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Uwaga
W zwi¹zku z przygotowaniem publikacji zwracam siê o na-
wi¹zanie kontaktu do osób znaj¹cych lub bêd¹cych rodzin¹
ROZSTRZELANYCH:
9.11.1939 r. – Park Miejski w Koœcianie:
- B³aszczyk Jan – m³ynarz ze Œmigla,
- Grobelniak Aleksy – pracownik biurowy ze Œmigla,
- Cha³upka Tomasz – z Robaczyna,
- Miko³ajczak Miko³aj – robotnik ze Œmigla,
- Ratajczak Stanis³aw – robotnik z Karœnic,
- Zamelski Jan – robotnik ze Starego Bojanowa,
- Stanis³awski Stanis³aw – z Karœnic,
- Wa³kowski Teofil – ogrodnik ze Œmigla.

9.11.1939 r. – las Kurzagóra:
- Adamczewski Bart³omiej – z Wonieœcia,
- Dratwiñski Józef – ze Œmigla,
- Lacki Franciszek -– ze Starego Bojanowa,
- Matuszczak Franciszek –z Parska,
- Majorek Franciszek – z Bronikowa (?),
- Nowaczyk Jan – z Wonieœcia.

Hubert Zbierski
64-030 Œmigiel,
ul. T. Koœciuszki 41/4
tel. 5 180 260
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Swoj¹ receptê na d³ugowiecznoœæ
zdradzi³a Anna Andrzejewska, mieszkan-
ka Robaczyna, która 4 lutego ukoñczy³a
100 lat. Zdaniem Pani Anny sekret tkwi
w tym, by jeœæ z umiarem, nie paliæ, alko-
holu spo¿ywaæ tylko „dla zdrowotnoœci”,
cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹ i zachowaæ po-
godê ducha.
Anna Andrzejewska urodzi³a siê w Sier-
powie. By³a jednym z jedenaœciorga dzie-
ci w niemieckiej rodzinie Beissertów.
Ojciec trudni³ siê m³ynarstwem i dodat-
kowo kowalstwem. Podstawowe wy-
kszta³cenie pani Anna uzyska³a w nie-
mieckiej szkole w Sierpowie. Mê¿a - Jana
Andrzejewskiego jubilatka pozna³a na
zabawie w rodzinnej wsi. W 1933 roku
wysz³a za niego za m¹¿. Pierwsze dziec-
ko, syna Edmunda urodzi³a przed wojn¹,
córkê Gertrudê w burzliwym, wojennym
okresie, a najm³odsza córka Irena przy-
sz³a na œwiat ju¿ po wyzwoleniu. Wtedy
te¿ pani Anna rozpoczê³a naukê jêzyka
polskiego w szkole wieczorowej w Sta-
rym Bojanowie. Przez ca³e ¿ycie praco-
wa³a we w³asnym gospodarstwie rolnym.
W wieku 72 lat zosta³a wdow¹. Dziœ
mieszka z córk¹ Iren¹. Doczeka³a siê
dziesiêciorga wnuków, dwanaœciorga

Wiekowa œmigielanka

prawnuków i oczekuje narodzin trzyna-
stego. Mimo swoich stu lat jubilatka
w podstawowych, codziennych czynno-
œciach doskonale radzi sobie sama. Jest
bardzo pogodna i nadal ciekawa œwiata.
Urodzinowa uroczystoœæ wraz z okolicz-
noœciow¹ msz¹ œw. odby³a siê 7 lutego.
Z ¿yczeniami dla Pani Anny poœpieszy³
burmistrz Wiktor Snela wraz z Tade-
uszem Marciniakiem, kierownikiem

Urzêdu Stanu Cywilnego w Œmiglu. Po-
darunkiem od œmigielskiego samorz¹du
by³ bukiet czerwonych ró¿ oraz ciep³y,
we³niany koc. Na rêce jubilatki Tadeusz
Marciniak przekaza³ równie¿ list gratu-
lacyjny przes³any przez Prezesa Rady
Ministrów RP – Donalda Tuska.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska
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Bardzo sprawny przebieg mia³a XXXI
Sesja Rady Miejskiej Œmigla, która odby-
³a siê 26 lutego. Uczestniczy³o w niej 12
z 15 radnych.. Porz¹dek obrad zosta³ wy-
czerpany dos³ownie w 25 minut. Radni
podjêli m.in. szeœæ uchwa³.
Przyst¹pienie do budowy systemu kana-
lizacyjnego w gminie wymaga od samo-
rz¹du siêgniêcia po d³ugoterminowy kre-
dyt w kwocie piêciu milionów z³otych.
Wybór banku udzielaj¹cego po¿yczkê
zostanie dokonany w drodze przetargu.
Zaci¹gniête zobowi¹zanie kredytowe
wesprze dop³ata z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ bur-
mistrza do zaci¹gniêcia takiego zobowi¹-
zania finansowego podjêli na sesji radni.
Wprowadzili tak¿e bie¿¹ce zmiany w bu-
d¿ecie, m.in. zatwierdzili wp³yw 100 tys.
z³otych do gminnej kasy, jako dofinanso-
wanie z bud¿etu Starostwa Powiatowego
na budowê drogi Bruszczewo-Przysieka
Polska. Przesuniêciu w bud¿ecie uleg³y

tak¿e œrodki zarezerwowane do dyspo-
zycji radnych. 60 tys. z tej w³aœnie puli
radni zdecydowali przeznaczyæ na budo-
wê boiska do gry w tenisa ziemnego
w Œmiglu.
Ponadto na wniosek parafii w Czaczu
rada udzieli³a dotacji celowej, w kwocie
20 tys. z³otych, na remont dachu nad
naw¹ koœcio³a. Radni zatwierdzili rów-
nie¿ podjêcie przez Urz¹d realizacji pro-
jektu pn. „Wspó³praca + Wiedza = Suk-
ces So³ectw” wspó³finansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego. Pro-
jekt ten opiewa na ponad 36 tys. z³otych
i jest przeznaczony na szkolenie i integra-
cjê so³tysów.
Jedna z uchwa³ dotyczy³a wniesienia
aportu do utworzonej w Œmiglu Spó³ki
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnej. Decyzj¹
rady do spó³ki zosta³ wniesiony wk³ad
niepieniê¿ny o  ³¹cznej  war toœc i
2 766 629,13 z³. Na tak¹ kwotê oszacowa-
no nowo wybudowane sieci wodoci¹go-
we na odcinku Morownica – Œmigiel,

Coraz bli¿ej sformalizowania wspó³-
pracy nawi¹zanej w roku ubieg³ym przez
œmigielski samorz¹d z wêgiersk¹ gmin¹
Balatonfüzfö. Delegacja z Wêgier ju¿ po
raz drugi goœci³a na Ziemi Œmigielskiej.
Szeœcioosobowa reprezentacja z Bala-
tonfüzfö: dr Keil Kalman - zastêpca bur-
mistrza, dr Takacs Laszlo - sekretarz, Sza-
boki Sandor - radny, Kovács István – ko-
mendant Stra¿y Po¿arnej, dyrektorka
szko³y, a tak¿e Klara Sipos Molnarne -
t³umaczka, przebywa³a w naszej gminie
od 19 do 21 lutego. Wa¿nym punktem
pobytu Wêgrów w Œmiglu by³o spotka-
nie z radnymi. Poza wymian¹ informacji
na temat funkcjonowania obu samorz¹-
dów, wypracowano stanowisko dotycz¹-
ce podpisania oficjalnej umowy o nawi¹-
zaniu partnerstwa pomiêdzy Œmiglem,
a Balatonfüzfö. Po uzgodnieniu treœci po-
rozumienia i podjêciu przez radnych sto-
sownej uchwa³y, podpisy pod umow¹ zo-
stan¹ z³o¿one przez burmistrzów obu
gmin podczas Dni Œmigla. Ratyfikacja
umowy na Wêgrzech nast¹pi we wrze-
œniu br. podczas Dni Balatonfüzfö.

W czasie krótkiego pobytu w Polsce
Wêgrzy z³o¿yli wizytê w koœciañskiej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, œmigielskim
Kurkowym Bractwie Strzeleckim, niet¹¿-
kowskim Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych oraz Zespole Szkó³ w Czaczu.
W Starym Bojanowie Wies³aw Kasperski

Przysieka Polska – Widziszewo oraz sieæ
powsta³¹ w Zygmuntowie, a tak¿e odda-
ny w styczniu do u¿ytkowania zbiornik
retencyjny wody czystej w Œmiglu.
Ostatnia uchwa³a dotyczy³a wprowadze-
nia zmian do Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego. Dotyczy³y one budowy wspo-
mnianej drogi z Bruszczewa do Przysie-
ki, a tak¿e przebudowy œwietlicy wiejskiej
w Niet¹¿kowie i rozbudowy œwietlicy
w ¯egrówku. Remonty tych obiektów zo-
stan¹ wykonane w 2010 r., a nie jak wcze-
œniej zak³adano w roku bie¿¹cym. Przy-
czyn¹ takiej decyzji s¹ wzglêdy formal-
ne, gdy¿ inwestycje te maj¹ szansê zo-
staæ sfinansowane z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach dzia³ania
„Odnowa i rozwój wsi”. W przypadku
pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji
gmina fizycznie nie jest w stanie tych prac
wykonaæ w roku bie¿¹cym.
Marcowa sesja zaplanowana zosta³a na
ostatni czwartek miesi¹ca.  

