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Imprezy spor towe rozpoczêliœmy
w pi¹tek Ogólnopolskim Turniejem Mi-
nisiatkówki Dziewcz¹t Szkó³ Podstawo-
wych. W turnieju startowa³o 7 dru¿yn,
które walczy³y o puchar y burmistrza
Œmigla. W meczach pó³fina³owych spo-
tka³y siê cztery dru¿yny, które zajê³y dwa
pierwsze miejsca w grupach. Ostatecz-
nie I miejsce po zaciêtych meczach zdo-
by³a Szko³a Podstawowa w Sulechowie,
II miejsce UK¯PS Koœcian, a III miejsce
nasz UKS „Volleyball”. Najlepsza zawod-
niczka – Julia Sznabel z Koœciana zdoby-
³a puchar przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej Œmigla. Imprezê przeprowadzi³
Ryszard Primel.
O godzinie 1500 na boisku treningowym
rozpoczê³y siê mecze pi³ki no¿nej „Dzi-
kich Dru¿yn” rocznik 1995-1996. Udzia³
w turnieju zg³osi³y cztery ekipy. Mecze
rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”
2 x 15 min. Medale za zajêcie I miejsca
z r¹k burmistrza Œmigla odebra³a dru¿y-
na „Zielonych Gigantów” ze Œmigla,
II miejsce zajê³a dru¿yna ze Szko³y Pod-
stawowej w Czaczu a III „FC Diab³y” rów-
nie¿ ze Œmigla.
W sobotê, o godzinie 900, przy wiatrakach
spotkali siê amatorzy jazdy rowerowej.
W III Rajdzie Rowerowym wziê³o udzia³
oko³o 20 osób. Grupa przemierzy³a oko-
lice miasta i zwiedzi³a oczyszczalniê œcie-
ków, a po powrocie na terenie przy base-
nie k¹pielowym rozpoczê³y siê konkur-
sy i zabawy. Wszyscy uczestnicy rajdu
otrzymali pami¹tkowe butony, dyplomy
i nagrody.

O 930 w sali sportowej szko³y w Œmiglu
rozpocz¹³ siê Turniej Siatkówki Ch³op-
ców. Wziê³o w nim udzia³ 10 dru¿yn z te-
renu gminy Œmigiel. Zespo³y podzielono
na dwie grupy, rozgrywaj¹ce mecze sys-
temem „ka¿dy z ka¿dym”. Zdobywcy I i II
miejsca w grupie awansowali do dalszych
rozgrywek. Ostatecznie najlepsz¹ ekip¹
turnieju i zdobywc¹ z³otych medali zo-
sta³a dru¿yna „WC NET Aktywator”.
Turniej poprowadzili Robert Plewka
i Wojciech Wieczorek.
Indywidualny Turniej w Tenisie Sto³o-

wym odby³ siê w salach gimnastycznych
Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej w Œmiglu. 54 tenisistów
gra³o w siedmiu kategoriach wiekowych.
Goœæmi turnieju byli tenisiœci sto³owi
z miasta partnerskiego Kamenice nad Li-
pou (Czechy), którzy rozegrali mecz to-
warzyski z zawodnikami KS „Polonia Ar-
sena³” Œmigiel. Zawodnicy œmigielskie-
go klubu pokonali Czechów.
W kategorii klasy I-III SP wœród dziew-
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Rajd rowerowy

Turniej siatkówki ch³opców

cz¹t najlepsza by³a Joanna Maœlak z Cza-
cza, wœród ch³opców Nikodem Maækow-
ski ze Œmigla; w kategorii klas IV-VI SP
wœród dziewcz¹t I m zajê³a Magdalena
Bodowiak z Czacza, wœród ch³opców
Andrzej Juszczak ze Œmigla. W katego-
rii gimnazjum i szko³y ponadgimnazjal-
ne I m wœród dziewcz¹t zajê³a Weronika
¯urek ze Œmigla, a wœród ch³opców Woj-
ciech Waligórski, równie¿ ze Œmigla.
Wœród mê¿czyzn niezrzeszonych najlep-
szym zawodnikiem by³ Tadeusz Urba-
niak z Kurzej Góry. Turniej przeprowa-
dzili trenerzy KS „Polonia Arsena³” Da-
nuta Strzelczyk i Tadeusz Koz³owski.
Od godz. 1100 rozpoczê³y siê Turnieje

