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W zwi¹zku z pytaniami kierowanymi do
mnie w sprawie treœci ostatniego zda-
nia tekstu zamieszczonego na odwro-
cie ok³adki publikacji „¯eby pamiêæ
o Niej nie zginê³a” wyjaœniam, ¿e nie
jestem autork¹ tego zdania. Do wybra-
nych tekstów mojego autorstwa dopi-
sano zdanie w sposób sugeruj¹cy, ¿e
te¿ jestem jego autork¹. S³owa tego zda-
nia „Nie by³a niestety Basi¹ z narodo-
wego hymnu…” autorytatywnie i bez
podania dowodów przecz¹ uzasadnio-
nej przeze mnie tezie na temat Basi
z „Mazurka D¹browskiego”. Tekstu na
ok³adkê nie uzgodniono ze mn¹ przed
wydrukowaniem publikacji.

Leokadia Szymanowska

Wyjaœnienie dot. publikacji „¯eby pamiêæ o Niej nie zginê³a”
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Rada Powiatowa WIR w Koœcianie za-
prosi³a 16 czerwca so³tysów na debatê,
której tematem by³y perspektywy rozwo-
ju i przysz³oœæ rolnictwa w powiecie ko-
œciañskim. Na zaproszenie WIR w deba-
cie wziêli równie¿ udzia³ pos³owie Woj-
ciech Ziemniak (PO), Andrzej Grzyb
(PSL), prezes OZRKiOR w Lesznie Ma-
rian Kasperski, powiatowy lekarz wete-
rynarii Tadeusz Grygier, przedstawicie-
le w³adz samorz¹dowych, rolnicy oraz
absolwenci szkó³ rolniczych.
Debatê otworzy³ przewodnicz¹cy Powia-
towej Rady Izby Rolniczej Zygmunt Ko-
nieczny. Przedstawi³ on równie¿ aktual-
ny stan rolnictwa w powiecie wg oceny
Powiatowej Rady WIR. Marian Kasper-
ski omówi³ zjawiska rolnicze na œwiecie
oraz ich wp³yw na gospodarkê roln¹
w Polsce. Podsumowuj¹c ostatni rok rol-
niczy, stwierdzi³, ¿e „przegra³ ten, co pro-
dukowa³ w podwórzu, a wygra³ ten, co

Radni M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Œmigla II kadencji postanowili kontynu-
owaæ cenn¹ inicjatywê spo³eczn¹ po-

Na corocznym walnym zgromadze-
niu Kó³ek Rolniczych zebrali siê w re-
stauracji „Poemat” w Œmiglu zrzeszeni
w KR rolnicy oraz cz³onkinie KGW.
Wœród wielu punktów programu by³o jak
co roku sprawozdanie z dzia³alnoœci GZR-
KiOR za rok 2007 oraz rozliczenie finan-
sowe, które przedstawi³ przewodnicz¹cy
Zygmunt Konieczny.
W minionym roku zwi¹zek dzia³a³ bar-
dzo aktywnie. Oprócz codziennych dzia-
³añ prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoœæ infor-
macyjn¹, np. dot. zasad pozyskania za-
si³ków rodzinnych czy dop³at do mate-
ria³u siewno-kwalifikacyjnego. Nadzoro-
wa³ równie¿ podpisywanie przez rolni-
ków z naszej gminy umów w sprawie
elektrowni wiatrowych oraz pomaga³
w sprawnej akcji sk³adania wniosków do-
p³at bezpoœrednich. Wspólnie z ODR or-

¿y³ z pola”.
Pos³owie, odpowiadaj¹c na pytania rol-
ników, nakreœlili plany Unii Europejskiej
co do dalszego finansowania poprzez
dop³aty bezpoœrednie (tylko do 2013
roku pomoc indywidualna, póŸniej wy-
³¹cznie pomoc w formie globalnej, m.in.
na ochronê œrodowiska).
Rolnicy, w trosce o swój warsztat pracy,
mówili o rosn¹cych lawinowo cenach
œrodków do produkcji, zagro¿eniu susz¹,
przygotowywan¹ reform¹ KRUS oraz nie-
stabilnoœci¹ innych czynników maj¹cych
wp³yw na procesy produkcji rolniczej.
Poruszono tak¿e wywo³any przez samych
rolników czynnik starokawalerstwa na
wsi. Jak powiedzia³ jeden z rolników, stan
ten nasila siê i przyjmuje obecnie niespo-
tykane rozmiary. Dziewczyny koñcz¹
szko³y, id¹ do pracy i nie chc¹ zostaæ ¿ona-
mi rolników, a bez rodziny nie ma gospo-
darstwa ani perspektywy rozwoju.

Tadeusz Grygier wspomnia³ zebranym,
aby siê nie straszyæ i nie baæ GNO (or-
ganizmy zmodyfikowane genetycznie).
Zapewni³ równie¿, ¿e poza œladowymi
przypadkami ognisk bia³aczki byd³a na
terenie powiatu koœciañskiego, problem
zosta³ rozwi¹zany.
Debata by³a chwilami bardzo burzliwa,
co œwiadczy o potrzebie wymiany pogl¹-
dów i organizowania takich spotkañ
z wiêksz¹ czêstotliwoœci¹.

M.D.

Burzliwa debata

Dar serca
przedników. Jako cz³onkowie m³odzie¿o-
wego samorz¹du, a tym samym repre-
zentanci swoich œrodowisk szkolnych,
w ostatnich dniach maja zainicjowali
i przeprowadzili wœród kole¿anek i kole-
gów wielk¹ zbiórkê s³odyczy, przeznacza-
j¹c je dla niepe³nosprawnych dzieci.
Zebrane ³akocie przekazali w³adzom Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Na-
dziei” w Œmiglu. Ofiarnoœæ uczniów prze-
ros³a wszelkie oczekiwania. Dziêki do-
brej woli ofiarodawców przygotowano 90
paczek ze s³odyczami. Podczas pikniku
na „Dzieñ Dziecka”, zorganizowanego

8 czerwca w gospodarstwie agrotury-
stycznym w Bronikowie, podopieczni sto-
warzyszenia i uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajêciowej w Koœcianie prze¿yli wie-
le radosnych chwil, które zawdziêczaj¹
dzia³aniom m³odych samorz¹dowców.
Podczas bronikowskiego pikniku kilko-
ro m³odych radnych pracowa³o jako wo-
lontariusze, prowadz¹c konkurencje
sportowe dla niepe³nosprawnych uczest-
ników. Radni wyrazili tak¿e ochotê kon-
tynuowania wspó³pracy z organizacj¹ na
rzecz poprawy jakoœci ¿ycia dzieci cho-
rych.

WPK

Kó³ka Rolnicze obradowa³y
ganizowane s¹ szkolenia odnoœnie œrod-
ków unijnych dla rolników w latach 2007-
2013. Zwiêkszy³ siê te¿ zakres dzia³añ
zwi¹zanych z dystrybucj¹ kwalifikowane-
go materia³u siewnego (na siewy jesien-
ne zamówiono i rozprowadzono ponad 26
ton). W³adze zwi¹zku dbaj¹ nie tylko
o u³atwienie pracy rolnikom, ale równie¿
staraj¹ siê w miarê mo¿liwoœci stworzyæ
im okazjê do wypoczynku, relaksu oraz
zdobywania nowych doœwiadczeñ. Tak
by³o równie¿ w ubieg³ym roku, kiedy zor-
ganizowano dla cz³onkiñ KGW wyjazd do
kina w Poznaniu, wycieczkê turystyczn¹
do Berlina czy wyjazd na wystawê AGRO-
SHOW Bednary.
Cz³onkowie zwi¹zku brali czynny udzia³
w uroczystoœciach do¿ynkowych oraz ak-
cjach protestacyjnych.
W minionym roku nast¹pi³o kilka zmian

organizacyjnych. Od 15 lipca prowadze-
nie biura przej¹³ Krzysztof Walachowski,
zastêpuj¹c wieloletni¹ pracownicê zwi¹z-
ku Zofiê Ratajczak, która przesz³a na
emeryturê. Nast¹pi³y równie¿ zmiany
w prezydium zwi¹zku. Po rezygnacji Hie-
ronima Wysockiego z funkcji cz³onka
prezydium i wiceprezesa zwi¹zku sk³ad
prezydium zosta³ poszerzony o Ryszar-
da Fornalika, Elizê Dolczewsk¹ i Wac³a-
wa Nowaka. Na posiedzeniu prezydium
w paŸdzierniku 2007r. wybrano Elizê
Dolczewsk¹ na wiceprezesa a Urszulê
J¹der na sekretarza.
Na zakoñczenie zgromadzenia przewod-
nicz¹cy podziêkowa³ za wsparcie ze stro-
ny PPHiUR „Œmigrol”, Banku Spó³dziel-
czego w Œmiglu, Centrum Kultury, Urzê-
du Gminy oraz prywatnych sponsorów.

M.D.
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8 czerwca na placu Rozstrzelanych
w Œmiglu odby³ siê koncert zespo³u
„Brass Band Rakovnik” z Czech. Grupa
ta powsta³a 1 maja 1990 roku w miejsco-
woœci Rakovnik i gra tradycyjny nowo-
orleañski jazz z lat 20. i 30. XX wieku oraz
klasyczn¹ muzykê dixielandow¹. Szeœciu
muzyków graj¹cych na: band¿o, tubie,
tr¹bce, puzonie, klarnecie i perkusji da³o
popis swego kunsztu muzycznego i wo-
kalnego w czasie wieczornego koncer-
tu, który by³ ostatnim podczas ich tego-

Na koñcu maja odby³y siê doroczne
gminne konkursy klas drugich i trzecich
szkó³ podstawowych, które wy³oni³y Mi-
strzów Matematyki i Ortografii w obrê-
bie gminy Œmigiel. Zwyciêzcy szkolnych
konkursów zmagali siê z nie³atwymi za-
sadami or tografii 21 maja w Zespole
Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej, a naj-
m³odsi i zarazem najlepsi matematycy
gminy Œmigiel walczyli o tytu³ mistrza
29 maja w œmigielskim Zespole Szkó³.
Mistrzem Matematyki zosta³a Joanna
Kolanowska z klasy III Szko³y Podstawo-
wej w Starym Bojanowie. Poniewa¿ nie
by³o wœród drugich klas ucznia, który
rozwi¹za³aby konkursowe zadania bez-

Koncert muzyki dixielandowej i jazzowej na
rynku w Œmiglu

rocznego pobytu w Polsce. „Brass Band
Rakovnik” przyby³ do Polski na zaprosze-
nie Koœciañskiego Oœrodka Kultury na
tegoroczne Dni Koœciana. Do Œmigla pi-
lotowa³ go i tu zapowiada³ Leszek Michal-
czak – dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 4 w Ko-
œcianie, który jak siê okaza³o, od wielu
lat jest fanem czeskiej grupy. Koncert
odby³ siê dziêki pomocy Zbigniewa G³ad-
ka z Leszna, w³aœciciela ruchomej sce-
ny, w pe³ni wyposa¿onej w sprzêt muzycz-
ny i nag³aœniaj¹cy. Centrum Kultury dziê-

kuje równie¿ S³awomirowi Grockiemu za
pomoc w transporcie niezbêdnego sprzê-
tu i Zbigniewowi Chudziñskiemu za pra-
cê w charakterze wolontariusza podczas
organizacji koncertu.

E. Kurasiñski

Kilkuletni mistrzowie

b³êdnie, przyznano dodatkowo dwa
pierwsze miejsca – Adrianowi Liwerskie-
mu ze szko³y w Œmiglu oraz Mateuszowi
Szczerbalowi z klasy III Szko³y Podsta-
wowej w Starym Bojanowie. Konkurs

ortograficzny wy³oni³ troje mistrzów –
Damina Zio³añskiego z klasy II szko³y
filialnej w Wonieœciu oraz dwóch uczniów
klas trzecich: Dominikê Kulczyck¹ ze
Starego Bojanowa i Jacka Bednarczyka
ze szko³y w Œmiglu.
Sukces uczniów i ich nauczycieli doce-
ni³ burmistrz Œmigla Wiktor Snela, zapra-
szaj¹c wszystkich do œmigielskiego urzê-
du, aby z³o¿yæ im zas³u¿one gratulacje.
Mistrzowie Matematyki i Ortografii
otrzymali poza listami gratulacyjnymi
nagrody ksi¹¿kowe. Nauczycielkom –
Urszuli Górznej, Dorocie ̄ ak, Krystynie
Szklarskiej oraz Iwonie Nawrockiej bur-
mistrz wrêczy³ kwiaty.

tekst i fot. A. Kasperska

Podczas Gminnych Zawodów Sporto-
wo-Po¿arniczych przeprowadzonych
1 czerwca w Sp³awiu najlepsze wyniki
uzyska³y dru¿yny gospodarzy. W trzech,
z piêciu kategorii wiekowych, zawodni-
cy ze Sp³awia zdobyli pierwsze miejsca.
£¹cznie do zawodów przyst¹pi³o 37 ekip
po¿arniczych z ca³ej gminy. Stra¿acy do
pokonania mieli bieg sztafetowy oraz
æwiczenia bojowe. Ocenie podlega³a za-
równo szybkoœæ wykonania zadania, jak
i jego poprawnoœæ.
Poni¿ej wyniki koñcowe zmagañ w po-
szczególnych kategoriach wiekowych:

Grupa A – mê¿czyŸni
I miejsce OSP Sp³awie
II miejsce OSP Niet¹¿kowo
III miejsce OSP Morownica I
Kolejne miejsca zajê³y OSP Morownica
II, OSP Œmigiel I, OSP Œmigiel II, OSP
¯egrówko, OSP Machin I, OSP Olszewo,
OSP Sierpowo, OSP Bronikowo, OSP
Czacz, OSP Nowa Wieœ, OSP Stare Bo-
janowo, OSP Karœnice, OSP Machin II.