A. Kasperska

XXXI Sesja

O krok od podpisania umowy

- so³tys wsi przyj¹³ delegacjê w Domu
Wiejskim. Poza zwiedzaniem kolejki, te-
renów rekreacyjnych, podlegaj¹cych
OKFiR, w tym boisk sportowych „Orlik”,
obiektów Centrum Kultury, Biblioteki
Publicznej, GCI, goœcie wybrali siê rów-
nie¿ na œmigielski wodoci¹g oraz oczysz-
czalniê œcieków. Du¿e zainteresowanie
wœród przyby³ych samorz¹dowców
wzbudzi³o funkcjonowanie miejskiej in-

frastruktury. Okazuje siê, ¿e wêgierska
gmina podobnie jak œmigielska, boryka
siê z problemami z zakresu inwestycji
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych. Wêgier-
ska delegacja uczestniczy³a równie¿
w uroczystoœci przekazania wozu stra¿ac-
kiego OSP w Œmiglu.

AK
fot. WPK
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1 lutego w Centrum Kultury w Œmi-
glu odby³o walne zebranie sprawozdaw-
cze chóru „Harmonia”. Uczestniczy³o
w nim czterdziestu dziewiêciu cz³onków
(czynnych i wspieraj¹cych) oraz zapro-
szeni goœcie: Tadeusz Paprocki – prezes
leszczyñskiego oddzia³u Polskiego
Zwi¹zku Chórów i Orkiestr w Warszawie,
Wies³awa Poleszak-Kraczewska, zastêp-
ca burmistrza Œmigla oraz Eugeniusz
Kurasiñski, dyrektor Centrum Kultury
w Œmiglu.
W minionym roku „Harmonia” obchodzi-
³a 115. rocznicê dzia³alnoœci. Z okazji ju-
bileuszu, dziêki ¿yczliwoœci w³adz lokal-
nych i powiatowych, chórzyœci otrzyma-
li nowe stroje: panowie garnitury, koszu-
le i krawaty, a panie bluzki. Poprzednie

„Harmonia” powiêkszy³a szeregi

Dziewiêæ ma³¿eñskich par, które w li-
stopadzie i grudniu ubieg³ego roku ob-
chodzi³y 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego,
zosta³o uhonorowanych medalami Pre-
zydenta RP. Uroczystoœæ wrêczenia od-
znaczeñ za „D³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie” odby³a siê 24 lutego w Sali Œlubów
Urzêdu Stanu Cywilnego w Œmiglu.
Z³ote gody œwiêtowali: Halina i Zygfryd
Berthold z Bruszczewa, Maria i Stani-
s³aw Kupka z ̄ egrówka, Genowefa i W³a-
dys³aw Wolsztyñscy z Przysieki Polskiej,
Aniela i Jan Paw³owscy z Parska oraz
œmigielanie: Leonarda i Edmund Grzeœ-
ko, Maria i Franciszek Maækowscy, Ga-
bryela i Ludwik Nowakowie, Stanis³awa
i Kazimierz Pikiñscy, a tak¿e Teresa
i Adam Olejniczak. Medale jubilatom
wrêcza³ burmistrz Wiktor Snela w obec-
noœci Stanis³awa Pawlaka – wiceprzewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej, Macieja Wi-
œniewskiego – sekretarza oraz Tadeusza
Marciniaka – zastêpcy kierownika USC.

Ma³¿eñskie Z³ote Gody

Zebrani tradycyjnie wznieœli okoliczno-
œciowy toast.
W roku 2009 jubileusz 50-lecia ma³¿eñ-
stwa w gminie Œmigiel œwiêtowaæ bêdzie

prawie trzydzieœci kolejnych par.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

stroje s³u¿y³y chórzystom 15 lat.
Zebranie by³o równie¿ okazj¹, by uczciæ
minut¹ ciszy pamiêæ czterech cz³onków,
którzy w 2008 roku odeszli do wieczno-
œci. Decyzj¹ walnego zgromadzenia „Har-
monia” powiêkszy-
³a swoje szeregi.
Przyst¹pi³o do niej
piêciu cz³onków
wspieraj¹cych i je-
den czynny. Œpie-
wacy, którzy najpil-
niej uczêszczali na
lekcje œpiewu, zo-
stali wyró¿nieni
ustn¹ pochwa³¹
oraz s³odkim dro-
biazgiem. Wyró¿-

nienia wrêczy³a Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska. Jak na chór przysta³o, na spo-
tkaniu nie zabrak³o wspólnego œpiewu
i towarzyskich rozmów przy ma³ej czar-
nej i cieœcie.

K.S.
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Pod takim tytu³em 4 lutego w Zespo-
le Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej odby³
siê koncert chórów szkolnych SG i SP
w Starej Przesiece Drugiej i Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Oborzyskach Sta-
rych.
Podczas koncertu mo¿na by³o us³yszeæ
miêdzy innymi kolêdy, pastora³ki, piosen-
ki harcerskie i m³odzie¿owe, do których
aran¿acjê przygotowa³ nauczyciel muzy-
ki Micha³ Dolata. Ca³oœæ przeplatana by³a
tekstami Jana Paw³a II, ks. Jana Twar-
dowskiego i Phila Bosmansa przygoto-
wanymi przez nauczycielki Lidiê Jan-
kowsk¹ i Izabelê W³odarczak.
Na koncercie goœcili przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych gminy Œmigiel,
przyjaciele szko³y, nauczyciele, rodzice
i spo³ecznoœæ lokalna.
Czas spêdzony tego dnia w szkole nie by³

W Zespole Szkó³ w Bronikowie
28 stycznia mia³o miejsce podsumowanie
projektu edukacyjnego „Powstanie wiel-
kopolskie – pamiêci bohaterów”.
Projekt przygotowany by³ z myœl¹
o rozwijaniu œwiadomoœci patriotycznej
uczniów klas IV-VI oraz I-III gimnazjum.

Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Wielkopolskiego, Departament Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich infor-
muje, ¿e Zarz¹d Województwa Wielkopol-
skiego og³osi³ Uchwa³¹ nr 2166/2009 na-
bór wniosków o przyznanie pomocy dla
Dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” realizo-
wanego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nabór wniosków trwaæ bêdzie od 2 lute-
go 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.
Wnioski o przyznanie pomocy nale¿y

Koncert kolêd i nie tylko…

stracony. Przypomnia³, ¿e warto czasem
siê zatrzymaæ, by dojrzeæ to, co napraw-
dê wa¿ne. Przecie¿, jak us³yszeliœmy, „na-

Pamiêci bohaterów
Zak³ada³ zapoznanie ich z wydarzeniami
dotycz¹cymi powstania wielkopolskiego
oraz rozbudzanie i rozwijanie wra¿liwo-
œci obywatelskiej. Dzia³ania uczniów po-
lega³y na wykonaniu przez ka¿d¹ klasê
plakatu, przygotowaniu do recytacji
trzech utworów poetyckich o treœci pa-

triotycznej oraz nauczeniu siê pieœni po-
wstañczej lub patriotycznej. Uczniowie
wykonali tak¿e gazetki œcienne, na któ-
rych umieœcili informacje dotycz¹ce wy-
darzeñ historycznych oraz symbole na-
rodowe. W gazetce szkolnej zosta³y za-
mieszczone artyku³y mówi¹ce o wyda-
rzeniach powstañczych. Podczas podsu-
mowania projektu uczniowie zaprezento-
wali swoje dokonania. Prace plastyczne
mo¿na by³o ogl¹daæ na specjalnej wysta-
wie. Wa¿n¹ czêœci¹ spotkania by³o recy-
towanie wierszy i œpiew pieœni powstañ-
czych i patriotycznych. Przedstawiony
zosta³ rys historyczny dotycz¹cy wyda-
rzeñ zwi¹zanych z powstaniem wielko-
polskim, slajdy prezentuj¹ce wydarzenia
powstañcze oraz wystawa dotycz¹ca po-
wstañców ziemi œmigielskiej.
Podsumowanie projektu by³o okazj¹ do
uœwiadomienia m³odym ludziom, jak
wa¿na jest historia i jaki mia³a wp³yw na
wspó³czesnoœæ.

Nauczyciele Zespo³u Szkó³
w Bronikowie

Ruszy³ nabór wniosków „Odnowa i rozwój wsi”
sk³adaæ w Departamencie Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego, ul. Koœciuszki 95, pokój nr
1, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
800-1500.
Formularz wniosku jest dostêpny na stro-
nie internetowej Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Wielkopolskiego
www.umww.pl, www.prow.umww.pl
Informacje na temat ww. dzia³ania udzie-
lane s¹ pod numerem tel. 061 854 17 88.

