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W Œmiglu najlepszy klimat dla rozwoju aktywnoœci obywatelskiej
Presti¿ow¹ nagrodê „Laur Gospodarnoœci” otrzyma³a gmina Œmigiel w pierwszej edycji konkursu organizowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej – fundacjê z 20-letnim sta¿em
dzia³alnoœci. Konkursowi patronowa³
prof. Jerzy Buzek – przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego oraz Marek Siwicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
„Laur Gospodarnoœci” w kategorii Rozwój Kapita³u Spo³ecznego burmistrz Wiktor Snela odebra³ 5 czerwca podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim
w Warszawie. Burmistrzowi towarzyszy³a Danuta Marciniak, skarbnik Œmigla.
Œmigiel by³ jedn¹ z ponad 200 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, które
podjê³y wyzwanie i postanowi³y siêgn¹æ
po laur. Do konkursu przyst¹pi³o równie¿
20 organizacji pozarz¹dowych. Z województwa wielkopolskiego zg³osi³o siê najwiêcej, bo a¿ 24 samorz¹dy. Ju¿ 28 maja
by³o wiadomo, ¿e Œmigiel znalaz³ siê
wœród czterdziestu kandydatów do zwyciêstwa. Uzyska³ a¿ cztery nominacje na
szeœæ mo¿liwych. W sk³ad kapitu³y

konkursowej weszli przedstawiciele
fundacji, a tak¿e reprezentanci Banku
Polskiej Spó³dzielczoœci oraz Spó³dzielczej Grupy
Bankowej – partnerzy konkursu. Œmigiel otrzyma³ nom i n a c j e w kategorii Rozwój Przedsiêbiorczoœci Wiejskiej, Rozwój Kultur y i Dziedzictwa
Kulturowego, Harmonijny Rozwój oraz
Rozwój Kapita³u Spo³ecznego.
Ostatnia nominacja przynios³a samorz¹dowi zwyciêstwo. W tej kategorii, jak to
okreœlili organizatorzy, nominacje przyznano gminom, „które potrafi³y udowodniæ, ¿e rozumiej¹ potrzebê wspó³dzia³ania z organizacjami pozarz¹dowymi
i wspomagania ich jako niezbêdnego
partnera w³adz samorz¹dowych, oraz ¿e
maj¹ plan takiego wspó³dzia³ania i tworz¹

odpowiedni klimat dla rozwoju aktywnoœci obywatelskiej”. Kapitu³a konkursowa,
przyznaj¹c laur œmigielskiemu samorz¹dowi, doceni³a jego otwartoœæ na wspó³pracê z mieszkañcami zrzeszonymi w organizacjach, które na Ziemi Œmigielskiej
funkcjonuj¹ od lat, a tak¿e tymi, które
stawiaj¹ w spo³ecznej dzia³alnoœci pierwsze kroki. Warto przypomnieæ, ¿e w ostatnich kilku latach, w³aœnie dziêki wspó³-
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pracy pomiêdzy samorz¹dem a organizacjami funkcjonuj¹cymi na obszarze
gminy, zosta³o zrealizowanych wiele spo³ecznych inicjatyw.
fot. archiwum Urzêdu, AKA
Szanowni Pañstwo – Mieszkañcy
Gminy Œmigiel
5 czerwca w Warszawie mia³em zaszczyt odebraæ w naszym wspólnym imieniu „Laur Gospodarnoœci” – wyró¿nienie
przyznane w pierwszej edycji konkursu

organizowanego przez Fundacjê Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pod
patronatem przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka
i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka
Sawickiego. (...)
To wyj¹tkowe wyró¿nienie – jest bowiem
ono wynikiem sta³ej, efektywnej wspó³pracy cz³onków stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych, klubów sportowych,
grup nieformalnych, rad so³eckich i zarz¹dów osiedli oraz jednostek i instytucji naszej Gminy z w³adzami samorz¹do-

wymi Œmigla i pracownikami œmigielskiego Urzêdu Miejskiego.
Wszystkim Mieszkañcom, których dzia³alnoœæ przyczyni³a siê do uhonorowania
Ziemi Œmigielskiej „Laurem Gospodarnoœci” sk³adam podziêkowanie za dotychczasow¹ wspó³pracê. Laur jest naszym wspólnym osi¹gniêciem i powodem
do dumy, a zarazem dowodem na istnienie odpowiedzialnego spo³eczeñstwa
obywatelskiego w gminie Œmigiel.
Burmistrz Œmigla
(-) Wiktor Snela