Grupa C – kobiety
I miejsce OSP Sp³awie
II miejsce OSP Morownica I
III miejsce OSP Morownica II

Grupa Oldboy
I miejsce OSP Sp³awie
II miejsce OSP Machcin
III miejsce OSP Morownica

Grupa M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arni-
czej Ch³opców
I miejsce OSP Karœnice
II miejsce OSP ¯egrówko

III miejsce OSP Sp³awie
Kolejne miejsca: OSP Morownica, OSP
Œmigiel, OSP Sierpowo, OSP Nowa Wieœ,
OSP Stare Bojanowo, OSP Karmin, OSP
Czacz.

Grupa M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arni-
czej Dziewcz¹t
I miejsce OSP ¯egrówko
II miejsce OSP Sp³awie
III miejsce OSP Karœnice
IV m-ce OSP Czacz
V m-ce OSP Nowa Wieœ

Anita Kasperska
fot. A. Kasperska

Stra¿acy ze Sp³awia najlepsi
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Mimo, ¿e Dzieñ Dziecka ju¿ min¹³,
nadal w wielu miejscowoœciach naszej
gminy odbywaj¹ siê jego obchody. Tak
by³o i w Koszanowie. 6 czerwca, na u¿y-
czonej przez jednego z mieszkañców wsi
³¹ce, spotka³y siê dzieci starsze, m³odsze
i ca³kiem malutkie, by skorzystaæ z atrak-
cji przygotowanych dla nich przez Radê

7 czerwca Rada So³ecka wsi Wonieœæ
oraz m³odzie¿ zrzeszona w Klubie Spor-
towym Iskra Wonieœæ zorganizowa³a dla
mieszkañców festyn sportowy. Impreza
by³a oficjalnym zakoñczeniem realizowa-

Weso³o i piknikowo
So³eck¹. Nies³abn¹cym zainteresowa-
niem dzieci cieszy³y siê konkurencje
sportowe, które zosta³y przeprowadzone
przez pracownice Centrum Kultury. Nic
dziwnego, gdy¿ nagrody przygotowane
przez organizatorów by³y bardzo kusz¹-
ce. W ramach relaksu dzieci mog³y rów-
nie¿ skorzystaæ z przeja¿d¿ki bryczk¹,

usma¿yæ sobie kie³basê przy ognisku czy
och³odziæ siê lodem. Najwiêksza atrak-
cja czeka³a na wszystkich na koñcu, gdy
na ³¹kê wjecha³ prawdziwy wóz stra¿ac-
ki. S³oneczna pogoda, mi³a dla ucha mu-
zyka, baraszkuj¹ce na kocach maluchy
i uœmiechy dzieci… organizatorzy mog¹
czuæ siê zadowoleni.

M.D.

Uczniowie i nauczyciele szko³y w ¯e-
grówku ju¿ po raz drugi uczestniczyli
w projekcie edukacyjnym realizowanym
wspólnie z Bibliotek¹ Publiczn¹ w Œmi-
glu. Tym razem dzieci w ci¹gu roku
szkolnego bra³y udzia³ w warsztatach bi-
bliotecznych „Cztery pory roku w litera-
turze dzieciêcej”, podczas których Bar-
bara Mencel czyta³a wiersze zwi¹zane

Cztery pory roku w literaturze dzieciêcej

W Wonieœciu zaczê³o iskrzyæ
nego przez grupê m³odzie¿y z „Iskry” od
lutego 2008 r. projektu W Wonieœciu za-
czê³o „iskrzyæ”, finansowanego z dotacji
przyznanej w kwocie 4.500,00 z³ przez
Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y w ra-
mach programu Make a connestion –
Przy³¹cz siê.
W ramach realizacji projektu dziêki spo-
³ecznemu zaanga¿owaniu m³odzie¿y
i mieszkañców odnowiono boisko, za-
montowano nowe ³awki, odmalowano bu-
dynek szatni, zamontowano kraty i drzwi.
Na zakoñczenie projektu zorganizowano
festyn sportowy. Poniewa¿ impreza zbie-
g³a siê z odchodami Dnia Dziecka, pro-
gram festynu wype³niony by³ licznymi

konkurencjami dla najm³odszych. Nie
zabrak³o te¿ akcentu sportowego. Za-
wodnicy „Iskry” rozegrali mecz z dru-
¿yn¹ z Katarzynina, który zakoñczy³ siê
zwyciêstwem gospodarzy.
Imprezê zamknê³a zabawa taneczna.

tekst i fot. Alfred Splisteser

z dan¹ por¹ roku. Uczniowie brali udzia³
tak¿e w zabawach ruchowych, s³uchali
muzyki, œpiewali piosenki, wykonywali
prace plastyczne oraz obserwowali zmia-
ny zachodz¹ce w przyrodzie. Podsumo-
wanie projektu nast¹pi³o 17 czerwca pod-
czas pikniku w ogródku szkolnym, na
który zaproszono kierownik Biblioteki
Publicznej Danutê Hampel i Barbarê

Mencel. Uczniowie rozwi¹zywali zagad-
ki zwi¹zane z latem, przygotowane przez
goœci, i uk³adali zdania z rozsypanki wy-
razowej. Przedszkolaki i uczniowie kla-
sy pierwszej zaprezentowali siê w przed-
stawieniu pt. „Lato, lato, co ty na to?”
przygotowanym w oparciu o tekst Marii
Terlikowskiej pod tym samym tytu³em.

B. £awniczak



lipiec/2008 7

W drug¹ niedzielê czerwca przy sali
wiejskiej w ¯egrówku odby³ siê festyn
z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami
imprezy byli: radny Zenon Skoracki,
Rady So³eckie Bielaw, ̄ egrówka, ̄ egro-
wa i Nowego Œwiatu, Szko³a Filialna
w ¯egrówku, KGW, OSP i CK w Œmiglu.

Niezwyk³e wydarzenie zgromadzi³o
na leœnej polanie, 7 czerwca, mieszkañ-
ców Ksiêginek i zaproszonych goœci –
burmistrza Œmigla, jego zastêpcê, sekre-
tarza i skarbnika, przedstawicieli Lasów
Pañstwowych i Prywatnych oraz so³ty-
sów okolicznych wsi. Zebrali siê wokó³
piêknego dêbu, który zosta³ uznany po-
mnikiem przyrody uchwa³¹ Rady Miej-
skiej Œmigla nr XIII/145/07 z dnia
13 sierpnia 2007 roku. Mieszkañcy Ksiê-
ginek zaœ uchwa³¹ zebrania wiejskiego
z 14 lutego 2008 roku nadali pomnikowi
przyrody imiê „Filip” – na czeœæ Teofila
Stró¿yñskiego, zas³u¿onego leœnika
i obroñcy tego drzewa.
Warto wyjaœniæ, ¿e wiekowy d¹b w latach
70. ubieg³ego stulecia skazany zosta³
przez ówczesne w³adze lasów pañstwo-

8 czerwca cz³onkowie Rady So³eckiej
oraz Zarz¹d Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego zorganizowali festyn.
W tym roku okazja do œwiêtowania by³o
podwójna. Obchodzono Dzieñ Dziecka
oraz oficjalnie oddano w u¿ytkowanie
cz³onkom LUKS budynek socjalno-maga-
zynowy, sk³adaj¹cy siê z szatni, toalety
oraz pomieszczeñ magazynowych.
Inwestycja rozpoczê³a siê w 2006 r., a jej
koszt wyniós³ 189.339.81 z³, z czego kwo-
ta 4.200,00 z³ to dofinansowanie ze œrod-
ków Departamentu Kultury Fizycznej
i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego.
Symbolicznego przeciêcia wstêgi doko-
nali: senator RP Ma³gorzata Adamczak,
burmistrz Œmigla Wiktor Snela oraz so³-
tys wsi Stare Bojanowo Wies³aw Kasper-
ski. Obiekt zosta³ tak¿e poœwiêcony
przez proboszcza Paw³a Morasza. Po czê-

W ¯egówku by³o gwarno i weso³o
Dzieci bra³y udzia³ w wielu konkursach,
grach i quizach. Zabawie przyœwieca³o
motto „Zachowaj trzeŸwy umys³” – has³o
ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej,
w któr¹ w³¹czy³a siê nasza gmina. Dzieci
swoj¹ postaw¹ pe³n¹ radoœci i przyjaŸni
da³y przyk³ad starszym, ¿e dobra zaba-
wa nie wymaga ¿adnych „dopalaczy” pod
postaci¹ u¿ywek. W zamian otrzyma³y
lody, napoje, s³odycze oraz kie³baskê
z ogniska. Zastêpca burmistrza Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska wrêczy³a dyplo-
my tym dzieciom, które by³y najbardziej
zaanga¿owane w realizacjê kampanii. Im-
prezê zakoñczy³a zabawa taneczna, do
której zaprosi³ zespó³ „Du³o”.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ spon-
sorom – M. Szkudlarczyk, R. Fornaliko-

wi – radnemu powiatu koœciañskiego
i piekarni „Tovago” – za bu³ki, s³odycze
i nagrody rzeczowe oraz wszystkim tym,
którzy przyczynili siê zorganizowania
festynu.

tekst i foto Agnieszka £ochowicz

Piknik przy „Filipie”
wych na œciêcie. Przetrwa³ dlatego, ¿e
leœniczy Stró¿yñski kategorycznie odmó-
wi³ wykonania polecenia s³u¿bowego.
Przypomnia³ o tym w kilku s³owach Jan
Pietrzak – radny i zarazem gor¹cy orê-
downik uznania dêbu pomnikiem przy-
rody. To z jego inicjatywy uporz¹dkowa-
no polanê i postawiono na niej kilka ³awe-

czek, a tak¿e zorganizowano piknik przy
„Filipie”, podczas którego burmistrz
Œmigla z³o¿y³ na rêce Teofila Stró¿yñskie-
go pami¹tkowy dokument potwierdzaj¹-
cy status niezwyk³ego drzewa.
Zabieraj¹cy g³os zgodnie podkreœlali, ¿e
dziêki wspólnemu wysi³kowi ¿yczliwych
osób, dziœ „Filip” stoi majestatycznie na
skraju niewielkiej polany, otoczony nie-
wysokim p³otkiem i chroniony zielon¹ ta-
bliczk¹ ze stosownym napisem, bezpiecz-
nie do¿ywaj¹c swego czasu. Sympatycy
„Filipa” bez trudu odnajd¹ drzewo, kie-
ruj¹c siê „drogowskazami”.
Druga czêœæ spotkania, maj¹ca miejsce
w domostwie Teofila Stró¿yñskiego,
przebieg³a pod dyktando strzelców, bo-
wiem organizatorzy przeprowadzili I Za-
wody Strzeleckie o Puchar „Filipa”.