Zgodnie z zapisami Rozporz¹dzenia Mi-
nistra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach Dzia³ania
„Odnowa i rozwój wsi” objêtego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 o kolejnoœci przyznawania
pomocy decyduje równie¿ data i godzi-
na wp³ywu wniosku.

wet œlimak zd¹¿y³ na Arkê Noego…”

Lidia Jankowska
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Œledz¹c losy uczestników Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919, trudno dziœ
zdaæ sobie sprawê, ¿e zdecydowana wiêk-
szoœæ z nich w ci¹gu swego ¿ycia uczest-
niczy³a w trzech kolejnych bataliach.
W 1793 roku, w wyniku drugiego rozbio-
ru Polski, dawne województwo poznañ-
skie znalaz³o siê pod panowaniem Prus.
(Po 1871 r. w cesarstwie niemieckim,
w którym Prusy odgrywa³y pierwszopla-
now¹ rolê). Zaborca ró¿nymi metodami
stosowanymi wobec ludnoœci polskiej
realizowa³ politykê germanizacyjn¹, któ-
rej celem mia³a byæ pe³na integracja za-
branych ziem z Niemcami. Polacy wcie-
leni do zaborczego wojska wbrew swej
woli sk³adali przysiêgê na wiernoœæ naj-
pierw pruskiego króla, póŸniej niemiec-
kiego cesarza. Uczestniczyli te¿ w licz-
nych wojnach, w tym i pierwszej œwiato-
wej, w której cesarstwo niemieckie po-
nios³o klêskê.
Podpisana 11 listopada 1918 roku w fran-
cuskim Compiegne kapitulacja Niemiec
stworzy³a mo¿liwoœæ powrotu, ró¿nymi
sposobami, polskim ¿o³nierzom w nie-
mieckich mundurach w ojczyste strony,
niekiedy z broni¹ w rêku. To oni, dobrze
wyszkoleni i maj¹cy wojenne doœwiad-
czenia, stali siê „sol¹” powstañczych od-
dzia³ów. W wydanym w styczniu br. opra-
cowaniu „Powstanie Wielkopolskie w Bu-
kówcu Górnym...” Zygmunt Apolinarski
opublikowa³ listê 120 nazwisk uczestni-
ków powstania, z których przynajmniej
(nie we wszystkich przypadkach da³o siê
to ustaliæ) 69 uprzednio s³u¿y³o w armii
niemieckiej.
Problemem powstañczych oddzia³ów
w pocz¹tkowej fazie walk by³y mundury.
W tych samych walczyli i Niemcy, i Pola-
cy – byli ¿o³nierze pruscy i powstañcy
umundurowani w pruskie uniformy ze
zdobycznych niemieckich magazynów.
Powstañcze mundury pozbawione cesar-
skich dystynkcji, uzupe³nione orze³kami,
bia³o-czerwonymi opaskami i rozetkami
b¹dŸ bia³o-czerwonym znaczkiem na
czapce otrzymanym przez usuniêcie ko-
loru czarnego z wojskowej „kokardy”
cesarstwa – w trakcie walki niewiele ró¿-
ni³y siê od niemieckich, szczególnie
o zmroku. St¹d niekiedy dochodzi³o do
tragicznych pomy³ek – aby ich unikn¹æ,
z podrêcznych œrodków wykonywano do-
datkowe oznaki, jak np. w styczniu 1919 r.
pod Osieczn¹ opaski z bia³ego p³ótna
(bielizny!!!)
Dnia 17 stycznia 1919 r. z powstañczych
oddzia³ów, uzupe³nionych przymuso-
wym poborem wojskowym, utworzono

P o w s t a ñ c y  i  w o j a c y
Armiê Wielkopolsk¹ i odt¹d jej ¿o³nierze
nosili ujednolicone umundurowanie.
Jego elementem m.in. by³a rogatywka
z szarego sukna z potrójn¹ rozetk¹
i orze³kiem.

óstego marca 1919 r. rozkazem Dowódz-
twa G³ównego w Poznaniu powstañcze
oddzia³y „Grupy Leszno” (w jej sk³ad
wchodzi³y frontowe odcinki Poniec, Paw-
³owice, Osieczna i Boguszyn) przekszta³-
cone zosta³y w 6. Pu³k Strzelców Wiel-
kopolskich (póŸniej w 60. Pu³k Piecho-

Józef KaŸmierczak w uniformie niemiec-
kim

Rodzeñstwo: Kazimierz, Julia i Feliks
Zbierscy w mundurach Armii Wielkopol-

skiej

ty), który m.in. walczy³ na Pomorzu,
gdzie z³¹czy³ siê z wojskami gen. Halle-
ra. Jego ¿o³nierze brali te¿ udzia³ w woj-
nie bolszewickiej 1919-1920 roku.

Przyk³adem powstañca – wojaka, walcz¹-
cego w pierwszej wojnie œwiatowej, po-
wstaniu i wojnie bolszewickiej jest mój
wujek Nikodem Erzepki.
Urodzi³ siê w Œmiglu w 1900 roku z ojca
Stefana (szewca) i matki Weroniki Du-
chalskiej. By³ cz³onkiem miejscowego
„Soko³a”. Od lipca 1918 do 1.1.1919 roku
s³u¿y³ w armii niemieckiej. Po powrocie
do Œmigla wst¹pi³ do dru¿yny „Pogoto-
wia im Jana Kiliñskiego”, gdzie by³ szko-
lony na goñca i sanitariusza. Dziesi¹te-
go stycznia 1919 r. wraz z kompani¹ œmi-
gielsk¹ Józefa £ukomskiego uda³ siê do
Osiecznej, gdzie uczestniczy³ w walkach
do 15 lutego 1919 r. Po ukoñczeniu szko-
³y podoficerskiej bra³ czynny udzia³
w wojnie polsko-bolszewickiej. W armii
polskiej s³u¿y³ do maja 1923 r. Zamiesz-
ka³ w Osiecznej, gdzie prowadzi³ zak³ad
krawiecki. Zmar³ w 1958 r. w Lesznie,
gdzie jest te¿ pochowany.

Po podpisaniu 18 marca 1921 r. traktatu
pokojowego w Rydze, koñcz¹cego woj-
nê polsko-bolszewick¹, weterani powra-
caj¹cy w rodzinne strony zaczêli siê or-
ganizowaæ. W lipcu 1922 r. powo³ano
Towarzystwo Powstañców i Wojaków.
Wspó³za³o¿ycielem, wiceprezesem, a na-
stêpnie prezesem œmigielskiego ko³a by³
Witold £ukomski. W 1927 r. jego sekre-
tarzem by³ Zbigniew £ukomski, skarb-
nikiem W³adys³aw Fêglerski, a chor¹¿ym
Ignacy Cieœla.

Nikodem Erzepki. Fot. z 1921 r.
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Kolejne rocznice wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 inspiruj¹ do
powstawania licznych publikacji, zarów-
no prasowych jak i ksi¹¿kowych. Czytam
je z uwag¹ i czêsto uœwiadamiam sobie,
¿e niektóre ich fragmenty... s¹ mi znane!
Tak – ich pierwowzorem s¹ moje opra-
cowania!!!
Pierwszym z nich jest moja praca dyplo-
mowa pisana pod kierunkiem Ludwika
Gomolca (autora „Dziejów miasta Œmi-
gla) pt. „Udzia³ Œmigla i okolicy w Powsta-
niu Wielkopolskim 1918/1919” napisana
w 1961 r. TAK!
Wtedy jeszcze nie by³o systematycznych
opracowañ dotycz¹cych powstania – two-
rzono je na podstawie monografii ruchów
powstañczych poszczególnych miejsco-

O publicystycznej wolnoamerykance, czyli o podbieraniu tekstów

W 1934 r. utworzono Zwi¹zek Weteranów
Powstañ Narodowych. Zebranie za³o¿y-
cielskie œmigielskiego ko³a odby³o siê
w Kasynie Obywatelskim Micha³a Hoff-
ki (obecnie „Bar ¯ó³tek”). W 1935 r. za-
rz¹d tworzyli: Witold £ukomski – prezes,
Feliks Zbierski – zastêpca, Zbigniew
£ukomski – sekretarz, Edward Styza –

Cz³onkowie Towarzystwa Powstañców i Wojaków. Rok 1934. Na fotografii w 1961 r. zidentyfikowano:
Siedz¹ od lewej: W³adys³aw Bromka, Leon Drótkowski, Józef Jasiñski, Jan Kiedrowski, Feliks Zbierski, Witold £ukomski, Stani-
s³aw Grabowski, Stanis³aw S³omiñski, Edward Styza i Ignacy Józefiak.
Stoj¹ w rzêdzie 1. Od lewej: Józef Dratwiñski, Ignacy Cieœla, Jan Sadowski, Franciszek Ciesielski, Wojciech Hoffman, Piotr
Bartkowiak, Jan Fr¹ckowiak, Paku³a (imiê nieznane), Jan Miko³ajczak, Antoni Sworowski, Franciszek Kotecki, Pawe³
Schwarz, W³adys³aw Rosolski, Kazimierz Matuszewski, Leon Bartkowiak i Leon Pachura.
Stoj¹ w rzêdzie 2 (na podwy¿szeniu od lewej: Augustyn Wawrzyniak, Szwarc (imiê nieznane), Kazimierz Go³êbski, Józef Ma³ek,
os. niezidentyfikowana, Micha³ Marek, Stanis³aw Janicki, Micha³ RzeŸnik, Jan Orlik, Józef Szymañski, Zborowski (imiê niezna-
ne), Micha³ Szymanowski i Antoni Vogt.

skarbnik i W³adys³aw Rosolski – komen-
dant.
W 1938 r. dosz³o do kolejnej reorganiza-
cji zwi¹zków kombatanckich – powsta³
Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich
1918/1919.
Po 1945 r. zwi¹zek ten reaktywowano,
w tym te¿ i œmigielskie ko³o. W 1949 r.

liczy³o ono 68 cz³onków, a jego prezesem
by³ Ignacy Kokociñski.
We wrzeœniu 1949 r. nast¹pi³a nastêpna
reorganizacja – koncentracja kombatanc-
kich zwi¹zków, w tym i powstañczych –
powsta³ Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ
i Demokracjê skupiaj¹cy 11 organizacji
kombatanckich dzia³aj¹cych od 1945 r.