Strzeleckie. Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie zorganizowa³o turniej strzelecki
z broni pneumatycznej dla dzieci i m³o-
dzie¿y (10-17 lat) o puchary i nagrody
przewodnicz¹cego M³odzie¿owej Rady
Miejskiej. W kategorii dziewcz¹t I miej-
sce zajê³a And¿elika Skorczyk ze Œmigla,
w kategorii ch³opców Remigiusz Styziñ-
ski, równie¿ ze Œmigla. W strzelnicy na-
powietrznej przeprowadzono turniej
o Srebrny Pierœcieñ Burmistrza Œmigla.
Uczestnicy strzelali z broni czarnopro-
chowej. Pierœcieñ zdoby³ Adam Olejnik
z Nowej Wsi.
O godzinie 1500 na terenie przy wiatra-

kach rozpoczê³y siê Zawody Modeli La-
taj¹cych i zabawy rekreacyjno-sportowe
dla najm³odszych. Zawody modelarskie
poprowadzi³ Krzysztof Daniel, instruktor
sekcji w Starym Bojanowie. W zawodach
wziê³o udzia³ 15 zawodników, w dwóch
kategoriach: szko³y podstawowej i gim-
nazjum. W kat. szko³y podstawowe zwy-
ciê¿y³ Sebastian KaŸmierczak ze Œmigla,
a w kat. gimnazjum Adrian Wolski ze
Œmigla. Zwyciêzcy otrzymali puchary
i nagrody rzeczowe. Nagrody i dyplomy
odebrali równie¿ zawodnicy, którzy za-
jêli miejsca II i III w poszczególnych ka-
tegoriach. Zabawy rekreacyjno-sportowe
poprowadzi³y Violetta Kozak i Zdzis³awa
Ratajczak. Dzieci bawi³y siê, rzucaj¹c rin-
go na krzy¿ak, woreczki do pojemników,
trafiaj¹c pi³k¹ do bramki. Ka¿de dziecko
otrzyma³o s³odki upominek i nagrodê.
O godzinie 1700 w sali szko³y w Œmiglu
rozpocz¹³ siê Miêdzynarodowy Mecz
Pi³ki Siatkowej pomiêdzy siatkarzami
z Kamenice nad Lipou (Czechy) a ekip¹
OKFiR Œmigiel. Zwyciê¿yli Polacy wyni-
kiem 3:1. Mecz sêdziowa³ Tomasz Fr¹c-
kowiak.
W sobotê wieczorem odby³o siê spotka-
nie sportowców czeskich, polskich, de-
legacji miast partnerskich z Czech i Fran-
cji oraz w³adz Œmigla. W czasie spotka-
nia wrêczone zosta³y medale za miêdzy-
narodowe zmagania sportowe oraz wy-
mieniono pami¹tki. Po spotkaniu uczest-
nicy przeszli na teren przy wiatrakach,
gdzie odbywa³a siê zabawa taneczna.

Turniej strzelecki
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W dniach 16-18 maja Wroc³aw goœci³
elitê polskich szachistek. Odby³y siê tam
I Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski Kobiet
w Szachach, w których udzia³ wziê³y rów-
nie¿ reprezentantki „Wie¿y” Œmigiel.
Warto dodaæ, ¿e mistrzostwa odby³y siê
w Kawiarni Szachowej „Paœnik”. Jest to
wyj¹tkowe miejsce w Polsce, gdzie w ka¿-
dej chwili, przy kawie b¹dŸ deserze, mo¿-
na pograæ w szachy. 
Turniej rozegrany by³ systemem szwaj-
carskim na dystansie 5 rund, tempem 90’
+ 30’’ na ka¿dy ruch. Ju¿ ten element za-
powiada³ wiele d³ugich partii. Dodatkowy
dreszczyk emocji pojawi³ siê po opubliko-
waniu listy startowej. Okaza³o siê bowiem,
¿e w konkurencyjnych ekipach znajduje
siê wiele utytu³owanych zawodniczek,
wieloletnich cz³onkiñ kadr y Polski.
Wœród nich by³y m.in. arcymistrzynie Jo-
lanta Zawadzka (by³a mistrzyni œwiata ju-
niorek), Beata K¹dzio³ka, Monika Krupa,