Tekst i fot. WPK

Weso³e œwiêto w Starym Bojanowie
œci oficjalnej wyst¹pi³y dzieci z oddzia³u
przedszkolnego i „zerowego”.
Pozosta³a czêœæ popo³udnia poœwiêcona
by³a najm³odszym mieszkañcom Stare-
go Bojanowa. Pracownicy Centrum Kul-
tury oraz Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji przygotowali dla nich szereg
konkurencji sportowych. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹ by³a przelatuj¹ca nad boiskiem

motolotnia, z której rozrzucano cukier-
ki. Nie zapomniano tak¿e o opiekunach
najm³odszych. Specjalnie dla nich przy-
gotowano turniej gry w bule i wyciska-
nia ciê¿arka w czasie jednej minuty. Za-
dbano tak¿e o zdrowie mieszkañców.
Z inicjatywy Paw³a Górznego na boisku
stan¹³ namiot, w którym mo¿na by³o bez-
p³atnie skorzystaæ z pomiaru poziomu
cukru, cholesterolu i ciœnienia. Podczas
turnieju prowadzona by³a loteria fanto-
wa, z której dochód zasili konto Ludowe-
go Klubu Sportowego w Starym Bojano-
wie. Festyn zakoñczy³a zabawa tanecz-
na przy muzyce zespo³u „Sezam”.
Cz³onkowie Rady So³eckiej oraz zarz¹d
klubu sk³adaj¹ wszystkim, którzy w³¹czy-
li siê w zorganizowanie i przeprowadze-
nie festynu, oraz sponsorom imprezy ser-
deczne podziêkowania.

tekst i fot. M. Ka³ek
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Na pocz¹tku II pó³rocza 1922 roku
wa¿nym wydarzeniem w Œmiglu by³o
przybycie nowego proboszcza ks. Stani-
s³awa Nowaka, który w pierwsz¹ niedzie-
lê lipca odprawi³ pierwsz¹ mszê œw. Pó³-
rocze to obfitowa³o w wiele innych wy-
darzeñ religijnych. W sierpniu mia³o
miejsce poœwiêcenie figury Serca NMP
znajduj¹cej siê przy szosie prowadz¹cej
ze Œmigla do Niet¹¿kowa, tu¿ obok dwor-
ca kolejowego. Figura stanê³a w tym sa-
mym miejscu, w którym w roku poprzed-
nim wiatr lub z³oœliwa rêka ludzka str¹-
ci³a j¹ z postumentu. Fundatorem figury
by³ p. M. Maciejewski. Kolejny odpust
w Górce Duchownej rozpocz¹³ siê
2 wrzeœnia i trwa³ do 10 wrzeœnia. Ks.
proboszcz Kolasiñski informowa³, ¿e
w czasie odpustu w 1921 roku udzielono
10,5 tysi¹ca komunii œw. 1 paŸdziernika
odby³ siê koncert prof. £ukasiewicza.
Dochód z koncertu by³ przeznaczony na
odnowienie fary. Warto wspomnieæ, ¿e
cena biletu na miejsce rezerwowane
wynosi³a 3000 mkp. na krzes³o „I rzêdo-
we” 2000 mkp, „II rzêdowe” 1000 mkp.
Wiele informacji, jakie ukazywa³y siê
wówczas w gazecie, dotyczy³o funkcjo-
nowania kolejki w¹skotorowej. Od
1 sierpnia Dyrekcja Powiatowej Kolejki
Œmigielskiej podwy¿szy³a taryfê na prze-
wozy towarowe i osobowe o 50-100%. Od
6 grudnia zawieszono kursowanie poci¹-
gów miêdzy Wielichowem a Rakoniewi-
cami z powodu braku wêgla. Mieszkañ-
cy powiatu narzekali: „Nieszczêœliwe
miasto pod wzglêdem komunikacji t.j.
powiatowe miasto Œmigiel ma Ÿle skomu-
nikowane poci¹gi, nie opalane poczekal-
nie itp.”
W II pó³roczu mia³o miejsce wiele wyda-
rzeñ o charakterze politycznym i patrio-
tycznym. 23 lipca Zwi¹zek Towarzystw
Polskich w Œmiglu zorganizowa³ w Strzel-
nicy uroczyste obchody rocznicy bitwy
pod Grunwaldem. Po mszy œw. by³ wy-
k³ad, deklamacje i wystêp chóru „Harmo-

Od wrzeœnia do czerwca na szeœæ
spotkañ w Gminnym Centrum Informa-
cji przy Centrum Kultury w Œmiglu przy-
chodzi³y dzieci z wszystkich oddzia³ów
„O” oraz grupa 4-5-latków. Na kolejnych
zajêciach rozmawialiœmy o porach roku
oraz bezpieczeñstwie w trakcie zabaw
wakacyjnych, dodatkowo na dwóch spo-
tkaniach omawialiœmy zwyczaje i trady-
cje œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Wiel-

nia”. Wezwano spo³eczeñstwo do deko-
racji domów i sklepów. Z uwagi na to, ¿e
wybory do rady miejskiej z 13 listopada
1921 roku zosta³y wyrokiem Wojewódz-
kiego S¹du Administracyjnego uniewa¿-
nione, ponowny wybór 12 radnych zosta³
zapowiedziany na dzieñ 26 listopada 1922
roku. W ramach akcji przedwyborczej na
podwórzu parafialnym odby³ siê 8 paŸ-
dziernika wiec, na który przyby³o oko³o
800 osób. Referat wyg³osi³ robotnik ze
Œmigla p. Gintrowski. W apelu przedwy-
borczym Chrzeœcijañski Zwi¹zek Jedno-
œci Narodowej g³osi³:
Dziœ nie cudem, ale trudem
Miar¹, wiar¹ i ofiar¹
Pozostaniem wolnym ludem.
Wczeœniejsze wybory do Sejmu wygra³a
w mieœcie i powiecie zdecydowanie pra-
wica. W Œmiglu oddano na ni¹ 1052 g³o-
sy, a na inne ugrupowania 411 i 154.
W powiecie na prawicê oddano 11 034
g³osy, pozosta³e ugrupowania otrzyma³y
2 695 i 1514 g³osów. 30 listopada, w rocz-
nicê wybuchu Powstania Listopadowego,
zgodnie z coroczn¹ tradycj¹ Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokó³” zorganizo-
wa³o patriotyczn¹ imprezê ze œpiewami,
deklamacjami, a tak¿e przedstawiono
poemat sceniczny „Na krwawy chrzest”.
Na pocz¹tku roku szkolnego p. Kowal-
ski z Towarzystwa Nauczycieli wyg³osi³
w Strzelnicy wyk³ad „W jakiej mierze
odpowiada nowo zaprowadzony elemen-
tarz wymaganiom naszej szko³y”.
Z zamieszczonych w gazecie og³oszeñ
mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e w Œmiglu
funkcjonuje:
Atelier dla sztucznych zêbów z kauczuki
i metalu.
Korony, mostki i plombowanie,
Specjalnoœæ: Wyrywanie zêbów.
Mistrz Kowalski ze Starego Bojanowa
proponowa³ „dobr¹ krowê do sprzeda-
nia”, a firma „Carmen” urz¹dzi³a: „…prze-
piêkn¹ i podziwu godn¹ Wystawê Dam-
skich Kapeluszy, ostatniej nowoœci”.

Ziemia Œmigielska w II pó³roczu 1922 roku
w kronice „Orêdownika Œmigielskiego”

Warto wspomnieæ, ¿e tradycyjny jarmark
jesienny odby³ siê w Œmiglu 20 wrzeœnia.
W omawianym okresie mia³y miejsce
równie¿ wydarzenia prozaiczne. O jed-
nym z nich jest mowa w nastêpuj¹cym
og³oszeniu: „Zagubiono tasak rzeŸnicki
w drodze z ulicy Zdrojowej do RzeŸni.
Uczciwy znalazca zechce zwróciæ do Ri-
charda Vogla, mistrza rzeŸnickiego w Ryn-
ku, za odpowiednim wynagrodzeniem”.
W tym czasie zaistnia³y równie¿ liczne
nieszczêœliwe wypadki i wydarzenia kry-
minalne. 23 sierpnia gazeta informowa-
³a: „GroŸny po¿ar w Koszanowie. Ubie-
g³ej nocy oko³o 1.30 wybuch³ po¿ar w ma-
jêtnoœci p. Hoffmannswaldana, spali³a siê
doszczêtnie stodo³a d³ugoœci 88 m i sze-
rokoœci 14 m i wszystko co tam siê znaj-
dowa³o”. 14 grudnia pochwalono miej-
scowych policjantów: „Z³odziej w³óczêga.
Wczoraj wpad³ w rêce policji pañstwowej
w Starym Bojanowie niejaki Józef Doma-
ga³a, który pod pretekstem szukania noc-
legu okrad³ tych, którzy litoœciwym sercem
przyjmowali go na nocleg. £up z ostatniej
kradzie¿y przedstawia siê nastêpuj¹co:
1 poœcielowa pow³oka w czerwone kratki,
2 derki, 1 przeœcierad³o, 3 rêczniki, 2 ko-
szule mêskie, 1 para gatków mêskich i po-
w³óczenie na poœciel, 1 para butów i 1 para
trzewików” Strajki nie omija³y w tym cza-
sie tak¿e Ziemi Œmigielskiej. Z tym zwi¹-
zane by³o podziêkowanie Jana ¯ó³tow-
skiego z Czacza dla mieszkañców Cza-
cza, Karœnic, Nowego Bia³cza i Broñska,
którzy pomogli przy zbiorach w okresie
strajku rolnego.

Jan Pawicki

Warszat naprawczy kolei powiatowej
w Smiglu w latach dwudziestych

Cykl zajêæ dla szeœciolatków kanocy. W trakcie zajêæ korzystaliœmy
z materia³ów Internetowego Centrum
Zasobów Edukacyjnych MEN, ponadto
do zajêæ zosta³y przygotowane materia-
³y i prezentacje multimedialne oraz inter-
netowe strony edukacyjne dla dzieci. Ce-
lem zajêæ by³o zwiêkszenie efektywnoœci
edukacji poprzez zastosowanie elektro-
nicznych zasobów edukacyjnych oraz
wykorzystanie nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych i komunikacyjnych.

LS
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Dzieci ze Szko³y Filialnej w ¯egrów-
ku przygotowa³y dla swoich rodziców
uroczystoœæ, która odby³a siê 27 maja
w sali wiejskiej. W ten sposób chcia³y po-
dziêkowaæ za ich dobre serce, uœmiech
i cierpliwoœæ.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goœcie:
zastêpca burmistrza Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, przewodnicz¹ca KGW
M. Kupka, ks. proboszcz M. Derkaczew-
ski, so³tysi S. Szefner i H. Skorupiñski.

8 czerwca w Zespole Szkó³ w Broni-
kowie odby³o siê Œwiêto Rodziny zorga-
nizowane przez dyrekcjê, grono pedago-
giczne i rodziców. Goœciem honorowym
by³a wiceburmistrz Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, która dokona³a podsumo-
wania kampanii „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³” w naszej szkole. By³ to projekt
Stowarzyszenia Producentów i Dzienni-
karzy Radiowych realizowany przez
wszystkie szko³y gminy Œmigiel w okre-
sie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Koor-
dynatorem kampanii na terenie Zespo³u
Szkó³ w Bronikowie by³a Karolina Miko-
³ajczak.
Podsumowanie kampanii polega³o na
prezentacji przedstawienia teatralnego
pt. „Zachowaj trzeŸwy umys³ – b¹dŸ

Kocham mamê, kocham tatê
Kierownik szko³y B. £awniczak podziê-
kowa³a Radzie Rodziców oraz wszystkim
mamom i ojcom zaanga¿owanym w ¿ycie
szko³y za wspó³pracê.
Uroczystoœæ rozpoczêto polonezem
w wykonaniu uczniów klas I-III. Potem
dzieci z klasy I i III przedstawi³y monta¿
s³owno-muzyczny „Kocham mamê, ko-
cham tatê”. Recytowano wiersze, które
przeplatano piosenkami: „Kiedy”, „To
jest cud” oraz „A ja wolê moj¹ mamê”.
Uczniowie pochwalili siê równie¿ gr¹ na
instrumentach: klasa I zagra³a na dzwon-
kach, a klasa III na fletach. Nastêpnie na
scenie pojawi³a siê klasa II. W ich wyko-
naniu zobaczyliœmy wspó³czesn¹ wersjê
bajki „Kopciuszek”. Dzieci z oddzia³u
przedszkolnego przygotowa³y insceniza-
cjê bajki „Œpi¹ca królewna”. Pojawi³y siê
przepiêkne wró¿ki-motylki, które tañczy-
³y wokó³ królewskiej pary. Ponownie na
scenie pojawi³a siê klasa III – tym razem

jako zespó³ „Akcent” w piosence „Kani-
ku³y”. Na zakoñczenie czêœci artystycz-
nej dzieci wrêczy³y rodzicom w³asnorêcz-
nie wykonane upominki – laurki, bukie-
ciki, obrazki. Przygotowano te¿ wystawê
dyplomów, które dzieci otrzyma³y w roku
szkolnym 2007/2008.
Nastêpnie og³oszono konkurs na super-
mamê i supertatê. Pytania obejmowa³y
ró¿ne dziedziny, np. ulubiona ksi¹¿ka
dziecka, najlepszy przyjaciel, ulubiona
potrawa. Wœród ojców, po dogrywce,
zwyciêzc¹ zosta³ T. Ajchler, a tytu³ super-
mamy zdoby³a J. Koz³owska.
Serdecznie dziêkujemy mamom za przy-
gotowanie pysznych ciast, paniom z Rady
Rodziców oraz harcerzom za pomoc
w organizacji uroczystoœci, a nauczyciel-
kom L. Kaletce, I. Kamiñskiej, A. £ocho-
wicz, B. £awniczak i E. Lemañskiej za
przygotowanie dzieci.

tekst i foto E. Lemañska

Œwiêto Rodziny
sob¹”. Widzowie mogli obejrzeæ tak¿e
wystawê prac plastycznych przygotowa-
nych na konkursy: „W poszukiwaniu
kwiatu paproci” i „Zdobywamy Mount
Everest”. Kolejnym punktem rodzinne-
go œwiêtowania by³o wys³uchanie piose-
nek w wykonaniu uczniów klasy II gim-
nazjum oraz wystêpy kó³ka tanecznego.
Widzowie mogli zobaczyæ: taniec nowo-
czesny, salsê i latino. Na zakoñczenie
uczniowskich prezentacji wyst¹pi³o kó³-
ko teatralne z parodi¹ „Dziadów”. Naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ œwiêta by³ wystêp zespo-
³u „DEESIS”.
W wolnych chwilach pomiêdzy przedsta-
wieniami mo¿na by³o skorzystaæ z atrak-
cji przygotowanych przez rodziców –
by³y to kie³baski z ro¿na, kawa i ciasto.