Hubert Zbierski

woœci, którymi m.in. by³y prace dyplomo-
we studentów, w postaci maszynopisów.
Interesowali siê nimi te¿ regionaliœci,
w tym i koœciañscy, którym kopiê mej
pracy udostêpni³em. Znajduje siê ona, jak
i jej mikrofilm, (jeszcze?) w zbiorach Mu-
zeum Regionalnego w Koœcianie. Na mój
maszynopis powo³ywali siê m.in. Bogu-
s³aw Polak i Henryk Florkowski.
Drugim moim opracowaniem na ten te-
mat jest publikacja wydana w 1994 r. pt.
„Udzia³ mieszkañców Œmigla i okolicy
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”.
Cytowana wielokrotnie – z odsy³aczami
podaj¹cymi w przypisach Ÿród³o, jak i bez
jego podania. Ra¿¹cym przyk³adem tego
drugiego jest tekst, który opublikowa³ na
stronie internetowej www.sciaga.pl (sic!)

kostek 21. Tytu³ przytoczonego tekstu
jest identyczny z tytu³em mego opraco-
wania wydanego drukiem w 1994 r. In-
ternetowy tekst sk³ada siê z 300 wersów,
z których 237 (78%) jest przepisanych
z moich publikacji: 192 z tytu³owej (jej
fragmenty przeczyta³em te¿ w wydanej
ostatnio publikacji w Osiecznej), 26 z pu-
blikacji „Sylwetki Polaków rozstrzela-
nych w 1939 r. na Starym Rynku w Œmi-
glu” (s. 37/38) i 19 wersów z „Witryny
Œmigielskiej” nr 22 z 1997 r. (s.1)
Mam mieszane uczucia – „serce roœnie”,
gdy jestem cytowany, ale boli, gdy jestem
okradany,
podawanie Ÿród³a informacji uwa¿am
bowiem za jeden z podstawowych obo-
wi¹zków ka¿dego publicysty.

Hubert Zbierski
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Popowo Stare po³o¿one jest na zachód
od Œmigla. W przesz³oœci spotykamy na-
zwê Popowo (1337), Popono (1580). Miej-
scowoœæ nosi³a te¿ swego czasu nazwê Po-
powa Niemieckiego, dla odró¿nienia od
Popowa Polskiego (Wonieskiego). Nazwa
wywodzi siê od imienia osadnika Pop. Na
przestrzeni dziejów Popowo by³o w³asno-
œci¹ wielu rodów. W Ÿród³ach wystêpuje
ju¿ w 1309 roku, gdy w³aœcicielem by³
Œwiêtos³aw, który sprzeda³ je benedykty-
nom z Lubinia, którzy sprzedali je z kolei
Andrzejowi Szaszorowi z Czacza. W XIV
wieku stanowi³o w³asnoœæ rodu Bylinów
– Szreniawitów, a m.in. Bogus³awa i Jaro-
ty, który by³ burgrabi¹ koœciañskim. Ko-
lejnym w³aœcicielem zosta³ Wojciech z Bni-
na Œmigielski (1435-1456), po którym
dziedzicami byli jego zstêpni. Prawnuk
Wojciech w 1523 roku odst¹pi³ Popowo
Rafa³owi Leszczyñskiemu III, a jego syn
Andrzejowi Gawroñskiemu i Janowi Je-
ziorkowskiemu. Od nich wieœ ponownie
przejêli Leszczyñscy i w³adali ni¹ do 1738
roku, kiedy to król Stanis³aw Leszczyñski
sprzeda³ Popowo wojewodzie inowroc³aw-

Z dziejów Popowa Starego

skiemu W³adys³awowi £odzi Szo³drskie-
mu. Jego syn Jakub sprzeda³ wieœ w 1779
roku Józefowi Ch³apowskiemu, który ju¿
po roku sprzeda³ j¹ Ignacemu Szo³drskie-
mu. Ostatnim w³aœcicielem z roku Szo³-
drskich by³ Stanis³aw, który oko³o 1881
roku sprzeda³ Popowo Ernstowi Mülero-
wi. Kilka lat póŸniej, bo oko³o 1890 roku,
majêtnoœæ przesz³a w rêce Ksawerego
Speicherta z Konojadu. W 1936 roku dwór
oraz czêœæ maj¹tku kupi³ Józef £aniecki.
Jego syn Józef w³ada³ dworem oraz tzw.
resztówk¹ licz¹c¹ oko³o 90 ha do 1976
roku.

W roku 1881 powierzchnia dóbr wraz
z folwarkami Barchlin i BrzeŸniak wyno-
si³a 719,20 ha. W 1913 roku hodowano
tu 92 konie, 201 sztuk byd³a i 102 sztuki
trzody chlewnej. Funkcjonowa³a cegiel-
nia, gorzelnia oraz kolejka polna do Bie-
law. Oko³o 1880 roku w wiosce by³o 21
domów, w których mieszka³o 177 osób
(76 katolików i 101 ewangelików). W ma-
j¹tku by³o 5 domów zamieszka³ych przez
82 osoby (47 katolików i 35 ewangeli-
ków). W wolnej Polsce te dane mocno
siê zmieni³y. 30 wrzeœnia 1921 roku by³o
38 budynków, w których mieszka³o 230
osób, a 9 grudnia 1931 roku w 37 budyn-
kach ¿y³o 227 osób. W maj¹tku 30.9.1921
roku by³o 12 budynków zamieszka³ych
przez 177 osób, a 9.12.1931 roku budyn-
ków by³o 13, mieszka³o w nich 129 osób.
W po³udniowej czêœci wsi znajduje siê
zespó³ podworski z³o¿ony z parku o po-
wierzchni 3,5 ha, dworu i kaplicy. Dwór
zosta³ wzniesiony po 1779 roku przez
Ignacego Szo³drskiego. Odrestaurowano
go w 1908 roku. Jest to budynek muro-
wany, podpiwniczony, parterowy, z piê-
trow¹ czêœci¹ œrodkow¹.

Jan Pawicki

Œmigielska jednostka Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej od kilku tygodni na ak-
cje ratownicze wyje¿d¿a nowym, profe-
sjonalnie wyposa¿onym samochodem
po¿arniczym. MAN, typu TGL 12 240, to
œredni wóz ratowniczo-po¿arniczy z na-
pêdem szosowym. Auto warte ponad 457
tysiêcy z³otych zakupiono w po³owie ze
œrodków bud¿etu gminy, a w po³owie
zosta³o sfinansowane z dotacji Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaœniczego oraz fundu-
szy MSWiA. Wniosek na zakup samocho-
du gmina z³o¿y³a w listopadzie 2007 r.
W sierpniu 2008 roku Oddzia³ Wojewódz-
ki ZOSP RP poinformowa³ o przyznaniu
na ten cel po³owy potrzebnych œrodków,
po czym dwa miesi¹ce póŸniej Rada Miej-
ska Œmigla podjê³a uchwa³ê o przezna-
czeniu 228 712,50 z³, co stanowi³o drug¹
po³owê kwoty potrzebnej do sfinalizowa-
nia inwestycji. Œmigielscy stra¿acy nie
kryj¹ zadowolenia z nowego nabytku,
tym bardziej, ¿e jest to pierwszy nowy
wóz po¿arniczy o takiej klasie, otrzyma-
ny przez jednostkê.
Uroczyste, oficjalne przekazanie samo-
chodu odby³o siê 21 lutego. Z tej okazji
do œmigielskiej stra¿nicy przybyli m.in.

Nowym wozem na akcje

Ma³gorzata Adamczak – senator RP,
Edward Strzymiñski – wicestarosta ko-
œciañski, Iwona Bereszyñska – przewod-
nicz¹ca Rady Powiatu, Wiktor Snela –
burmistrz Œmigla, Jaros³aw Tomaszew-
ki - komendant powiatowy PSP, Andrzej
Ziegler – zastêpca komendanta powiato-
wego PSP, Kazimierz Król – prezes Za-
rz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP,
Jerzy Cieœla – prezes Zarz¹du Oddzia³u
Miejsko-Gminnego ZOSP RP, Marian
Graczyk – komendant gminny, naczelni-
cy i prezesi OSP, a tak¿e œmigielscy rad-
ni. W uroczystoœci uczestniczy³a równie¿
delegacja wêgierska goszcz¹ca w gminie
Œmigiel. Symbolicznego przekazania
wozu stra¿ackiego dokona³ Jan Józefczak
– przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla,

wrêczaj¹c Romanowi Schillerowi – pre-
zesowi OSP Œmigiel, stosowny akt. Auto
poœwiêci³ ks. dziekan Tadeusz Fo³czyñ-
ski.
Œmigielska jednostka jest jedn¹ z najprê¿-
niej dzia³aj¹cych w województwie wielko-
polskim. Przypomnijmy, ¿e w roku ubie-
g³ym otrzyma³a honorowy tytu³: „Wiel-
kopolska Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Roku
2007”.
Na Ziemi Œmigielskiej dzia³a szesnaœcie
jednostek OSP. W 2008 roku na zakup
stra¿ackiego sprzêtu i wyposa¿enia OSP
przeznaczono w gminie ponad 532 tysi¹-
ce z³otych. Z tego œrodki bud¿etowe to
257 147 z³., pozosta³a kwota stanowi po-
zyskane dotacje. Poza nabyciem samo-
chodu pieni¹dze wydatkowano m.in. na
zakup pompy szlamowej dla ¯egrówka,
wê¿y, agregatu pr¹dotwórczego dla Œmi-
gla, umundurowania bojowego, obuwia
ochronnego oraz paliwa. W 2009 roku
œmigielski Urz¹d z³o¿y³ siedem kolejnych
wniosków o dotacjê, m.in. na remont re-
mizy w Œmiglu, Niet¹¿kowie i Czaczu,
zakup umundurowania bojowego dla
stra¿aków ze Œmigla i Starego Bojanowa,
agregat pr¹dotwórczy dla Czacza oraz
wê¿e po¿arnicze i obuwie specjalne.