XLIX sesja Rady Miejskiej
W ostatni czwartek czerwca odby³a
siê kolejna sesja Rady Miejskiej. W obradach po raz pierwszy uczestniczy³a
przedstawicielka parlamentu senator
Ma³gorzata Adamczak. Powodem jej wizyty by³o z³o¿enie samorz¹dowi gratulacji z okazji przyznanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, „Lauru gospodarnoœci”.
Na sesji radni podjêli szesnaœcie uchwa³.
W poczuciu samorz¹dowej wspólnoty
gmina przeka¿e 35 tysiêcy z³otych dotkniêtej powodzi¹ podkarpackiej gminie
Gorzyce. Czêœæ z tych œrodków pochodzi z zaplanowanej dotacji dla Centrum
Kultury na organizacjê do¿ynek gminnych oraz turnieju wsi. Decyzj¹ so³tysów
oraz cz³onków Gminnego Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych imprezy te zosta³y odwo³ane, by pieni¹dze
Rada Miejska mog³a przekazaæ na pomoc
powodzianom. Postanowienie przekazania dotacji Gorzycom ma równie¿ odzwierciedlenie w kolejnej uchwale, obejmuj¹cej zmiany w bie¿¹cym bud¿ecie
gminy. Radni ponadto wprowadzili do
bud¿etu m.in. œrodki w wysokoœci 116
786 z³otych na realizacjê prowadzonego
przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu projektu „Uwolnij swoje mo¿liwoœci”, realizowanego w ramach unijnego programu „Kapita³ Ludzki”, a tak¿e zatwierdzili objêcie dodatkowych
udzia³ów w spó³ce MZO w Lesznie na
kwotê 282 150 z³ na realizacjê koñcowego etapu budowy zak³adu odpadów
w Trzebani. Rada podjê³a równie¿ uchwa³ê dotycz¹c¹ zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej dla
kontraktów zaplanowanych na lata 20112012. Uchwa³a okreœla maksymalne kwoty po¿yczki, tj. do 2 457 171 z³ w pierwszym roku i do 6 013 827 z³ w drugim
roku. W przypadku korzystnego rozstrzygniêcia przetargów na poszczegól-

ne kontrakty, kwoty te mog¹ byæ ni¿sze.
Maksymalny okres sp³aty po¿yczki wynosi 15 lat.
Trzy z uchwa³ dotyczy³y wyra¿enia zgody na sprzeda¿ dwudziestu czterech lokali mieszkalnych w Œmiglu. Dziesiêæ
znajduje siê w budynkach przy ulicy Koœciuszki 29 i 29 a, kolejne dziesiêæ przy
ulicy Kiliñskiego 2 i 4 oraz cztery przy
ulicy Jagielloñskiej 1. W bud¿ecie gminy na bie¿¹cy rok zosta³y zapisane œrodki na dofinansowanie projektu „Rowerem
w g³¹b dziejów Po³udniowej Wielkopolski; Romantyczne trasy rowerowe ziemi
Koœciañskiej” realizowanego przez powiat koœciañski. Aby umo¿liwiæ burmistrzowi podpisanie umowy z Zarz¹dem
Powiatu na wsparcie zadania w kwocie
178 000 z³, rada podjê³a stosown¹ uchwa³ê.
Cztery uchwa³y dotyczy³y wejœcia w ¿ycie
nowych przepisów Ustawy o finansach
publicznych oraz zmian wprowadzonych
do tej ustawy. S¹ to uchwa³y w sprawie
okreœlenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania bud¿etu gminy,
informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz¹dowej instytucji kultury
za pierwsze pó³rocze, uchwa³a w sprawie
okreœlenia trybu postêpowania dla udzielenia z bud¿etu gminy dotacji celowej na
realizacjê zadañ innych ni¿ okreœlone
w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Kolejna
uchwa³a dotyczy³a trybu prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej gminy, a tak¿e okreœlenia szczegó³owych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozk³adania na raty wierzytelnoœci gminy
i jej jednostek organizacyjnych z tytu³u
nale¿noœci pieniê¿nych cywilnoprawnych. W przedmiotowej uchwale radni
okreœlili równie¿ warunki pomocy pu-