Pieni¹dze ze sprzeda¿y tych produktów
przeznaczone zostan¹ na potrzeby szkol-
ne. Uczestnicy imprezy mogli braæ udzia³
w rozgrywkach sportowych, m.in. w tur-
nieju pi³ki no¿nej i siatkówki.

Magdalena Bartkowiak, Karolina
Miko³ajczak

Fot. Archiwum szko³y

W ostatnim dniu maja w Przedszkolu
Samorz¹dowym w Œmiglu odby³ siê Pik-
nik Rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty.
Na ³onie natury spotka³y siê ca³e rodzi-
ny przedszkolaków. Piknik by³ wspania³¹
okazj¹ do poznania zarówno m³odszych
jak i starszych kolegów z przedszkola.
Nie zabrak³o wystêpów artystycznych
dzieci, wspólnego odœpiewania „100 lat”
dla rodziców, pl¹sów i gier sprawnoœcio-
wych. Atrakcj¹ by³ dmuchany zamek

Rodzinnie w przedszkolu oraz kucyk. Dzieci mog³y sprawdziæ
swoj¹ „szczêœliw¹ rêkê” podczas loterii
fantowej. Goœcie skosztowali pysznych
wypieków przygotowanych przez rodzi-
ców oraz mogli zasmakowaæ kie³baski
z grilla. Ca³ej zabawie towarzyszy³a mu-
zyka „na ¿ywo” w wykonaniu Dariusza
Raczyñskiego.
Dziêkujemy Radzie Rodziców za sfinan-
sowanie pikniku oraz wszystkim, którzy
zaanga¿owani byli w jego organizacjê.

tekst i fot. Przedszkole Samorz¹dowe
w Œmiglu
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„Lepiej siê zu¿yæ ni¿ zardzewieæ”

W ostatnim dniu maja, w czasie
obchodów Dni Œmigla, najbardziej „roz-
je¿d¿ona” grupa rowerowa (7 osób
i 2 opiekunów) z gimnazjum wybra³a siê
na najd³u¿sz¹, dotychczas, wycieczkê ro-
werow¹. Zamierzenie by³o ambitne –
chcieliœmy pokonaæ magiczn¹ barierê
w jeŸdzie na rowerze – 100 kilometrów.
D³ugoœæ poprzednich rajdów ogranicza-
³a siê do maksymalnie 80km (rajd rowe-
rowy do Soplicowa). Tym razem pojecha-
liœmy w tym samym kierunku, nieznacz-
nie poszerzaj¹c trasê.
Ze Œmigla wyruszyliœmy o godzinie 800

w kierunku Starego Bojanowa. O 1100

musieliœmy byæ w Bie¿yniu, gdzie cze-
ka³a nas przeja¿d¿ka drezyn¹. Z Wojno-
wic (18km), po krótkim odpoczynku
i uzupe³nieniu p³ynów (w tym dniu nie-
Ÿle zasililiœmy konto producentów wody
i napojów) ruszyliœmy przez malownicze
tereny Ziemnic i Œwierczyny. Mijaliœmy
rowy usiane makami i chabrami, które
piêknie wygl¹daj¹ na tle soczystej, wio-
sennej zieleni. Dalej kierowaliœmy siê na
Bojanice (29km) i poln¹ drog¹ dojecha-
liœmy do Siemowa (34km), z którego
drog¹ brukow¹ i równie¿ poln¹, przez
kana³ Obry dotarliœmy do ¯elazna, sk¹d
do Lubinia tylko 4km. Krótki odpoczy-
nek przy klasztorze benedyktynów
(43km), zwiedzanie koœcio³a przyklasz-
tornego, grobu œw. Bernarda, jeszcze
pami¹tkowe zdjêcie pod 300-letnim kasz-
tanowcem i ruszyliœmy do Bie¿ynia
(46km). Tam czeka³ na nas prawdziwy
pasjonat drezyn pan Tomasz Wêsierski
– doktorant na wydziale chemii poznañ-
skiego UAM, jednoczeœnie za³o¿yciel
Krzywiñskiej Kolei Drezynowej. Wybra-
liœmy siê drezyn¹ na krótk¹ wycieczkê
do oddalonego o 3 km Bielewa, z przy-
jemnoœci¹ przesiadaj¹c siê z rowerów na

rêczny pojazd szynowy. Jak okreœla jaz-
dê drezyn¹ nasz przewodnik, „dymali-
œmy” z „zawrotn¹” prêdkoœci¹ 8km/h.
Trasa drezyny wiedzie przez pola i ³¹ki,
trochê pod górê i trochê z górki, wzd³u¿
torów stoj¹ pochylone, jakby mia³y siê
przewróciæ, stare s³upy telefoniczne. Ta
jazda zosta³a okupiona utrat¹ si³, mimo ¿e
do Cichowa mieliœmy tylko 3 km, z tru-
dem wsiedliœmy na rowery. W Cichowie
(48 km) oczywiœcie warto zwiedziæ zespól
drewnianych budowli folwarku Soplico-
wo, przeniesiony w 1999 roku z planu fil-
mowego „Pan Tadeusz”, który jest wielk¹
atrakcj¹ tych terenów. Zmêczeni zatrzy-
maliœmy siê na pla¿y. ZnaleŸli siê nawet
chêtni na k¹piel i zabawy w wodzie - praw-
dziwa ulga po jeŸdzie w upale. Po zrege-
nerowaniu si³ ruszyliœmy w drogê po-
wrotn¹ przez leœniczówkê Moœciszki, Zbê-
chy (52km), £uszkowo (56km), Wyskoæ
(64km) do Racotu (70km). W tak d³ugich
rajdach najtrudniejszy jest ostatni etap –
mimo ¿e blisko celu, brakuje si³. Wracali-
œmy przez Gry¿ynê (73km) i Gniewowo
(76km). W Przysiece Starej (83km) za-
trzymaliœmy siê przy szkole, mieliœmy
8 km do Œmigla – do „setki” trochê bra-
kowa³o. Zastanawialiœmy siê, co zrobiæ,
czêœæ grupy chcia³a najkrótsz¹ drog¹ wra-
caæ do Œmigla, reszta postanowi³a dobiæ
do 100km.
Podzieliliœmy siê na dwie grupy, jeden
opiekun zabra³ zmêczon¹ grupê i powoli
wraca³ do Œmigla przez Przysiekê Polsk¹
i Czacz. Drugi opiekun z grup¹, która
jeszcze mia³a si³y, pojecha³ przez Ponin,
Kobylniki (87km), Bia³cz Stary (90km),
Bia³cz Nowy i Czacz (98km), do Œmigla.
Grupa dojecha³a o 1800 (na rynku licznik
wskaza³ 101,5km!!!).
Dziêkujê p. Piotrowi Andrynowskiemu
za opiekê nad m³odzie¿¹. Uczestnikom,
a zw³aszcza dziewczêtom z klasy IIIA –
Milenie Kud³aszyk i Magdalenie Kowal-
skiej, z klasy IIIB – Ani Sp³awskiej i Poli

Stachowiak, z klasy IIF Magdalenie Lis
gratulujê wytrwa³oœci i dobrego humo-
ru, którego nie straci³y nawet w najtrud-
niejszych chwilach. Ch³opakom z IIIB
Mateuszowi Szczerbalowi i Krystianowi
Maœlakowi podziêkowania za wsparcie.
Mam nadziejê, ¿e znajd¹ siê nastêpcy tej
wspania³ej m³odzie¿y.

Andrzej Weber

Cz³onkowie Klubu Europejskiego,
dzia³aj¹cego w Zespole Szkó³ w Czaczu,
wraz z opiekunk¹ Ilon¹ Konieczn¹ przy-
³¹czyli siê do kampanii i zorganizowali
Bieg Pokoju dla ca³ej spo³ecznoœci szkol-
nej. Celem przedsiêwziêcia by³o popar-
cie dla pokoju na ca³ym œwiecie i propa-
gowanie zdrowego stylu ¿ycia.
Przyjechali do nas równie¿ goœcie ze Sta-
rego Bojanowa, którzy razem z nami po-
konali trasê. Niewa¿ne by³o, czy siê j¹

30 maja – Bieg Pokoju
przesz³o, czy przebieg³o. Liczy³o siê to,
¿e zosta³a pokonana. Po ukoñczeniu bie-
gu na ka¿dego czeka³a s³odka niespo-
dzianka – lizak ( ufundowany przez skle-
pik szkolny). Ponadto ka¿dy, kto przeby³
dystans, sk³ada³ swój podpis pod „Ape-
lem pokoju”, który jest aktem protestu
uczniów naszej szko³y przeciwko wojnom
na œwiecie.
W biegu bra³y udzia³ wszystkie klasy
szko³y podstawowej, gimnazjum, nauczy-

ciele oraz dyrekcja. Nad bezpieczeñ-
stwem czuwa³a policja i stra¿ po¿arna.

tekst i fot. Zespó³ Szkó³ w Czaczu

100-kilometrowy rajd rowerowy
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W Zespole Szkó³ w Bronikowie
uczniowie i nauczyciele pracowali nad
realizacj¹ projektu europejskiego pod
has³em „Poznajemy naszych s¹siadów”,
przeznaczonego dla uczniów szko³y pod-
stawowej i gimnazjum. Uczniowie klas I-
III i IV-VI szko³y podstawowej przygoto-
wywali projekt w j. polskim, natomiast
gimnazjaliœci w j. niemieckim i j. angiel-
skim. Przedstawiciel ka¿dej klasy loso-
wa³ nazwê jednego pañstwa s¹siaduj¹ce-
go z Polsk¹, na temat którego klasa przy-
gotowa³a projekt w formie collage’u jê-
zykowego. Przygotowane projekty wy-
wieszone zosta³y w holu szko³y w celu
zaprezentowania szerszej publicznoœci.
Oprócz tego uczniowie pracowali nad
prezentacjami multimedialnymi na temat
wylosowanego pañstwa.
Podsumowanie projektu odby³o siê
28 maja. Po prezentacjach uczniowie

Najm³odsze dzieci ze œmigielskiej
podstawówki ¿egna³y rok szkolny w ro-
dzinnej atmosferze. 14 czerwca ucznio-
wie klasy I c wraz ze swoimi rodzinami
i wychowawczyni¹ Mari¹ Józefczak ba-

„Poznajemy naszych s¹siadów”
mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia sal lekcyj-
nych przystrojonych w barwy pañstw s¹-
siaduj¹cych z Polsk¹ i delektowania siê
potrawami charakterystycznymi dla tych
pañstw. Na zakoñczenie zmagali siê
w konkursach. Dru¿yny klas IV-VI szko-
³y podstawowej walczy³y w konkursie
wiedzy o pañstwach s¹siaduj¹cych
z Polsk¹, natomiast gimnazjaliœci w kon-
kursie o zaprezentowanych pañstwach.
Koordynatorkami projektu europejskie-
go by³y Paulina Jurga – nauczycielka
j. angielskiego i Milena Kucharczak-Sko-
rupka – nauczycielka j. niemieckiego. Po-
dziêkowania nale¿¹ siê równie¿ wycho-
wawcom klas, którzy w³o¿yli w przygo-
towanie projektu wiele trudu i poœwiêce-
nia.