AK
fot. WPK
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W Szkole Podstawowej w Œmiglu po
raz dziewi¹ty zosta³ zorganizowany Tur-
niej Mitologiczny, przygotowany przez
historyczkê Monikê Janowicz oraz polo-
nistki Monikê W³och i Agnieszkê Szmy-
towicz. W turnieju udzia³ wziêli ucznio-
wie klas pi¹tych. Przedsiêwziêcie mia³o
na celu wzbudzenie wœród m³odzie¿y za-
interesowañ kultur¹ staro¿ytn¹, przybli-
¿enie im historii staro¿ytnej Grecji,
kszta³towanie wyobraŸni historycznej,
plastycznej oraz umiejêtnoœci kojarzenia
i ³¹czenia faktów.

Uczniowie i nauczyciele Zespo³u
Szkó³ w Bronikowie 10 lutego zaprosili
do sali wiejskiej seniorów oraz so³tysa
wsi Ryszarda Jerzyka, przewodnicz¹c¹
Ko³a Gospodyñ Wiejskich Stefaniê Ry-
dlichowsk¹, ksiêdza kanonika Zbignie-
wa Fenglera i ksiêdza proboszcza Józe-
fa Rydlewskiego.
Goœcie us³yszeli piosenki oraz obejrzeli
przedstawienia: „Czerwony Kapturek”
i „Opowieœæ wigilijna”, przygotowane
przez dzieci i m³odzie¿ ze szkolnego kó³-
ka teatralnego.
Nastêpnie swoje umiejêtnoœci zaprezen-
towali cz³onkowie kó³ka tanecznego.
Tancerze wykonali miêdzy innymi wal-
ca, jave’a, latino, salsê oraz taniec nowo-
czesny. Najwiêksze oklaski zebra³y wy-
stêpy najm³odszych dzieci. Klasa „0” za-
prezentowa³a scenki przedstawiaj¹ce
wydarzenia z ¿ycia babci i dziadka. Wi-
downi bardzo podoba³y siê tañce „Œnie-
¿ynek”, poleczka i piosenki o ba³wan-
kach wykonane przez uczniów klas I-III.
Uczniowie recytowali tak¿e okoliczno-
œciowe wiersze oraz zaprezentowali
dowcipy o babciach i dziadkach. Goœcie
prze¿yli tak¿e chwile wzruszenia, gdy

NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO W KOŒCIANIE
oraz

BURMISTRZ ŒMIGLA
INFORMUJ¥

o uruchomieniu punktu informacyjnego w siedzibie Urzêdu Miejskiego Œmigla w dniu
8 kwietnia 2009 roku, w godzinach od 900-1400.

W punkcie informacyjnym zainteresowane osoby bêd¹ mog³y:
- pobraæ niezbêdne druki zeznañ wraz z objaœnieniami,

- uzyskaæ od pracowników Urzêdu Skarbowego w Koœcianie wszelkie informacje w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych,

- z³o¿yæ zeznania podatkowe.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e druki zeznañ wraz z objaœnieniami s¹ dostêpne w siedzibie Urzêdu Miejskiego Œmigla,

pok. nr 2

Mitologiczne zmagania
Pi¹toklasiœci przebrali siê za Greków
i Greczynki. Przygotowali tak¿e transpa-
renty. W pierwszej czêœci zmagañ mogli
wykazaæ siê w roli aktorów, odgrywaj¹c
scenki z losowo wybranych mitów. Po-
nadto uczniowie przygotowali komiksy,
które przedstawia³y wybrane historie,
m.in. o Prometeuszu, Dedalu i Ikarze
oraz o Syzyfie. W drugiej czêœci turnieju
odby³ siê konkurs wiedzy. Z ka¿dej kla-
sy troje uczniów wykaza³o siê wiedz¹
„mitologiczn¹” oraz znajomoœci¹ zwi¹z-
ków frazeologicznych zaczerpniêtych

z mitologii. Jak na olimpiadê przysta³o
nie oby³o siê bez konkurencji sporto-
wych, które przysporzy³y najwiêcej emo-
cji. Rozegrano bieg olimpijski (na czwo-
rakach), rzut dyskiem (talerzem papie-
rowym), rzut oszczepem (papierowym
samolocikiem), skok w dal z miejsca oraz
zapasy. Ocenie podlega³ równie¿ g³oœny
i kulturalny doping.
W turnieju zwyciê¿y³a kl. V a, drugie
miejsce zajê³a kl. V b, a trzecie V d. Wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni pami¹t-
kowymi dyplomami.

A. Szmytowicz, M. W³och.
fot. archiwum szko³y

Uroczystoœæ dedykowana seniorom

dzieci z³o¿y³y ¿yczenia i odœpiewa³y tra-
dycyjne „Sto lat”. O to, aby spotkanie
przebieg³o w mi³ej i rodzinnej atmosfe-
rze, zadbali rodzice uczniów bronikow-
skiej szko³y, którzy przygotowali ciasto
i kawê. Imprezê finansowo wspar³ rów-

nie¿ so³tys Bronikowa.

Nauczyciele Zespo³u Szkó³
w Bronikowie

foto. archiwum szko³y
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Zgodnie z szesnastoletni¹ tradycj¹
zuchy i harcerze z 2. Œrodowiskowej Dru-
¿yny Harcerskiej „S³oneczna Gromada”
im. Janka Bytnara „Rudego” wyjechali na
trzydniowe zimowisko do Leszna.
By³a to okazja do podsumowania pó³rocz-
nej pracy, dlatego poza zajêciami z sama-
rytanki, wêz³ów, terenoznawstwa, szy-
frów czy wiedzy o bohaterze dru¿yny,
obowi¹zkowym punktem programu by³
tak¿e bieg patrolowy. Nie mog³o zabrak-
n¹æ równie¿ œpiewania piosenek harcer-

skich przy œwiecowisku oraz pl¹sania.
Poza licznymi zajêciami w Domu Harce-
rza rankami uczestnicy zimowiska cho-
dzili na p³ywalniê, a po po³udniu na zwia-
dy terenowe. Odwiedzili tak¿e Muzeum
Okrêgowe i Galeriê oraz rozegrali zawo-
dy w krêgielni.
W czasie zimowiska w ¿yciu dru¿yny
mia³y miejsce bardzo wa¿ne wydarzenia.
Harcerka Agnieszka ¯yto zosta³a przy-
boczn¹, otrzyma³a zielony sznur, a Do-
minika Dudziñska, Klaudia Sawicka i Pa-

„S³oneczna Gromada” na zimowisku
tryk Szymczak sznury br¹zowe. Ca³a trój-
ka wczeœniej ukoñczy³a kurs i otrzyma³a
patenty zastêpowych.
W imieniu zuchów i harcerzy dziêkujê
opiekunowi dru¿yny hm. Barbarze £aw-
niczak za zaanga¿owanie w organizacjê
zimowiska.
Wiêcej zdjêæ z zimowiska mo¿na zoba-
czyæ w galerii na stronie www.sdhze-
growko.yoyo.pl.

Dru¿ynowa
Pwd. Anna £awniczak
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¯urek czy roso³ek, schabowy czy ryb-
ka? Czego tylko dusza…oh, pardon, cze-
go ¿o³¹dek zapragnie, byle odpowiednio
podane i skonsumowane w³aœciwie, to
znaczy zgodnie z zasadami biesiadnej
etykiety. No i masa wyobraŸni, bo z re-
kwizytów to tylko serwetki i pojedynczy
zestaw sto³owy, na którym æwiczono pra-
wid³owe podanie kawy, obiadu i kolacji.
Resztê za³atwi³a wyobraŸnia uczestników
i prowadz¹cej zajêcia Barbary Mencel.
Te i inne prawid³a towarzyskiego bon
tonu dzieciaki ch³onê³y niczym g¹bka
wodê. NajwyraŸniej potrzebuj¹ te kwestie
obgadaæ. Mo¿e nie wystarczy tylko psio-
czyæ, jaka to dzisiejsza m³odzie¿ niedo-
bra, ale podsuwaæ te¿ odpowiednie wzor-
ce. Umiejêtnie oczywiœcie i delikatnie,
¿eby towarzystwa nie sp³oszyæ i nie za-
nudziæ. Pani Barbarze to siê uda³o: ka¿-
dy podejmowany temat poparty by³
udzia³em s³uchaczy w zaimprowizowanej
scence z codziennego ¿ycia i szukaniem
w³aœciwych odpowiedzi. Co zrobiæ na
przyk³ad z niesfornym dzieciakiem, któ-
ry na ka¿de polecenia i proœby rodziców