Arcymistrzowskie pojedynki
Iweta Rajlich. S¹ to zawodniczki, które
znajduj¹ siê na czo³owych miejscach ogól-
noœwiatowej listy rankingowej.
Nasza dru¿yna wzbudzi³a spore zainte-
resowanie wœród organizatorów. W g³ów-
nej mierze spowodowa³ to fakt przyby-
cia z tak ma³ej miejscowoœci i co najwa¿-
niejsze, gra „wychowanków”. Mimo
ogromnej ró¿nicy rankingowej zawod-
niczki, jak na Mistrzostwa Polski przy-
sta³o, stoczy³y wiele zaciêtych pojedyn-
ków. Ich los wa¿y³ siê niekiedy do ostat-
nich sekund co, jak podkreœlano, rzad-
ko zdarza siê w „mêskiej grze”.
Ostatnia runda zadecydowa³a o podziale
miejsc medalowych. Mistrzem Polski
zosta³a dru¿yna z Rybnika, która tym
samym wywalczy³a sobie prawo startu
w Klubowym Pucharze Europy Kobiet.
Tu¿ za ni¹ uplasowa³a siê Polonia Wro-
c³aw, trzecie miejsce przypad³o dru¿ynie
AZS Politechnika Wroc³awska. Zawod-

niczki „Wie¿y” zajê³y 6 miejsce.
Mistrzostwa by³y okazj¹ do skonfronto-
wania swoich si³ z najlepszymi zawod-
niczkami. Partie pokaza³y, jak wa¿ne s¹
treningi i doœwiadczenie. Na pewno to,
zdobyte we Wroc³awiu, bêdzie cenn¹
lekcj¹ dla naszych szachistek.

/M.J/

Zawodniczki UKS „VOLLEYBALL”
Œmigiel, w dniach 9 – 11 maja uczestni-
czy³y w XVII Ogólnopolskim Turnieju
Minisiatkówki. Zawody zosta³y zorgani-
zowane przez klub MKS „MALTA” Po-
znañ. W rozgrywkach uczestniczy³o
6 dru¿yn, które gra³y systemem ka¿dy
z ka¿dym. Zdecydowanym zwyciêzc¹ tur-
nieju zosta³a Szko³a Podstawowa nr 10
w Tychach, nie przegrawszy ani jedne-
go seta. Drugie miejsce zajê³a Szko³a

Œmigielanki trzecie w kraju

Dru¿yna „Wie¿y”: Ma³gorzata Adam-
czak, Ma³gorzata £upicka, Magdalena

Judek, Alicja Nadobnik

Podstawowa 220 w Warszawie, a trzecie
miejsce zdoby³y nasze zawodniczki, któ-
re gra³y w sk³adzie: Aleksandra Józefiak,
Elwira Juja, Joanna Nowak, Barbara Ja-
nowicz, Michalina Maœlanka, Karolina
Kozak oraz Julia Apolinarska.
W sobotnie popo³udnie dziewczêta mia-
³y czas na zwiedzanie Poznania.
Kolejny sukces naszych zawodniczek
sprawi³, ¿e z niecierpliwoœci¹ czekamy na
nastêpne turnieje.

Tekst i foto: Ryszard Primel

Turniej Pi³ki No¿nej Mê¿czyzn

Niedzielny poranek nasi goœcie – tenisi-
œci sto³owi i siatkarze z Czech spêdzili,

zwiedzaj¹c Œmigiel. Przewodnikiem gru-
py by³ Wojciech Ciesielski, który opro-
wadzi³ ich i opowiedzia³ o historii gazow-
ni, koœcio³a œw. Wita. Goœcie zwiedzili
obiekty sportowe, cmentarz poewange-
licki, kolejkê w¹skotorow¹ oraz kuŸniê
pana Kiciñskiego.
Równie¿ w niedzielê o godzinie 1200 na
boisku treningowym rozpocz¹³ siê Tur-
niej Pi³ki No¿nej Mê¿czyzn Niezrzeszo-

nych. W turnieju wziê³y udzia³ cztery
dru¿yny: „DH Trans”, „FC Huragan”,
„GMB Nowa Wieœ” i „Koszanowo”. Me-
cze rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”, 2 x 20 minut. Najlepsz¹ dru¿yn¹
turnieju zosta³a „DH Trans”, II miejsce
zaj¹³ „FC Huragan”, a III „Koszanowo”.
Zwyciêzcy otrzymali puchary.
Imprezy przygotowa³ i czuwa³ nad ich
przebiegiem Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu.

11 maja w Swarzêdzu zosta³ rozegra-
ny na dystansie 15 km XXII Bieg Swar-
ków im. Romana Firlica. Z sekcji OKFiR
w biegu startowa³ Jakub Wojciechowski,
który w kat. wiekowej 30 lat zaj¹³ 6 m. W
najstarszej kategorii – powy¿ej 70 lat –
startowa³ Micha³ Szkudlarek osi¹gaj¹c
trzeci¹ pozycjê i tytu³ najstarszego
uczestnika zawodników.

M.D.

Bieg Swarków

Turniej Dzikich Dru¿yn

OKFiR, Foto OKFiR
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