Milena Kucharczak-Skorupka
fot. archiwum szko³y

Pierwszoklasiœci na pikniku
wili siê wspólnie na pikniku, który odby³
siê na œmigielskim stadionie.
Wœród wielu konkurencji, które towarzy-
szy³y imprezie, du¿ym zainteresowaniem
cieszy³ siê mecz pi³ki no¿nej, dziewczyn-
ki kontra ch³opcy, gdzie wœród zawodni-
ków byli zarówno rodzice, jak i dzieci,
a tak¿e skoki w workach slalomem,
szczególnie doros³ych. Ponadto uczest-
nicy sprawdzali siê w celnoœci strza³ów
pi³ki no¿nej do bramki czy rzutu ringiem
na krzy¿ak. Po wyczerpuj¹cym meczu na
wszystkich czeka³y przepyszne sa³atki
przygotowane przez mamy i babcie oraz
kie³basa z rusztu i dro¿d¿owy placek. Po
posi³ku dzieci rozegra³y jeszcze jeden

emocjonuj¹cy turniej – w „dwa ognie”.
Impreza odby³a siê m.in. dziêki wielkie-
mu zaanga¿owaniu rodziców.
Na zakoñczenie uczestnicz¹ce w impre-
zie rodziny otrzyma³y okolicznoœciowe
dyplomy.

tekst i fot. AnitaKasperska

W Gminnym Centrum Informacji
w Œmiglu od listopada do koñca czerw-
ca trwa³y cykliczne bezp³atne zajêcia
komputerowe, w których bra³y udzia³
dzieci w wieku 7-12 lat. W grupach pra-
cowa³o po 7-8 dzieci, ka¿de mia³o indy-
widualne stanowisko komputerowe z do-
stêpem do Internetu. Zajêcia ukoñczy³o
22 dzieci. Dyrektor Centrum Kultury
Eugeniusz Kurasiñski na zakoñczenie
wrêczy³ im dyplomy i opracowane samo-
dzielnie przez dzieci ksi¹¿eczki „Ma³y
s³ownik jêzyka angielskiego”. Uczestni-
cy zajêæ poznali programy z pakietu Mi-
crosoft Office. W edytorze tekstu przy-
gotowywa³y kartki okolicznoœciowe,
krzy¿ówki, identyfikatory, w programie
graficznym – rysunki i kolorowanki.
W trakcie zajêæ ka¿de dziecko przygoto-

Poznajemy tajemnice komputera
wa³o prezentacje multimedialn¹ na do-
wolny temat. Dzieci pozna³y równie¿
mo¿liwoœci komunikacji, zak³adaj¹c
pocztê internetow¹ i pisz¹c listy. Przygo-
towywa³y kalendarze, utrwala³y zasady
ortografii i rachunków. Pozna³y zasady
„bezpieczeñstwa w sieci”.  Zajêcia pro-
wadzi³a Lidia Skrzypczak oraz Mar ta
Zb¹ska.
Dzieci przygotowa³y ramki do zdjêæ gru-
powych:
grupa I:
Monika Kaczmarek, Jolka Skrzypczak,
Weronika Rosadziñska, Ola Szudra,
Oskar Wieczorek, Kinga Gliniak, Kamil
Wieczorek,
grupa II:
Radek Styziñski, Ola Hartlieb, Dorotka
Drgas, Marcin Kaczmarek, Julia Apoli-

narska, Karol Skrzypczak, Jacek Bednar-
czyk, Patryk Kanikowski
grupa III:
Marta Stasiak, Micha³ Maækowiak, Ola
Maækowiak, Ania Kaczmarek, Martyna
Kotecka, Alicja Piêczka, Szymon Miko-
³ajczak.

LS
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Stanis³aw Górny

Pierwszy Turniej Wsi zosta³ zorgani-
zowany przez Centrum Kultury w 1999
roku w Starej Przysiece Pier wszej.
Uczestniczy³o w nim siedem reprezen-
tacji wsi (Robaczyn, Morownica, Stara
Przysieka Pierwsza, Olszewo, Wonieœæ,
Stara Przysieka Druga oraz Szczepanko-
wo Nowe). Impreza szybko zdobywa³a
zainteresowanie, wiêc mimo du¿ego wy-
si³ku, który musz¹ podj¹æ gospodarze
imprezy, kolejne wioski decydowa³y siê
na jego organizacjê. I tak turnieje odby-
wa³y siê w Szczepankowie Nowym (za-
chowa³o siê z tego dnia historyczne ju¿
zdjêcie naszej ekipy), Sp³awiu, Starym
Bojanowie, Czaczu, Przysiece Polskiej,
Wonieœciu, ¯egrówku i Bruszczewie)

Jubileuszowy Turniej Wsi w Morownicy

Zmienia³y siê siê miejsca, konkurencje,
liczba uczestników, ale jedno siê nie
zmieni³o – ogromne emocje, które towa-
rzysz¹ ka¿dej z imprez. Tak by³o równie¿
w tym roku na X Turnieju Wsi w Morow-
nicy, zorganizowanym przez Centrum
Kultury i OKFiR w Œmiglu oraz Radê
So³eck¹ wsi Morownica. Udzia³ w tego-
rocznym turnieju zadeklarowa³o 16 wio-
sek Zgodnie z tradycj¹ ich reprezentan-
ci przyjechali na przystrojonych przycze-
pach.
Turniej rozpoczê³y trzy konkurencje jed-
noczeœnie. W stra¿nicy odby³o siê strze-
lanie z wiatrówki. Trzyosobowe dru¿y-
ny oddawa³y strza³y „z rêki” pod okiem
Tadeusza Dekierta z Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Œmiglu. Najlepszy-
mi strzelcami okazali siê zawodnicy
z Bronikowa (Roman Kubiak, Witold Le-
œny i Karol Leœny). Drugie miejsce nale-
¿a³o do zawodników z Bielaw, a trzecie
do Bruszczewa.

W sali wiejskiej kilka minut po godzinie
1300 rozpocz¹³ siê quiz wiedzy o historii
i dziedzictwie kulturowym gminy Œmi-
giel. W konkurencji wziê³o udzia³ po 3 za-
wodników z ka¿dej dru¿yny. Na 30 py-
tañ najlepiej odpowiedzieli zawodnicy
z ¯egrówka (A. ¯yto, P. Mocek, P. Fra-
nek), na drugim miejscu uplasowa³a siê
dru¿yna z Karœnic, a na trzecim z Kosza-
nowa i Czacza. Konkurencja plastyczna
nie budzi³a mo¿e wielkich emocji, ale za
to dostarczy³a widzom wra¿eñ estetycz-
nych. Przy sztalugach stanêli najzdolniej-
si m³odzi plastycy z ka¿dej wioski, maj¹c
za zadanie narysowanie pastelami olej-
nymi architektury wg wylosowanej przez
siebie fotografii. Jury w sk³adzie Anna
Hryniewicz-Szulc i Antoni Szulc najwy-
¿ej oceni³o pracê Kasi Dubskiej z Kar-
œnic. Drugie i trzecie miejsce nale¿a³o do
zawodników ze Starej Przysieki Pierw-
szej (Joanna Cichocka) i Niet¹¿kowa
(Aleksandra Wojtkowiak).

Pierwsz¹ konkurencj¹ budz¹c¹ prawdzi-
we emocje by³o „przelewanie wody”.
Dru¿yny sk³adaj¹ce siê z kobiety i dwóch
mê¿czyzn mia³y za zadanie przelanie
kubkami w czasie 1 minuty jak najwiêk-
szej iloœci wody z miski do wiaderka od-
dalonego o 6 m. Wielkie zaanga¿owanie
zawodników sprawi³o, ¿e niektórzy od-
nieœli kontuzje. Najlepsi okazali siê tutaj
zawodnicy ze Starej Przysieki Pierwszej
(Bogumi³a £abiñska, Sylwester Leonar-
ski i Wojciech Firlej), druga by³a Morow-
nica, a trzeci wynik uzyska³o Bruszcze-
wo.

W kolejnej konkurencji - „tor przeszkód”
-bra³y udzia³ dru¿yny sk³adaj¹ce siê z jed-
nej osoby w wieku szkolnym, jednej

w wieku gimnazjalnym i jednej doros³ej.
W tej konkurencji nale¿a³o prze³o¿yæ pi³-
kê lekarsk¹ z jednego kó³ka ringo na dru-
gie i pokonaæ tunel. Najlepiej spisa³a siê
dru¿yna z Bielaw (Adam Nowak, £ukasz
Skoracki i Piotr Pelec), wyprzedzaj¹c
Robaczyn i Bronikowo.

Do walki w konkurencji „walc angielski”
z powodu braku chêtnych nie wstawi³y
siê dru¿yny z Poladowa i Olszewa, za to
pozosta³e przygotowa³y siê znakomicie.
Na scenie królowa³y balowe suknie, ele-
ganckie garnitury, skomplikowane uk³a-
dy taneczne. Niejedn¹ parê „zjad³y ner-
wy”, tym bardziej, ¿e zawodnicy byli oce-
niani przez profesjonalistkê - tancerkê
turniejow¹ klasy B, instruktorkê tañca
Agnieszkê Piechel. Obronn¹ rêk¹ wysz³a
z tej konkurencji para gospodarzy - Ma-
ria i Jan Józefczakowie, zdobywaj¹c
pierwsze miejsce. Drugie nale¿a³o po
pañstwa Maœlankiewiczów z Koszanowa,
a trzecie do rodzeñstwa – Karoliny i Ka-
mila Dworczak. Na koniec wszystkie
pary zatañczy³y na scenie razem, co po-
zwoli³o widzom poczuæ siê jak na turnie-
ju tañca towarzyskiego.

II Turniej Wsi, Szczepankowo Nowe 2000 r.

Wiele œmiechu wzbudzi³a konkurencja
polegaj¹ca na tym, ¿e zawodnik 10 razy
obiega³ s³upek o wysokoœci 1 m, maj¹c
w tym czasie g³owê opart¹ na jego gór-
nej czêœci, a nastêpnie musia³ przebiec
11 metrów, obiec palik i wróciæ slalo-
mem. Po 10 okr¹¿eniach s³upka trudno
utrzymaæ równowagê, zatem przebie-
gniêcie prostego odcinka stawa³o siê za-
daniem bardzo trudnym, co widzom do-
starcza³o wiele zabawy.
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Najlepszy okaza³ siê tu zawodnik z Bro-
nikowa (Sebastian Fr¹ckowiak), osi¹ga-
j¹c czas 20,17, nastêpni byli przedstawi-
ciele Czacza i Olszewa. Najwiêcej kon-
trowersji i problemów w ocenie spowo-
dowa³a z pozoru prosta konkurencja -
zbiórka na europalecie. Polega³o ona na
tym, aby w czasie 1 minuty na p³ycie
o wymiarach europalety zmieœciæ jak naj-
wiêksz¹ liczbê swoich zawodników. Po
up³ywie 1 minuty sêdzia gwizda³ i od tego
momentu odlicza³ 10 sekund. W tym cza-
sie nie wolno by³o innym zawodnikom
dochodziæ na europaletê, a ci, którzy na
niej stali, musieli siê utrzymaæ. Z powo-
du niestosowania siê do regulaminu dwie
dru¿yny musia³y powtórzyæ konkuren-
cjê, a jedna zosta³a zdyskwalifikowana.
Najwiêcej mieszkañców swojej wsi zmie-
œci³ na europalecie Wonieœæ – a¿ 39 osób.
Drugie by³o ¯egrówko – 34 osoby, trze-
cie Bielawy – 33 osoby.
Tradycyjnie ostatnia konkurencja nale-

¿y do so³tysów i cz³onków Rady So³ec-
kiej – by³o to rzucanie jajkiem. Niektó-
rzy przygotowali siê do tej konkurencji
bardzo dok³adnie – wyst¹pili w odpo-
wiednich, zabezpieczaj¹cych strojach.

Najd³u¿ej przerzucali pomiêdzy sob¹ jaj-
ko zawodnicy z Karœnic - so³tys Zbigniew
Kêdziora i cz³onek rady Andrzej Dubski,
osi¹gaj¹c przy tym odleg³oœæ 13 m. Dru-
gi wynik nale¿a³ do Koszanowa i Brusz-
czewa, trzeci do Bielaw i Wonieœcia.
Nagrody wrêczyli zawodnikom senator
RP Ma³gorzata Adamczak, burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, wiceburmistrz

Wies³awa Poleszak-Kraczewska oraz
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla.
I miejsce, puchar i symboliczny czek na
kwotê 1.000 z³ zdoby³a reprezentacja wsi
Bruszczewo, II miejsce, puchar i czek na
kwotê 950 z³ otrzyma³a reprezentacja Wo-
nieœcia, natomiast III miejsce, nagrodzo-
ne równie¿ pucharem i kwot¹ 900 z³, zdo-
by³y Bielawy. Pozosta³e miejscowoœci
otrzyma³y nagrody pieniê¿ne o wartoœci
od 850 do 250 z³. Nagrodê specjaln¹ dla
wiosek swojej by³ej parafii (Poladowo
i Morownica) ufundowa³ ks. Marian Szy-
mañski, a dla wiosek uczestnicz¹cych
w turnieju od jego pocz¹tku - Robaczyna
i Morownicy by³y gad¿ety Radia Elka.
To, ¿e tegoroczny turniej przebieg³
sprawnie i w dobrych warunkach, za-
wdziêczamy g³ównie so³tys wsi Morow-
nica - Wioletcie Karolczak, która z du-
¿ym zaanga¿owaniem, wraz z mieszkañ-
cami wsi, potrafi³a imprezê wspaniale
przygotowaæ od strony technicznej.
Nale¿¹ siê im za to szczególne podziêko-
wania.

M.D.