Karaoke i bon ton, czyli ferie w Centrum Kultury

KarœniceBruszczewo

Gazetowa rewia mody

Morownica

Ognisko

Olszewo Œmigiel Stare Bojanowo

odpowiada: nie. Oj, by³a chwila konster-
nacji, rêczê, ¿e zaowocuje.
Tajniki savoir–vivreéu to tylko jeden z te-
matów, które na zasadzie zabawy podej-
mowa³a bibliotekarka na zajêciach
z dzieæmi podczas ferii. By³a te¿ „Gaze-
towa rewia mody”- czyli projektowanie
i tworzenie strojów z gazet. Niektóre
z pomys³ów œwiatowy haute couture prze-
j¹³by z poca³owaniem rêki. By³y quizy,
gry, konkursy i szereg innych zabaw
w bibliotece oraz ograniczone nieco œnie-
gow¹ chlap¹ zajêcia w terenie i kie³baski
przy ognisku. „Gdy na dworze œnieg i plu-
cha, w bibliotece zabaw szukaj” – zachê-
ca³y plakaty. Tym bardziej, ¿e do organi-
zacji przyst¹pi³ równie¿ teren. Filie biblio-
teczne w Czaczu, St. Bojanowie i Niet¹¿-
kowie, jak na swoje mo¿liwoœci kadrowo-
finansowo-techniczne, wysz³y z ca³kiem
atrakcyjn¹ ofert¹.
Na miejscu co bardziej artystyczne du-
sze szuka³y schronienia w pracowni pla-
stycznej Antoniego Szulza. Gminne Cen-
trum Informacji oferowa³o trzy razy w ty-
godniu dwugodzinne zajêcia komputero-

we. Furorê zrobi³o karaoke z wykorzysta-
niem komputerowego podk³adu muzycz-
nego. W zamkniêtym, ma³ym gronie
wystêpy cieszy³y siê zainteresowaniem.
Natomiast jeœli chodzi o pokazanie siê
przed szersz¹ publicznoœci¹, œmigielskie
ma³olaty zawiod³y oczekiwania organiza-
torów. Zapowiadane prezentacje m³o-
dych zdolnych mia³y stanowiæ gwóŸdŸ
wakacyjnego programu. Tymczasem pla-
nowane na ostatni dzieñ ferii „Mam ta-
lent – dzieciêce show z fantazj¹ i humo-
rem” z powodu ma³ej liczby zg³oszeñ nie
odby³o siê. Nieœmia³oœæ, brak wiary we
w³asne si³y, czy mo¿e za niskie centrowe
progi dla naszych artystów? W to, ¿e tu-
tejszym dzieciakom talentów brakuje,
przecie¿ nikt nie uwierzy. Z tego same-
go powodu (ma³o zg³oszeñ) organizato-
rzy odwo³ali odp³atny wyjazd do poznañ-
skiego kina. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e w ro-
ku ubieg³ym, kiedy wyjazdy w ca³oœci fi-
nansowa³o Centrum, chêtnych by³o
w nadmiarze, zachodzi pytanie: sk¹pi¹ ro-
dzice, czy te¿ m³odzi wol¹ spo¿ytkowaæ
pieni¹dze na inne sposoby?
Zajêcia odwiedza³o kilka, kilkanaœcie,
w porywach kilkadziesi¹t dzieci. Podob-
nie rzecz mia³a siê w terenie. Znacznie
liczniejsz¹ spo³ecznoœæ zgromadzi³y ba-
liki: w Starym Bojanowie, Morownicy,
Broñsku, Olszewie, Bruszczewie i Kar-
œnicach. W samym Œmiglu 19 lutego,
w rytm skocznych, karnawa³owych me-
lodii, bawi³a siê ponad setka najm³od-
szych, nie licz¹c opiekunów. W niektó-
rych miejscowoœciach

K. S.
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Czarów nie by³o
Dziewiêtnastolatce ze Œmigla policja
przedstawi³a zarzut kradzie¿y pieniêdzy
z kasy swojej firmy. Kasjerka, gdy ujaw-
niono manko, wyjaœni³a pracodawcy, ¿e
zosta³a oszukana przez nieznanego mê¿-
czyznê o ezoter ycznych umiejêtno-
œciach. Wersjê tê potwierdzi³a policjan-
tom.
Utratê ponad 400 z³ sprzedawczyni zg³o-
si³a pracodawcy na pocz¹tku lutego. Z jej
relacji wynika³o, ¿e zosta³a oszukana
przez mê¿czyznê, który tego dnia wymie-
nia³ u niej pieni¹dze. Zg³aszaj¹ca nie po-
trafi³a precyzyjnie wyjaœniæ metody dzia-
³ania oszusta. Z jej relacji wy³ania³ siê
obraz przestêpcy o ponadprzeciêtnych
umiejêtnoœciach manipulacji i kontroli
cia³a. Policyjni detektywi potwierdzili od-
wiedziny sklepu przez mê¿czyznê o po-
danym rysopisie. Nastêpnie – klatka po
klatce - skoncentrowali siê na zapisach
elektronicznego monitoringu. Technika
wykluczy³a jednak mo¿liwoœæ zaistnienia
zjawisk nadprzyrodzonych. Dalsze ana-
lizy zapisów pozwoli³y ustaliæ, ¿e kradzie-
¿y dokona³a zg³aszaj¹ca, próbuj¹c nie-
udolnie zamaskowaæ to przed okiem ka-
mery.
Podejrzanej grozi do 5 lat pozbawienia
wolnoœci. Nie wykluczone, ¿e odpowie

tak¿e za sk³adanie fa³szywych zeznañ.
www.koscian.policja.gov.pl

Œnie¿ne manewry
Jedenaœcie zdarzeñ drogowych odnoto-
wano w jeden weekend lutego na na-
szych drogach. Niestety, niesprzyjaj¹ce
warunki drogowe nie wp³ynê³y na zwiêk-
szenie ostro¿noœæ kieruj¹cych. Nale¿y
wysnuæ raczej przeciwne wnioski.
W trzech przypadkach uczestnicy wy-
padków odnieœli obra¿enia. Niebezpiecz-
ny drogowy weekend rozpocz¹³ kierow-
ca tira, który w pi¹tkowy poranek próbo-
wa³ na krajowej pi¹tce wyprzedziæ malu-
cha. Okaza³o siê jednak, ¿e to kieruj¹cy
Fiatem 126 lepiej oceni³ warunki na dro-
dze, dostosowuj¹c do nich swoj¹ prêd-
koœæ. Tirowiec zablokowa³ „5” na blisko
2 godziny. W niedzielê (22 lutego.) ok.
godz. 1500 27-latek z Wroc³awia, jad¹cy
w kierunku Poznania, nie opanowa³ swo-
jego mercedesa podczas wyprzedzania

w okolicach Jarogniewic. Auto zarzuci³o,
przemieœci³o siê na lewy pas jezdni, po
kontakcie z rowem samochód dachowa³.
Obra¿eñ cia³a dozna³a 29-letnia pasa¿er-
ka, u której zdiagnozowano pêkniêcie
krêgu piersiowego. W aucie znajdowa³o
siê tak¿e 3-letnie dziecko, które na szczê-
œcie nie ucierpia³o. Kieruj¹cy by³ trzeŸ-
wy.
O 1740 pomiêdzy Jarogniewicami a Kaw-
czynem 42-latek ze St. Góry, kieruj¹cy
Audi a4, uderzy³ w ty³ jad¹cego przed nim
Citroena, ten z kolei obróci³ siê i uderzy³
w stoj¹cego na poboczu Opla Astrê. Kie-
ruj¹cy Citroenem 41-latek dozna³ skrê-
cenia krêgos³upa w odcinku szyjnym.
Tego samego dnia ok. 2130 w okolicach
Piotrowa 32-latek z Gorzowa, kieruj¹cy
VW Lupo, zjecha³ do przydro¿nego rowu,
auto zatrzyma³o siê na drzewie. Obra¿eñ
dozna³y dwie pasa¿erki, 42-latka – rany
nosa i ogólnych pot³uczeñ, 19-latka –
wybicia zêbów przednich i rozciêcia war-
gi górnej. Wszystko wskazuje na to, ¿e
kieruj¹cy musia³ odbiæ do rowu, aby za-
pobiec „czo³ówce” z wyprzedzaj¹cym na
tzw. trzeciego pojazdem z naprzeciwka.
Potencjalny sprawca wypadku odjecha³.
Policja poszukuje œwiadków wypadku.
Wszystkich, którzy mog¹ mieæ jak¹kol-
wiek wiedzê na temat zdarzenia prosimy
o kontakt z koœciañsk¹ „drogówk¹” – 065
5116261.
www.koscian.policja.gov.pl

Apelujemy do wszystkich mieszkañców powiatu koœciañskiego o zaprzestanie spalania w piecach centralnego ogrzewania
i paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych (butelek PET, reklamówek, folii), odpadów gumowych, lakierni-
czych, zu¿ytej odzie¿y itp.
Powszechnie wiadomo, ¿e dym pochodz¹cy ze spalanych œmieci jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Emitowane do atmosfe-
ry podczas spalania py³y odk³adaj¹ siê w glebie, powoduj¹c zanieczyszczenia metalami ciê¿kimi; tlenek wêgla, tlenek azotu
powoduj¹ podra¿nienia, a nawet uszkodzenia p³uc. Ponadto truj¹cy dym zawiera dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowo-
dór, a tak¿e rakotwórcze zwi¹zki zwane dioksynami i furanami. Wed³ug badañ te w³aœnie zwi¹zki s¹ odpowiedzialne za
szereg schorzeñ, takich jak astma, nowotwory, choroby dróg oddechowych, bóle g³owy, alergie, ogólne os³abienie, brak
odpornoœci organizmu, z³e samopoczucie, mog¹ równie¿ powodowaæ sta³e uszkodzenie w¹troby.
 
Poza wspomnianymi konsekwencjami zdrowotnymi przypominamy, ¿e za spalanie odpadów zosta³y w polskim prawodaw-
stwie przewidziane konsekwencje karne. Spalanie odpadów - na podstawie art. 71 ustawy o odpadach - jest wykroczeniem
zagro¿onym kar¹ grzywny do 5.000 z³ lub aresztu do 30 dni.
 

 Andrzej Jêcz, starosta koœciañski
Dorota Krystyna Lew, burmistrz gminy Czempiñ

Henryk Bartoszewski, wójt gminy Koœcian
Micha³ Jurga, burmistrz miasta Koœciana

Pawe³ Buksalewicz, burmistrz miasta i gminy Krzywiñ
Wiktor Snela, burmistrz Œmigla

Apel o zaprzestanie spalania odpadów

Krymina³ki
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 3/09
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

Og³oszenia drobne
•••••••••••••••••••••••••

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

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

Bukiety œlubne, wypo¿yczenie samocho-
du, dekoracje koœcio³a i samochodu.
tel. 668 116 140
•••••••••••••••••••••••••

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 2/9 brzmia³o: „Walentynki”.
Nagrodê – publikacje regionalne – otrzymuje Maria Michalak ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.

Pionowo:
1. prezencja, sylwetka cz³owieka
2. z bombkami i lampkami
3. dziedzina Balcerowicza
4. morski skorupiak
5. dzikie zwierzê
6. mnich na dworze Miko³aja II
7. ¿o³nierska ³opatka
8. damskie rêkawiczki bez palców
9. rodzaj siod³a
17. oprawia obrazy
18. 3 miesi¹ce
20. p³ywaj¹ w akwarium
21. stolica Szwajcarii
22. strój
24. gêsta tkanina jedwabna
25. bia³e i po¿ywne
26. nacja
31. typ broni palnej
32. odchylenie od normy
33. koñczy lekcjê
34. para dla odbiorcy
35. krótkie spiêcie
37. kawaleria
38. zapiski
39. stan w USA
41. kuzyn tr¹bki
Poziomo:
1. Ocean Spokojny
6. kuzyn ³asicy
10. Wis³a lub Odra
11. z nogawkami
12. zak³ad leczniczy
13. wprowadzenie
14. podziw, poklask
15. wisz¹ w szafie
16. droga, goœciniec
19. spl¹tany ornament
23. C –w cytrusach
27. coœ za coœ
28. karczma, gospoda
29. autor „Zemsty”
30. rozprawa
33. kopalny gad
36. wielki w¹¿ amazoñski
40. z niego szyby i butelki
42. ³owi ryby
43. tobo³ki
44. wzorzec, standard
45. Jan, krakowski aktor
46. ma³y król zwierz¹t
47. s¹siedzi zza Olzy
48. czasowe mieszkanie
49. przeciwieñstwo syntezy

?
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Wzorem lat ubieg³ych Regionalna
Izba Przemys³owo-Handlowa w Lesznie
organizuje Targi „DOM I OGRÓD”, któ-
re odbêd¹ siê w dniach 4 i 5 IV (sobota,
niedziela) w Lesznie. Celem targów jest
zaprezentowanie us³ug i produktów
z szeroko pojêtej bran¿y ogólnobudow-
lanej, remontowej, wyposa¿enia wnêtrz
czy dekoratorstwa. Targi s¹ inicjatyw¹ o
zasiêgu regionalnym, daj¹ mo¿liwoœæ

W³aœnie natkn¹³em siê na artyku³
Historia rodziny Potworowskich (autor
R. Ka³ek) [„Witryna Œmigielska Nr 04/
03, strona www.ck-smiegiel.pl, dzia³ „Hi-
storia regionu” przyp. red.], gdzie znala-
z³em wiele b³êdów merytorycznych do-
tycz¹cych hr Zygmunta Kurnatowskie-
go. Jestem jego prawnukiem i doskona-
le znam dzieje swojej rodziny. W artyku-
le podane jest b³êdnie, ¿e Zygmunt Kur-
natowski ¿onaty by³ najpierw z Eleonor¹
Potworowsk¹, a póŸniej z Mari¹ Miel-

Targi „Dom i Ogród”
prezentacji firm z ka¿dej gminy, s¹ okazj¹
do zaprezentowania bogatej oferty pro-
dukcyjnej i us³ugowej przedsiêbiorców.
W wiosennej atmosferze, organizatorzy
targów zamierzaj¹ zachêciæ klientów do
urz¹dzania ogrodów, realizacji projektów
architektury zieleni oraz zagospodarowa-
nia terenów zielonych. Oferta zostanie
wzbogacona produktami banków, firm
ubezpieczeniowych oraz biur projekto-

wych, nieruchomoœci i developerskich.
Dla podmiotów zainteresowanych wysta-
wieniem swojej oferty szczegó³owa infor-
macja znajduje siê na stronie
h t t p : / / c m s . r i p h . p l /
news_list.php?tpl=131&cat=812

List od czytelnika
¿yñsk¹. Otó¿ z Eleonor¹ Potworowsk¹
¿onaty by³ Stanis³aw Kurnatowski, ojciec
Zygmunta, wicemarsza³ek sejmu poznañ-
skiego i przez to ma³¿eñstwo Przysieka
Stara przesz³a do rodziny Kurnatow-
skich. Zygmunt Kurnatowski odziedzi-
czy³ Przysiekê po swym ojcu Stanis³awie.
Proszê redakcjê o sprostowanie tych da-
nych w artykule, aby nie wprowadzaæ
w b³¹d nie zorientowanych czytelników.

Z powa¿aniem
Andrzej Glogier

Przekazaliœmy autorowi w/w artyku³u
uwagi czytelnika. Ponownie przeanalizo-
wa³ Ÿród³o, z którego korzysta³ i przyzna³
racjê autorowi listu – hr. Zygmunt Kur-
natowski by³ synem Stanis³awa Kurna-
towskiego i Eleonory z Potworowskich.
Powy¿sz¹ informacjê sprawdzi³ te¿
w ksi¹¿ce Potworowscy Kronika Rodzin-
na, której w czasie pisania artyku³u nie
posiada³.

Redakcja

Prawie ka¿da miejscowoœæ ma w swo-
ich dziejach jakieœ tajemnicze historie,
które powtarzane s¹ przez pokolenia. Ich
odkrywaniem zajmowali siê w ostatnim
czasie harcerki i harcerze z Hufca ZHP
Œmigiel. Podsumowaniem tego progra-
mu by³ Dzieñ Myœli Braterskiej.
W tym roku nasz hufiec obchodzi³ œwiê-
to skautów w Wielichowie, o które w ze-
sz³ym roku zosta³ rozszerzony. W s³o-
neczn¹ i bardzo ciep³¹ sobotê 28 lutego
prawie 70 - osobowa ekipa  zjawi³a siê
przy wielichowskim Centrum Kultury,
by rozpocz¹æ spotkanie pod has³em „Le-
genda z…” Poniewa¿ harcerze przygo-
towali siê ju¿ przed zbiórk¹, podejmuj¹c
zwiad na temat „Legenda z mojej miej-
scowoœci”, teraz mieli „tylko” ugrunto-
waæ zdobyt¹ wiedzê oraz umiejêtnoœci.
Spotkanie otworzy³a komendantka phm.
Magdalena Drótkowska, a po niej pa³ecz-
kê przej¹³ odpowiedzialny za grê har-
cersk¹ pwd. Pawe³ Michalski. Dh Pawe³
w kilku zdaniach przedstawi³ zasady bie-

Dzieñ Myœli Braterskiej
gu, wyjaœni³ cel gry oraz przedstawi³ jej
kolejne etapy. Ka¿da dru¿yna przystêpu-
j¹ca do zawodów otrzyma³a pakiet star-
towy z planem miasteczka oraz podsta-
wowymi informacjami, jak dojœæ do celu.
Po kilkunastominutowej odprawie wszy-
scy udali siê w wyznaczony rejon Wieli-
chowa i tam poszukiwali ³¹czników, któ-
rzy mieli im pomóc w wykonaniu misji.
Po wype³nieniu pierwszego etapu gry
wrócili do bazy i tam przyst¹pili do pisa-
nia. Na podstawie pojedynczych zdañ
ka¿da dru¿yna poznawa³a historie Wie-
lichowa, pisz¹c legendê, która póŸniej
zosta³a porównana z orygina³em.
W³aœciw¹ ocenê prac poprzedzi³ pokaz
multimedialny przygotowanych przez
dru¿yny historii. Rywalizacja by³a bardzo
zaciêta, poniewa¿ w koñcowej klasyfika-
cji okaza³o siê, ¿e ekipy z drugiego i trze-
ciego miejsca mia³y minimalne straty do
lidera.
Zaszczytne miano „króla legend” zdoby-
³a 11. SHDW „W³óczykije” im. Królowej

Jadwigi ze Œmigla – 28 pkt. Na drugim
miejscu uplasowa³a siê 8. DH im. Andrze-
ja Ma³kowskiego „Andromeda” z Czacza
– 27 pkt., a na trzecim 5. DH im. Fran-
ciszka Ratajczaka z Wilkowa Polskiego
– 26 pkt. Pozosta³e miejsca zajê³y 2. ŒDH
„S³oneczna Gromada” im. Janka Bytna-
ra „Rudego” z ¯egrówka i 6. DW „Nie,
bo nie” ze Œmigla.
Spotkanie w Wielichowie zakoñczy³o
wrêczenie nagród i dyplomów dla uczest-
ników oraz harcerski kr¹g. Przygotowa-
³a je 15. Gromada Zuchowa i 9. Dru¿yna
Harcerska „Buki” im. Kazimierza Wiel-
kiego z Wielichowa oraz Komenda Huf-
ca ZHP Œmigiel.
Rok 2009 w ZHP to rok braterstwa, któ-
rego celem jest pog³êbianie wiêzi we-
wn¹trz ZHP oraz w œrodowisku dzia³ania.
Harcerze maj¹ tak dzia³aæ, by „ogarn¹æ
braterstwem ca³y œwiat”.