Pi¹ty, jubileuszowy festyn z okazji Dnia
Dziecka odby³ siê 16 czerwca na placu
przy ul. Krasickiego w Œmiglu. Zorgani-
zowa³ go zarz¹d Osiedla nr 4 wspólnie
z Centrum Kultury i Oœrodkiem Kultury
Fizycznej i Rekreacji. Pomocy udzielili
harcerze i harcerki Hufca ZHP Œmigiel.
Uczestnicy festynu mogli rywalizowaæ
w licznych konkursach, m.in. w rysowa-
niu kred¹ na asfalcie i rzutach pi³eczk¹ do
puszek. Ciekawe konkurencje rekreacyj-
no-sportowe przygotowa³y Izabela Sza-
blewska i Magdalena Zimniak. O zaanga-
¿owaniu uczestników œwiadczy fakt, ¿e
w czasie rozgrywania jednej z konkuren-
cji zerwa³a siê gruba lina. W czasie festy-

Osiedle nr 4 dzieciom
nu wyst¹pi³ dzieciêcy zespó³ wokalny „Ich-
tis” pod kierownictwem Justyny Ziegler
oraz wokalistki Julia Apolinarska i Emilia
Ziegler, a harcerze zaprezentowali udzie-
lanie pierwszej pomocy i reanimacji.
Festyn przygotowano dziêki pomocy licz-
nych sponsorów: P.P.HiUR „Œmigrol”,
Market Inter-Kram, Roman Ratajczak, To-
masz Sterna, Zdzis³aw Cichoszewski, Bo-
¿ena Tomasik, Mariusz Bartkowiak, Piotr
Jurga, Henryk Drobnik, Andrzej Jankow-
ski, Miros³aw Talarek, Jerzy Trojan, Ma-
rek KaŸmierczak, Krzysztof Bagiñski,
Drogeria „Trójka”, Bank Spó³dzielczy,
Krystyna Górna, Ma³gorzata Józefiak,
Ma³gorzata Nitschke i Maria ̄ urek. Spon-
sorom oraz wszystkim innym osobom,
które pomog³y przy organizacji festynu,
sk³adam serdeczne podziêkowania.
Rozegrano równie¿ pi¹ty jubileuszowy
Turniej Siatkówki Mieszanej 2008 o pu-
chary fundowane przez Przewodnicz¹ce-
go Zarz¹du Osiedla Nr 4 w Œmiglu W³o-
dzimierza Drótkowskiego. Kierownikiem
turnieju by³ Zygmunt Ratajczak, a sêdzio-
wa³ Tomasz Fr¹ckowiak. Rywalizowano

w dwóch kategoriach: m³odzie¿ – cztery
dru¿yny (Master Scania, OKS – Osiedlo-
wy Klub Sportowy, Niezdecydowani, Nie
Wiadomo Co) i doroœli – cztery dru¿yny
(OKFiR, S³oneczka z Osiedla, No Name,
Rozczochrane £by). W kategorii m³odzie-
¿owej zwyciê¿y³a dru¿yna OKS w sk³adzie
Jakub Kurasiñski, Bartosz Stanek, Jakub
Stanek, Bartosz KaŸmierczak, Arnold
Wolski, a w kategorii doros³ych No Name
w sk³adzie: Micha³ Moszak, Kamil Jader,
Sylwiusz Malak, Micha³ Gzylkowiak, Ro-
bert Kuligowski, Damian Nowak i Krzysz-
tof Fikert. Zwyciêzcy otrzymali puchary,
a pizzeria „Italiano” ufundowa³a pizze.

W.D.
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6 czerwca – Karœnice
Ok. godz. 540 zatrzymano kieruj¹cego
Fordem Escortem 38-letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel. Badanie wykaza³o ponad
promil alkoholu w organizmie zatrzyma-
nego.

8 czerwca – Koszanowo
Ok. godz. 215 policja przyjê³a zg³oszenie
o uszkodzeniu elewacji domu jednoro-
dzinnego w Koszanowie. Wandal obla³
olejn¹ farb¹ drzwi wejœciowe oraz ele-
menty ozdobne posesji. Straty to ok. 2000
z³.

9 czerwca – Koœcian
Ok. godz. 825 na ul. £¹kowej zatrzymano
kieruj¹cego dostawczym Mercedesem
37-letniego mieszkañca gm. Œmigiel. Ba-
danie wykaza³o 2,3 promila alkoholu
w organizmie zatrzymanego.

11 czerwca – Czacz
Ok. godz. 005 zatrzymano 25-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel, kieruj¹cego
Oplem Kadetem, 2,8 promila alkoholu.

17 czerwca – Morownica
Ok. godz. 1450 w Morownicy zatrzyma-

5 czerwca w Zespole Szkó³ w Broni-
kowie odby³ siê „Dzieñ Szko³y bez Prze-
mocy”, po³¹czony z Dniem Dziecka
i Dniem Sportu. Impreza rozpoczê³a siê
przedstawieniem pt. „Ma³y Ksi¹¿ê” w wy-
konaniu cz³onków kó³ka teatralnego.
Nastêpnie wyst¹pili cz³onkowie kó³ka
tanecznego. Dyrektor szko³y Janina
Marciniak wrêczy³a dyplomy i nagrody
rzeczowe uczniom, którzy osi¹gnêli czo-
³owe miejsca w konkursach przedmioto-
wych. Poza tym zorganizowana zosta³a
wystawa prac plastycznych pt. „W mojej
szkole czujê siê bezpiecznie”. Du¿ym

no jad¹cego rowerem 38-letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel. Badanie wykaza³o 1,4
promila alkoholu w organizmie mê¿czy-
zny, który kierowa³ dodatkowo wbrew s¹-
dowemu zakazowi.

19 czerwca – Czacz
Ok. godz. 2325 w Czaczu, zatrzymano 38-
letniego rowerzystê, mieszkañca gm.
Œmigiel – 3,4 promila alkoholu.

21 czerwca
Ok. godz. 2135 na drodze Robaczyn – Nie-
t¹¿kowo zatrzymano jad¹c¹ rowerem 28-
letni¹ mieszkankê gm. Œmigiel. Badanie
wykaza³o 2,2 promila alkoholu w organi-
zmie zatrzymanej.

23 czerwca – Œmigiel
Ok. godz. 1030 policja otrzyma³a informa-
cjê o wypadku w Œmiglu. Z wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy Fiatem CC
32-letni mieszkaniec powiatu grodziskie-
go, jad¹cy w kierunku pl. Rozstrzelanych,
w rejonie przejœcia dla pieszych na ul. Ko-
œciuszki, potr¹ci³ 81-letni¹ mieszkankê
Œmigla. Pokrzywdzona trafi³a do koœciañ-
skiego szpitala ze z³amaniem miednicy
i prawego podudzia, urazem czaszki.

28 czerwca – Nac³aw
Ok. godz. 930 w Nac³awiu zatrzymano kie-
ruj¹cego Citroenem Xara 40-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel – 0,8 promila
alkoholu.

29 czerwca – Wyderowo
Ok. godz. 1145 na K-5 w rejonie Wydoro-
wa kieruj¹cy Mazd¹ 323 24-letni miesz-
kaniec Leszna, jad¹cy w kierunku Pozna-
nia, potr¹ci³ pracownika firmy wykonu-
j¹cej prace remontowe drogi. W wyniku
wypadku 27-letni mieszkaniec gm. Borek
Wlkp. ze z³aman¹ koœci¹ œródstopia pra-
wej nogi trafi³ do leszczyñskiego szpita-
la. Uczestnicy zdarzenia byli trzeŸwi, pie-
szy ubrany by³ w kamizelkê odblaskow¹.

27 czerwca – Nowa Wieœ
Ok. godz. 2115 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 23-latka z gm. Œmigiel. Badanie
wykaza³o 1,6 promila alkoholu w organi-
zmie zatrzymanego. Mê¿czyzna z³ama³
tak¿e s¹dowy zakaz prowadzenia pojaz-
dów.

27 czerwca
Ok. godz. 2015 na drodze Sp³awie – St.
Bojanowo zatrzymano jad¹cego rowe-
rem 35-latka ze Œmigla – 2,8 promila al-
koholu.

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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Szko³a bez przemocy
zainteresowaniem uczniów cieszy³y siê
rozgrywki sportowe. Odby³y siê m.in.
mecze pi³ki no¿nej ch³opców, siatkówki
dziewczyn, gry w dwa ognie oraz kon-
kursy zrêcznoœciowe. Niema³¹ atrakcj¹
dla uczniów by³o wspólne ognisko, przy
któr ym mo¿na by³o upiec kie³basê.
Dzieñ zakoñczy³ siê przemarszem przez
wieœ. Ka¿dy uczeñ otrzyma³ czerwony
balonik, który symbolizowa³ „Stop prze-
mocy w szkole”. Punktualnie o godzinie
1200 wszyscy uczniowie zgromadzili siê
na boisku szkolnym i wypuœcili je w nie-
bo.

Karolina Miko³ajczak
Fot. Arch. szko³y
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Niezwykle sympatyczna i piknikowa
atmosfera panowa³a w tym roku na Fe-
stynie Œwiêtojañskim, który wyj¹tkowo
zosta³ zorganizowany nad Jeziorem Je-
zierzyckim w Jezierzycach. Miejsce to,
mimo k³opotów technicznych, z którymi
przysz³o siê zmierzyæ organizatorom, jest
idealne do spêdzenia wolnego czasu,
szkoda wiêc, ¿e tak ma³o osób skorzy-
sta³o z tej okazji.
Imprezê rozpoczê³y rozgrywki sportowe.
Do turnieju pi³ki no¿nej zg³osi³o siê a¿
siedem „dzikich dru¿yn”. Po zaciêtej
walce zwyciê¿y³a dru¿yna „Jezierzyce
M³odzi”, pokonuj¹c „DH – Trans” i „FC
Huragan”. Zwyciêzcy otrzymali puchary.

Równie zaciêta walka rozgrywa³a siê na
boisku pi³ki siatkowej. Tam turniej wy-
gra³a dru¿yna „WC NET”, przed dru¿yn¹
„Daj œrubokrêt”, „Beach Ball” i dru¿yn¹
„Jezierzyce”. Zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc otrzymali puchary i dyplo-
my. M³odsi mogli spróbowaæ swoich si³
w konkursie zorganizowanym przez sek-
cjê modelarstwa w Starym Bojanowie.
Zawodnicy mieli do dyspozycji profesjo-
nalne modele z napêdem elektrycznym.
Zwyciêzca – Patryk Sobkowiak z Jezie-
rzyc otrzyma³ puchar, dyplom i nagrodê
rzeczow¹, zawodnicy, którzy zajêli miej-
sca II – VI, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Dla najm³odszych natomiast Oœrodek

Kultury Fizycznej i Rekreacji zorganizo-
wa³ szereg konkurencji ze s³odkimi na-
grodami.
Kto chcia³, móg³ siê na chwilê poczuæ
¿eglarzem – dziêki uprzejmoœci Klubu
¯eglarskiego w Koœcianie, który trzema
¿aglówkami i motorówk¹ wykonywa³
z chêtnymi krótkie rejsy po jeziorze. Pro-
gram artystyczny rozpocz¹³ mistrz paro-
dii, satyry i pastiszu Boles³aw Gromnic-
ki. Artysta parodiowa³ czo³owych polity-
ków polskich i opowiada³ dowcipy. Po
godz. 2000 uczniowie i nauczyciele szko-
³y w Starej Krobi zaprezentowali wido-
wisko „Noc Kupa³y”, po którym barwny
korowód dziewcz¹t z wiankami przeszed³
nad brzeg jeziora. Tam ju¿ czeka³y zacu-
mowane ¿aglówki z Klubu ̄ eglarskiego.
Ju¿ po chwili na œrodku jeziora p³ywa³y
piêkne, oœwietlone œwiecami wianki sta-
nowi¹ce symbol nocy œwiêtojañskiej.
Obrzêd zakoñczy³ pokaz sztucznych
ogni, rozpalenie ogniska i zabawa tanecz-
na przy muzyce zespo³u „Relax” do póŸ-
nych godzin nocnych.

M.D.