pwd. Pawe³ Michalski
phm Magdalena Drótkowska

Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
informuje, ¿e w miesi¹cu marcu br. od-
bêd¹ siê zapisy dzieci w wieku 3-5 lat na
rok szkolny 2009/2010. Zainteresowa-
nych rodziców prosimy o pobranie wnio-
sku w biurze Al. Bohaterów 7 lub ze stro-
ny internetowej przedszkola: www.przed-

Zapisy dzieci do przedszkola
szkole-smigiel.republika.pl.
Przedszkole informuje równie¿ rodziców
dzieci 6-letnich o zapisach do oddzia³ów
zerowych, które odbêd¹ siê w Przedszko-
lu Samorz¹dowym w Œmiglu – Oddzia³y
Zerowe, ul. Leszczyñska 13, w nastêpu-
j¹cych terminach:

poniedzia³ek – 14.04 godz. 1300 – 1500

wtorek – 15.04 godz. 1300 – 1500

œroda – 16.04 godz. 1300 – 1500

czwartek – 17.04 godz. 1300 – 1500 
pi¹tek – 18.04 godz. 1400 – 1600

Dzieci uczêszczaj¹ce obecnie do przed-
szkola bêd¹ zapisywane u wychowawców
grup.
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OKFiR w tym roku zaproponowa³
dzieciom z klas I-VI szkó³ podstawowych
turniej warcabowy (16.02), gry i zabawy
dla dzieci w wieku przedszkolnym
(25.02) oraz cztery bezp³atne wyjazdy do
Miêdzyszkolnego Kompleksu Sportowe-

Ferie z Oœrodkiem Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu

Firma Alstal Budownictwo zatrudni
robotników budowlanych oraz fachow-
ców us³ugodawców, dostawców i podwy-
konawców przy budowie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego p.n. „Termy
Maltañskie”. Rozpoczêcie prac zaplano-
wano wiosn¹ br. Osoby oraz firmy zain-

go w Koœcianie – dwa na p³ywalniê
(18 i 20.02.) i kolejne dwa na lodowisko
(23 i 27.02.).
Ogó³em w zajêciach wziê³o udzia³ ponad
130 dzieci z terenu miasta i gminy.
Dziêkujemy Tomaszowi Fr¹ckowiakowi

i Robercie Plewce za pe³nienie, wraz
z pracownikami OKFiR, funkcji opieku-
nów podczas wyjazdów.

OKFiR
fot. OKFiR

teresowane ww. ofer t¹ proszone s¹
o przes³anie swoich ofert oraz danych
kontaktowych na jeden z poni¿szych ad-
resów:
- e-mail: biuro@alstal.eu z dopiskiem

„Termy Maltañskie” – w temacie wia-
domoœci

Oferta pracy
lub
- adres pocztowy: Alstal Budownictwo,
Jacewo 76, 88-100 Inowroc³aw – równie¿
z dopiskiem „Termy Maltañskie”
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Œmigielscy szachiœci wystartowali
w IV Lidze Juniorów, która odby³a siê
w dniach 31 stycznia – 1 lutego w Kar-
picku. W tegorocznych rozgrywkach
udzia³ wziê³o 14 dru¿yn z ca³ej Wielko-
polski, w tym roku postanowiono bowiem
po³¹czyæ wszystkie strefowe ligi w jedn¹
– IV Ligê. Spowodowa³o to zmianê syste-
mu na szwajcarski – zawodnicy do ostat-
niej chwili zastanawiali siê, z kim roze-
graj¹ kolejn¹ rundê. Emocji by³o co nie-
miara, zw³aszcza, ¿e walka toczy³a siê

W VII Mistrzostwach Powiatu Ko-
œciañskiego w Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie, które odby³y siê 7 lute-
go, ekipa œmigielskich narciarzy liczy³a
zaledwie dziewiêæ osób. Nie przeszkodzi-
³o to jednak, by zdobyli dla gminy a¿
szeœæ medali. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e
wszystkich uczestników by³o ponad stu
trzydziestu, trofea zdobyte przez miesz-
kañców Ziemi Œmigielskiej s¹ tym cen-
niejsze. Zawodnikom towarzyszy³a Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska, zastêpca
burmistrza Œmigla, która na miejscu ki-
bicowa³a œmigielanom.
Po raz trzeci z³oto dla gminy zdoby³a
Danuta Strzelczyk, w kategorii wiekowej
od 46 do 55 lat. Z³oto zdobyli równie¿ –
w kategorii ponadgimnazjalnej Norbert
Bogdanow oraz Blanka Bogdanow –
w kategorii wiekowej od 20 do 35 lat. Za
Danut¹ Strzelczyk uplasowa³a siê Violet-

Turniej, rozegrany w niedzielê 8 lu-
tego, otworzy³ cykl czterech turniejów
pi³ki siatkowej, które odbêd¹ siê w 2009
roku. Imprezê otworzy³ burmistrz Wik-
tor Snela, ¿ycz¹c dru¿ynom powodzenia
w grze.
Kapitanowie rozlosowali  miejsca
w dwóch grupach, licz¹cych po trzy eki-
py, mecze grano systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”. W grupie I znalaz³a siê „Iskra” Sta-
re Bojanowo, „Niet¹¿kowo”, oraz „S¹
gorsi” Borowo. W II grupie zagra³y dru-
¿yny „No Name” OKFiR, „OKFiR I” oraz

VIII Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Œmigla

Szachy na poziomie

Szeœæ medali dla Œmigla

o awans do III Ligi – najwy¿szej w woje-
wództwie. Ostatecznie zwyciê¿y³a dru¿y-
na M-GOK Gambit Œlesin. Drugie miej-
sce zaj¹³ UKS Szach II Wolsztyn, trzecie
Lech-WSUS Poznañ. Ekipa „Wie¿y” Œmi-
giel w sk³adzie: Mateusz Górny, Jakub
Tañski, Krystian Miko³ajczak, Gustaw
Tañski i Agnieszka Adamczak zajê³a 11.
miejsce. Oprócz klasyfikacji dru¿ynowej,
nagrodzeni zostali równie¿ najlepsi za-
wodnicy na poszczególnych szachowni-
cach. Na szachownicy juniorki starszej

bezkonkurencyjna okaza³a siê Agniesz-
ka Adamczak, która wróci³a do domu ze
z³otym medalem. Gratulujemy!

M.J.

„Sami Swoi”. Do fina³ów awansowa³y
dwie dru¿yny z ka¿dej grupy, które ro-

zegra³y mecze o miejsca I-II i III-IV. Tur-
niej zakoñczy³ siê bez niespodzianek –
I miejsce zajê³a dru¿yna OKFiR I, na dru-
gim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna
„Niet¹¿kowo”, nastêpnie „No Name”
OKFiR, „Iskra” Stare Bojanowo, „Sami
Swoi”, „S¹ gorsi”.
Zwyciêzcy otrzymali puchar, a pozosta³e
dru¿yny pami¹tkowe statuetki. Najlep-
szym zawodnikiem zosta³ Jakub Stanek
z dru¿yny „No Name”. Gratulujemy.

OKFiR
foto OKFIR

ta Bogdanow, zdobywaj¹c srebrny me-
dal. Srebro w kategorii gimnazjów do
Œmigla przywioz³a Martyna Fr¹ckowiak,
a br¹z w tej samej kategorii Monika Jan-
kowska.
Jak co roku œmigielski samorz¹d zapew-
ni³ zawodnikom bezp³atny przejazd do
Zieleñca.
Medaliœci reprezentuj¹cy Ziemiê Œmi-
gielsk¹ w Zieleñcu zostali nagrodzeni
przez burmistrza Œmigla. Gratulacje oraz
nagrody wrêczali burmistrz Wiktor Sne-
la oraz jego zastêpca – Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska.
Zwyciêzcy otrzymali listy okolicznoœcio-
we oraz sportowe akcesoria, m.in.: ocie-
plane spodnie narciarskie i skarpety, kij-
ki do nart, pokrowiec na narty oraz buty,
a tak¿e torby podró¿ne.

A. Kasperska
fot. D. Strzelczyk, A. Kasperska

O Puchar „Przegl¹du Sportowego”
Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego
zagra 18 kwietnia w Gdañsku Nikodem
Maækowski z Klubu Sportowego Polonia
Arsena³ Œmigiel.
Awans do rozgrywek fina³owych zapew-
ni³ sobie uzyskaniem trzeciego miejsca
podczas Wojewódzkiego Turnieju Klasy-
fikacyjnego ¯aków, który odby³ siê 8 lu-
tego w Niet¹¿kowie.
W zawodach wystartowa³o ponad czter-
dziestu ch³opców z województwa wielko-
polskiego, m.in. z Pleszewa, Nowego
Belêcina, Obornik, Gniezna, Poznania,
Œmigla i Czacza. Organizatorem rozgry-
wek eliminacyjnych by³ Wielkopolski
Zwi¹zek Tenisa Sto³owego wspólnie
z GLKS „Orlêta” Czacz.

AK
foto archiwum

Nikodem zdoby³
awans