W Zespole Szkó³ w Czaczu odby³a siê
XII Olimpiada Sportowa Klas I-III. Przy-
gotowa³ j¹ Samorz¹d Uczniowski przy
pomocy kolegów i kole¿anek ze star-
szych klas. Nad wszystkim czuwa³a Mag-
dalena Sowa – opiekunka samorz¹du
oraz El¿bieta Kucharska i Ewa ¯ak.
Igrzyska sportowe rozpoczê³y siê uroczy-
stym zapaleniem znicza i przyrzeczeniem
olimpijskim. Potem by³a ju¿ tylko walka
w sportowym duchu – zapasy, sztafeta,
skok w dal, rzut pi³k¹ lekarsk¹. Wszyst-

Wszyscy œwietnie siê bawili
kie konkurencje odbywa³y siê pod okiem
opiekunów. Dla pozosta³ych uczniów
szko³y podstawowej i gimnazjum przygo-
towano ró¿norodne konkurencje sporto-
wo-rekreacyjne, loteriê fantow¹ samorz¹-
du uczniowskiego, wystêpy muzyczne
najzdolniejszych uczniów. W sklepiku
szkolnym mo¿na by³o zrobiæ zakupy,
a kupuj¹cy otrzymywali bezp³atnie losy
(iloœæ losów zale¿a³a od kwoty zakupu).
Ka¿dy los wygrywa³.
By³o zdrowo, bezpiecznie, sportowo,

Jak co roku pracownicy Centrum
Kultury, pocz¹wszy od maja, maj¹ nie-
zwykle pracowite weekendy. Coraz wiê-
cej wsi zwraca siê do naszej instytucji
o pomoc w zorganizowaniu festynów ro-
dzinnych i chocia¿ wolnych terminów
weekendowych zaczyna czasami brako-
waæ, staramy siê w miarê mo¿liwoœci
wszystkim pomóc. 6 czerwca byliœmy
w Koszanowie (czyt. art. Weso³o i pikni-
kowo”), 7 czerwca na terenie przy wia-
trakach zorganizowana zosta³a zabawa
taneczna i choæ chêtnych by³o mniej ni¿
zwykle, kto chcia³, móg³ siê zabawiæ.
Pomagaliœmy te¿ Oœrodkowi Kultury
Fizycznej i Rekreacji w zorganizowaniu
„Gminnego Dnia Dziecka” („Sportowy
Dzieñ Dziecka”) oraz na festynie spor-

towym w Wonieœciu („W Wonieœciu za-
czê³o iskrzyæ”). 8 czerwca pracownice
Centrum pomaga³y przeprowadziæ kon-
kurencje dla dzieci w ¯egrówku (czyt.
„W ¯egówku by³o gwarno i weso³o”).
W tym samym dniu nasza „g³ówna pro-
wadz¹ca” Barbara Mencel pomaga³a Ra-
dzie So³eckiej w Starym Bojanowie („We-
so³e œwiêto w Starym Bojanowie”), odby³
siê koncert na rynku w Œmiglu („Kon-
cert muzyki dixielandowej i jazzowej na
rynku w Œmiglu”), a w Broñsku zorgani-
zowano z naszym udzia³em festyn dla
dzieci. Kolejny weekend by³ ju¿ trochê
spokojniejszy – 17 czerwca nag³aœniali-
œmy festyn osiedla nr 4 („Osiedle nr 4
dzieciom”), a 15 czerwca pomagaliœmy
w uatrakcyjnieniu festynu w Nowej Wsi.

21 czerwca odby³y siê z naszym udzia-
³em Dzieñ Dziecka i Festyn Wiejski
w Karœnicach oraz „Piknik pod brzoza-
mi” w Robaczynie. Na tym ostatnim
atrakcji mieszkañcom nie brakowa³o –
oprócz konkursów dla dzieci by³ mecz
pi³ki no¿nej– dru¿yna z Robaczyna kon-
tra FC Huragan ze Œmigla, mo¿na by³o
obejrzeæ piêkne, stare motocykle, by³
paintball, ognisko, a ca³oœæ zakoñczy³a
zabawa taneczna. Nastêpnego dnia fe-
styn odby³ siê w Niet¹¿kowie. Kolejny
weekend to sobotni Festyn Œwiêtojañski,
który tym razem odby³ siê w Jezierzy-
cach („Wianki w Jezierzycach”) oraz na-
g³oœnienie Jubileuszu OSP w Karminie,
który mia³ miejsce 29 czerwca.

M.D.

Pracowite weekendy

a przede wszystkim WSZYSCY ŒWIET-
NIE SIÊ BAWILI!!!

tekst i fot. Katarzyna Domaga³a

„Wianki” w Jezierzycach
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„Kraj lat dziecinnych! On zawsze
zostanie
Œwiêty i czysty jak pierwsze kocha-
nie…
Gdziem rzadko p³aka³, a nigdy nie
zgrzyta³,
Te kraje rad bym myœlami powita³…”

A. Mickiewicz
Leon Œleboda, l. 81, chêtnie wraca my-

œlami do m³odoœci spêdzonej w Reñsku.
Swe wspomnienia przela³ na papier,
a obejmuj¹ one lata miêdzywojenne i do-
rastanie w nie³atwym okresie. M³odzi
niech ucz¹ siê historii i obiektywnie
stwierdz¹, w jakim spokojnym czasie
up³ywa im ¿ycie.
„¯ycie w Reñsku przed wojn¹, podczas
okupacji i po wyzwoleniu by³o ciê¿kie, ale
ludzie wzajemnie siê szanowali. Pomaga-
li sobie, np. moja matka kopa³a ziemnia-
ki u pani Napiera³owej przez 2 dni. Go-
spodyni chcia³a za pracê zap³aciæ. Mat-
ka nie wziê³a ani grosza, chocia¿ u nas
siê nie przelewa³o.
Mieliœmy 5,75 ha gruntu. W przybli¿e-
niu uprawialiœmy: 2,4 ha – ¿yto, 1,25 ha –
ziemniaki, 0,25 ha – buraki pastewne, 0,5
ha – owies, po 0,05 – proso i len, 0,5 ha –
budynki i sad. Podobn¹ strukturê mia³y
pozosta³e gospodarstwa polskie i nie-
mieckie. Uprawialiœmy te¿ seradelê i ³u-
bin, a nasiona tych roœlin wysiewa³o siê
po ¿niwach. Jesieni¹ pas³o siê t¹ seradel¹
krowy, a ³ubin zaorywa³o siê, dziêki temu
w przysz³ym roku by³y lepsze plony, np.
ziemniaków.
Ojciec i matka ciê¿ko pracowali – w ¿ni-
wa ojciec kosi³ wszystko ¿yto, owies
kos¹, a matka zbo¿e wi¹za³a w snopki,
które ustawia³o siê w mendele – poma-
ga³y dzieci. Zbo¿e zwo¿ono do stodo³y.
M³óci³o siê maszyn¹ poruszan¹ przez
kierat (many¿).
My, Polacy i Niemcy, byliœmy bardzo re-
ligijni. Latem i zim¹ (mroŸne!) chodzili-
œmy co niedzielê do koœcio³a, do Wilko-
wa Polskiego, w czasie postu na Drogê
Krzy¿ow¹ i Gorzkie ¯ale. Latem szliœmy
boso przez pola i ³¹ki, nios¹c w rêku obu-
wie. Wieczorem, w okresie zimowym,
opowiadano ró¿ne czary, np. ¿e w nocy
jedzie kareta zaprzê¿ona w czarne konie,
a brama na podwórze otwiera siê sama.
Mój dziadek Franciszek (1859-1950) opo-
wiada³ mi, ¿e przed I wojn¹ œwiatow¹ uno-
si³ siê ognisty ch³opak nad ³¹kami ziemiñ-
skimi. Byæ mo¿e, ¿e w tych wspomnie-
niach by³o coœ prawdy. Prawd¹ by³o, ¿e
wiosn¹ 1939 r. na niebie ukaza³a siê ol-
brzymia zorza polarna. Starsi ludzie wie-
rzyli, ¿e jest to zapowiedŸ Niebios o zbli-

¿aj¹cej siê wojnie. Mieli racjê. We wrze-
œniu 1939 r. pani Struga³a z Reñska i pan
W³adys³aw Turkowski z Wilkowa Pol-
skiego widzieli na niebie czerwon¹ flagê
ZSRR. Podobne widzenia mieli inni lu-
dzie. Wiosn¹ 1939 r. odby³o siê w szkole
zebranie mieszkañców Reñska, na któ-
rym ks. proboszcz z Proch zachêca³ do
walki przeciwko Niemcom. Mówi³, ¿e
nawet z kosami pójdziemy na wroga. Nikt
z zebranych nie zabra³ g³osu. We wrze-
œniu 1939 ks. proboszcz uciek³ i Niemcy
go nie chwycili.
Przed wojn¹ i po wojnie organizowano
dwie zabawy taneczne, jedn¹ przed ¿ni-
wami, drug¹ w sierpniu lub wrzeœniu. Za-
bawy odbywa³y siê na ³¹kach. W sobotê
przed imprez¹ ch³opacy z Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej przygotowywali plac do
zabawy. Wbijano ko³ki, na nie k³adziono
deski. Na zabawie by³a lemoniada, piwo,
cukierki, wódka. Raz pewien kawaler za
dnia tak siê spi³, ¿e jego ojciec przy
wszystkich ludziach „wla³” mu. Zabawa
by³a wielk¹ radoœci¹ dla dzieci i star-
szych.
W wiosce by³y tylko dwa skromne od-
biorniki radiowe. Ludzie czytali gazety,
ja „Obronê Ludu”. Mój dziadek te¿ czy-
ta³ ca³¹ gazetê.
Jedliœmy skromnie – na rano polewkê
z suchym chlebem, na obiad ziemniaki,
zupê ziemniaczan¹, zupê z dyni jesieni¹.
Do ziemniaków matka nie dawa³a jajka,
bo by³y sprzedawane. Jesieni¹ chleb ja-
da³o siê z samymi powid³ami. W 1937 r.
we wrzeœniu ktoœ nam oberwa³ œliwki –
ok. 150 kg. Nie by³o powide³.
We wrzeœniu 1939 r. dwaj niemieccy ¿o³-
nierze chodzili po wszystkich zagrodach
Polaków w Reñsku i wypytywali o broñ.
W 1940 r. spali³ siê budynek gospodar-
czy gajówki. Podczas gaszenia po¿aru
stra¿acy pod sufitem znaleŸli 3 krótkie
karabinki. Mieszka³a tu Polka Nowak,
która t³umaczy³a przed Niemcami (po-
licj¹), ¿e broñ do niej nale¿a³a. Faktycz-
nie nale¿a³a do jej syna, który przed moj¹
matk¹ chwali³ siê przed po¿arem, ¿e gdy
nastanie Polska, bêdziemy na wiwat
strzelaæ.
W paŸdzierniku 1943 r. mój ojciec wióz³
wozem (jecha³ z mlekiem do Wielicho-
wa i powraca³) komendanta policji z Wie-
lichowa. Urzêdnik ten ubolewa³ przed
moim ojcem, ¿e musi wyw³aszczyæ Po-
lkê Gruszkiewicz, nie chce, ale musi to
wykonaæ. By³ to Niemiec z Reichu. Niem-
cy nie byli zawziêci na Polaków. Polka
Konieczna dosta³a dom po innym Niem-
cu, jednak zabrano jej 1,5 ha ziemi. Wil-

helm Dymke, u którego s³u¿y³em, mówi³
do swojej ¿ony, ¿e Wielkopolska bêdzie
niemiecka, chocia¿ Niemcy wojnê prze-
graj¹. Propaganda hitlerowska tak og³u-
pia³a Niemców, jak polska „¿e nie odda-
my ani guzika”. Tak pisywa³y polskie
gazety wiosn¹ 1939 r. Przyszed³ styczeñ
1945 r. i Wilhelm Dymke musia³ zosta-
wiæ wszystko.
Niemcy z Reñska uciekali w sobotê
25 stycznia 1945 r. Mogê siê trochê my-
liæ, mo¿e to by³ pi¹tek. W. Dymke chcia³
mnie zabraæ, mia³em jechaæ koñmi, któ-
re ci¹gnê³y dwa wozy. Jeden wóz zosta-
wi³ u Polaka w Wielichowie. Taka by³a
panika, ¿e gospodyni nie zabra³a ze stry-
chu 6 szynek. Podzieli³em siê ze s³u¿¹c¹
(Czes³awa Paw³owska ze Œniat, nie ¿yje
od kilku lat). Nie pojecha³em z gospoda-
rzem, bo powiedzia³em, ¿e bêdê pilnowa³
zwierz¹t, œwiñ i krów, bo mog¹ pokraœæ.
„Hast du recht” – masz racjê. Matka te¿
prosi³a, by mnie tu zostawi³. Po ucieczce
Niemców nie spaliœmy ca³¹ noc – by³a
wielka radoœæ.
Tydzieñ póŸniej rano – wystraszy³em siê.
Ulic¹ sz³o 12 ¿o³nierzy niemieckich w pe³-
nym uzbrojeniu. Zapytali, czy s¹ tu Ro-
sjanie – nie by³o ich. Wobec tego, czy
mog¹ tu coœ zjeœæ, przespaæ siê. Poszli
do 3 domów poniemieckich. ¯o³nierze
(4) w domu W. Dymke najedli siê, ob-
myli nogi, po³o¿yli siê do ³ó¿ek, ale nie
zasnêli. S³u¿¹ca przygotowa³a obiad.
Nawet zabi³a kurê. Ok. 1300 jad³em z ¿o³-
nierzami obiad. Po obiedzie matka oznaj-
mi³a, ¿e Rosjanie rozbroili Niemców, mie-
li w swoich rêkach 12 niemieckich ¿o³-
nierzy. Ja z tej uciechy chcia³em przywi-
taæ jednego Rosjanina, podawa³em mu
rêkê. On wymierzy³ do mnie broñ, chcia³
mnie zastrzeliæ. Uwa¿a³, ¿e jestem Niem-
cem, na budynku wisia³a jeszcze flaga
niemiecka – Hakenkreuz. Przybieg³a
matka i szybko wyjaœni³a. Rosjanin scho-
wa³ broñ. Jeñców zaprowadzili do Wieli-
chowa.
W tê niedzielê ok. 1500 przysz³a inna gru-
pa ¿o³nierzy radzieckich. Zabrali moje-
mu ojcu konia, ale po kilku dniach chwy-
ciliœmy innego na ³¹kach. Trzech ¿o³nie-
rzy rosyjskich wesz³o do domu Struga-
³ów, którzy poczêstowali ich mlekiem.
Nie chcieli piæ, najpierw musia³a piæ go-
spodyni. W Reñsku pozosta³o 12 karabi-
nów Mauzer z nabojami. W marcu 1945
r. musieliœmy broñ oddaæ do Wielicho-
wa.
Pewnego dnia pod wieczór sta³em z rol-
nikiem Boles³awem Pañczakiem przy
furtce rolniczki Anny Napiera³owej, dziœ
l. 94.

Kraj lat dziecinnych…
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Us³yszeliœmy szum samolotu, któr y
odda³ 3 strza³y w kierunku Reñska. Od-
ruchowo schowa³em siê za murowany
s³up. Po chwili wybieg³a pani Struga³o-
wa, wo³aj¹c, ¿e pali siê stodo³a. Zaalar-
mowa³em s¹siadów. Ratowaliœmy wod¹
ze studni. Wieczorem ok. 1800 nadlecia³
przypuszczalnie ten sam samolot i odda³
3 strza³y do gapi¹cych siê Polaków – ok.
100 m od nich. Na drugi dzieñ zoriento-
wa³em siê, ¿e naboje trafi³y 6 m od sto-
do³y ojca, która by³a kryta s³om¹. Przy-
puszczam, ¿e pilotem by³ berliñczyk,
Niemcy z Reñska mieli w Berlinie krew-
nych. Samolot nie strzela³ do budynków
w s¹siednich wioskach.
Po ucieczce Niemców ró¿ni szabrowni-
cy z Wielichowa i Œniat chodzili po go-
spodarstwach niemieckich. Nawet jeden
z³odziej przyszed³ z koniem i wyjecha³
ca³kiem now¹ br yczk¹ z zagrody
W. Dymke. Inny przyjecha³ wozem i za-
bra³ 3 sterty drewna, które r¹ba³em pod-
czas okupacji. Mog³em to drewno od-
nieœæ do moich rodziców (byliœmy s¹sia-
dami W. Dymke), ale tego nie uczyni³em.
Matka nie pozwala³a nam niczego braæ.
W czerwcu 1945 r. Rosjanie pobrali
wszystkie krowy poniemieckie i popêdzi-
li na Wschód. W sierpniu 1945 r. Rosja-
nie wym³ócili wszystkie zbo¿e z gospo-
darstwa Niemca – Lange. W tej pracy mu-
sieli pomagaæ Polacy z Reñska.
Do moich rodziców w I dekadzie lutego
1945 r. od strony kana³u przysz³o troje
Niemców – 1 mê¿czyzna i 2 kobiety, ucie-
kinierzy z £odzi. Umyli siê, matka da³a
kolacjê. W nocy ok. 300 wyszli na Zachód

– szli kana³ami. Od matki dostali boche-
nek chleba i dwie ose³ki mas³a.
Niemiec Marquat mia³ czworo dzieci
w wieku 1-7 lat. By³ biedny, mia³ bardzo
ma³o ziemi, któr¹ uprawia³ krowami. Pod-
czas wojny by³ naczelnikiem stacji kole-
jowej w Rakoniewicach. Potomkowie Ma-
rquata mieszkaj¹ w Berlinie. W 1958 r.
Marquat odwiedzi³ Reñsko z rodzin¹.
Spa³ w naszym domu. Ok. 18 lat temu mój
syn Marek spotka³ siê ze starym Marqu-
atem w Berlinie. Wrêczy³ mu butelkê
wódki. Staruszek tak siê ucieszy³, ¿e da³
synowi 100 marek.
Przed wojn¹ Niemcy w Reñsku urz¹dza-
li spotkania towarzyskie w ogródkach na
œwie¿ym powietrzu. Znosili sto³y. By³o
pieczywo, pogawêdki i œpiew. Mieli te¿
swoj¹ ma³¹ orkiestrê. Bawiono siê weso-
³o, najczêœciej u gospodarza Kutznera.
Przybywali te¿ znajomi Niemcy z s¹sied-
nich wiosek – z Kotusza, Bruno Dymke
z Broñska.
W r. szk. 1937/38 i w nastêpnym uczy³
mnie nauczyciel Wilhelm Kuk, spolsz-
czony Niemiec. By³ bardzo dobrym na-
uczycielem. Uczy³ piosenek patriotycz-
nych, np. „Wojenko, wojenko”, „Przyby-
li u³ani”, „Jak to na wojence ³adnie”, „Le-
giony to ¿o³nierska nuta” i innych, np.

Mój wróbelku, szare ptaszê.
Ty nie lecisz w kraje inne.
Szczerze kochasz strony nasze.
Ty je wolisz, bo rodzinne.

/Reñsko 22.05.2008 r. Anna Napiera³o-
wa z d. Pañczak ur. 1914 r./

/Kana³ Œrodkowy Obry, most prowadz¹-
cy do Reñska/

Ty ptaszyno, w ka¿dej doli.
Losy z nami dzielisz.
Pozostajesz na tej roli.
Œwiergotaniem nas weselisz.”

Podajê obszerne fragmenty wspomnieñ
Leona Œlebody, które spisa³ w kwietniu
br. Podziwiam jego pamiêæ. Dzieciñstwo
i m³odoœæ spêdzone w Reñsku jawi¹ siê
w jego pamiêci bardzo wyraziœcie. Sio-
stra Leona Anna Pañczak (ur. 1928 r.),
mieszkaj¹ca w Wielichowie, wskazuje na
zmianê, która nast¹pi³a w Niemcach,
mieszkañcach Reñska w stosunku do Po-
laków w okresie okupacji. Stali siê nie-
przyjaŸni, butni. Polacy bali siê wieczo-
rami wychodziæ z domu. Tê negatywn¹
zmianê w zachowaniu Niemców podkre-
œla te¿ p. Anna Napiera³owa. W okresie
miêdzywojennym dzieci niemieckie i pol-
skie bawi³y siê razem, zgodnie. Anna
Pañczak wspomina jednak ciep³e, ser-
deczne, s¹siedzkie relacje ¿ony Wilhel-
ma Dymke z jej matk¹, Agnieszk¹ Œle-
bod¹. Bardzo pozytywnie wyra¿a siê te¿
o nauczycielu Wilhelmie Kuku jako jego
uczennica. W. Kuk po powrocie z kam-
panii wrzeœniowej 1939 r. ba³ siê Niem-
ców, czu³ ich wrogi stosunek do siebie.
Niemieccy ch³opacy w 1940 r. zemœcili
siê na nim za to, ¿e sprzyja³ Polakom.
Jego tragiczny los nie jest do koñca wy-
jaœniony.

Przygotowa³a T.A.
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15 czerwca z inicjatywy Zespo³u Szkó³
w Czaczu odby³ siê festyn szkolny. Do
jego organizacji w³¹czyli siê równie¿:
Rada Rodziców, Grupa AA „Warta”, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich oraz Rady So³eckie
Czacza, Bia³cza Nowego, Gliñska, Cza-
czyka.
Motto festynu brzmia³o: „Zachowaj trzeŸ-
wy umys³ – b¹dŸ sob¹. ¯yj na sportowo
i weso³o”.
Impreza rozpoczê³a siê I Biegami Cza-
cza. Na starcie stanê³y dzieci, m³odzie¿
i wielu doros³ych. Dla najm³odszych
przygotowano zabawy i konkurencje.
Przyjecha³a grupa motocyklistów, która
zaprezentowa³a swoje „maszyny”. Ka¿de
dziecko mog³o wsi¹œæ na motor. Potem
odby³a siê czêœæ g³ówna, czyli konkuren-
cje. Wziê³y w nich udzia³ szeœcioosobo-

22 czerwca na stadionie w Œmiglu
odby³y siê I Letnie Zawody w Bule Sa-
morz¹dowców Powiatu Koœciañskiego.
Do rozgrywek stanê³y 4 dru¿yny. Urz¹d
Miejski Koœciana reprezentowali: Maciej

15 czerwca w Grodzisku Wlkp. odby³
siê II Miêdzynarodowy Bieg im. S³owa-
ka, organizowany dla uczczenia powsta-
nia grodziskiego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. Juliusza S³owackiego. W bie-
gu na dystansie 21 km (pó³maraton) star-
towa³o 656 zawodników, m.in. reprezen-
tuj¹cy obecnie Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu Micha³ Szkudla-
rek, który w kat. pow. 70 lat zaj¹³ 3. miej-
sce, Ireneusz Koller – 12 m. w kat pow.
50 lat i Kuba Wojciechowski – 9 m. w kat.
pow. 30 lat.

M.D.

7 czerwca na terenie rekreacyjnym
przy basenie k¹pielowym w Œmiglu po
raz czwarty odby³y siê Gminne Obcho-
dy Dnia Dziecka, których organizatora-
mi byli: burmistrz Œmigla, Oœrodek Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji, Centrum Kul-
tury, Zarz¹dy Osiedli Nr 2 i 3 oraz Gmin-
na Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Tegoroczna impreza
przebiega³a pod has³em „Zachowaj trzeŸ-
wy umys³” i by³a czêœci¹ ogólnopolskiej

Sportowy Dzieñ Dziecka
kampanii na rzecz promocji zdrowego
stylu ¿ycia. W imprezie uczestniczy³y
dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych gminy Œmigiel.
W programie Dnia Dziecka znalaz³y siê
zarówno turnieje dru¿ynowe: dwa ognie
usportowione dziewcz¹t, przeci¹ganie
liny dziewcz¹t, turniej pi³ki no¿nej ch³op-
ców, turniej pi³ki pla¿owej ch³opców, tur-
niej w „boules”, turniej gier i zabaw spor-
towych dla najm³odszych, jak i zabawy
indywidualne: rzuty lotkami do tarczy,
wyœcigi na miniszczud³ach, strza³y pi³k¹
no¿n¹ do bramki, rzuty ringo na krzy¿ak,
wyœcigi na klockach. Zwyciêzcom nagro-
dy wrêczy³a wiceburmistrz Wies³awa
Poleszak-Kraczewska. Za miejsca I-III
ka¿de dziecko otrzyma³o medal, dyplom
okolicznoœciowy zwi¹zany z kampani¹
oraz nagrodê rzeczow¹, za miejsca IV-V
dyplom i nagrodê rzeczow¹.

W punktacji dru¿ynowej szkó³ zwyciê¿y³
Zespó³ Szkó³ w Œmiglu, drugie miejsce
zaj¹³ Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie,
trzecie miejsce – szko³a w Bronikowie
przed szko³ami w Starym Bojanowie
i Czaczu. Wszystkie szko³y otrzyma³y dy-
plomy i puchary.
W tegorocznych Gminnych Obchodach
Dnia Dziecka uczestniczy³o prawie 200
m³odych sportowców.

tekst i fot. OKFiR

Kasprzak – zastêpca burmistrza, Piotr
Ruszkiewicz – przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej i jego zastêpca Maciej Zielon-
ka, Urz¹d Gminy w Czempiniu: Jan KaŸ-
mierczak – zastêpca burmistrza, Krzysz-
tof Sankiewicz – przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, Starostwo Powiatowe w Ko-
œcianie: radni Zbigniew Bernard, Adam
Cichocki i Karol Kopienka, Œmigiel re-
prezentowali Jan Józefczak – przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej, Stanis³aw Pawlak
– jego zastêpca i radny W³odzimierz
Drótkowski. Trzyosobowe dru¿yny roze-
gra³y po 2 rundy. Pierwsze miejsce zajê-
³a reprezentacja gminy Czempiñ, przed

Starostwem Powiatowym w Koœcianie,
gmin¹ Œmigiel i Urzêdem Miejskim Ko-
œciana. Nagrodami w zawodach by³y oko-
licznoœciowe puchary, ufundowane przez
Jana Józefczaka.

OKFiR

Letnie bule

¯yj na sportowo i weso³o
we grupy rodziców, uczniów, nauczycie-
li. Wygrali ci ostatni. Medale wrêcza³ bur-
mistrz Œmigla Wiktor Snela. Wieczorem
odby³a siê zabawa taneczna dla ca³ej spo-
³ecznoœci. Przez ca³y dzieñ mo¿na by³o
korzystaæ z wielu atrakcji, by³y to m.in.:
strzelanie z wiatrówki, rozgrywki w pi³-
kê siatkow¹, przeja¿d¿ki konne, quady,
ognisko, konkurencje sportowe, malowa-
nie twarzy. Mo¿na by³o skorzystaæ ze sto-
iska gastronomicznego, kawiarenki,
sklepiku szkolnego. Powodzeniem cie-
szy³a siê loteria fantowa, balony i wata
cukrowa.
S³owem: BY£O RODZINNIE, WESO£O
I SPORTOWO.

tekst  Zespó³ Szkó³ w Czaczu

II Bieg S³owaka
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