blicznej w przypadkach, w których ulga
stanowiæ bêdzie pomoc publiczn¹, oraz
warunki udzielania ulg w sp³acaniu nale¿noœci i wskazania organów do tego
uprawnionych.
Na sesji zosta³y tak¿e uchwalone „Za³o¿enia do planu zaopatrzenia w ciep³o,
energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla
Gminy Œmigiel”. Obowi¹zek przyjêcia
planu nak³ada Prawo energetyczne.
Rada Miejska wyrazi³a ponadto zgodê na
nabycie prawa wieczystego u¿ytkowania
od PKP kolejnych nieruchomoœci. Nieodp³atne przejêcie dotyczy dzia³ek w obrêbach Karmin-Che³kowo, Parsko, Jezierzyce, Zygmuntowo, ¯ydowo. Szacowana wartoœæ powy¿szych nieruchomoœci
zosta³a okreœlona na kwotê ponad 62 tysi¹ce z³otych. Pozosta³e dzia³ki w obrêbie Sp³awia, Starego Bojanowa i Zygmuntowa – oszacowane na kwotê ponad 18
tysiêcy z³otych – gmina przejmie w zamian za zaleg³oœci podatkowe z tytu³u
podatku od nieruchomoœci. Radni, na
wniosek inwestora, podjêli tak¿e decyzjê
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z us³ugami turystyczno-rekreacyjnymi i agroturystyk¹
po³o¿onymi w Nowej Wsi.
Na wniosek Nadleœnictwa Koœcian Rada
Miejska podjê³a uchwa³ê o ustanowieniu
„pomnikiem przyrody” dêbu szypu³kowego rosn¹cego w Jezierzycach. Wiek
drzewa oszacowano na ponad 200 lat.
Obwód pnia dêbu na wysokoœci 130 cm
wynosi 480 cm.
Na sesji obecny by³ równie¿ m³. insp.
Leszek Majchrzak – komendant powiatowy Policji, który przedstawi³ informacje o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego w powiecie koœciañskim za
rok ubieg³y.
W lipcu przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
zapowiedzia³ przerwê w pracach rady.
AKA
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Projekty zosta³y
podsumowane
13 grudnia 2007 roku zawi¹za³o siê w
Œmiglu Partnerstwo Lokalne, w którym
partnerem wiod¹cym jest Centrum Kultury w Œmiglu. W jego ramach zosta³o
zrealizowanych ju¿ wiele ciekawych projektów. Jeden z nich – „Informatyka pod
strzechy bis” by³ odpowiedzi¹ na olbrzymie zainteresowanie mieszkañców naszej gminy. Tym razem obs³ugi komputera uczy³o siê a¿ 90 osób. Zajêcia odby³y siê w dwóch turach pod kierunkiem
Jolanty Nowickiej i Jacka Nieniewskiego. Pierwsze trzy grupy zajêcia mia³y
w lutym i marcu, natomiast druga tura
zajêæ odbywa³a siê w miesi¹cach kwiecieñ – maj. Zajêcia odbywa³y siê dwa razy
w tygodniu, w pracowniach szkolnych
w Starym Bojanowie i Niet¹¿kowie. W ramach zajêæ kursanci poznali podstawy
obs³ugi komputera oraz mo¿liwoœci, jakie daje poruszanie siê w Internecie.
Ka¿da grupa odby³a 42 godziny zegarowe zajêæ.
Drugim projektem realizowanym przez
koordynatorów Annê Wieczorek i S³awomira Grzelczyka by³ „Jêzyk angielski –

klucz do komunikacji bis”. W ramach
tego projektu przeszkolonych zosta³o 59
osób, a zajêcia trwa³y od lutego do maja.
Odbywa³y siê w piêciu grupach, w œwietlicach wiejskich w ¯êgrówku, Czaczu,
Sp³awiu, Robaczynie i Centrum Kultury
w Œmiglu. Kurs obejmowa³ podstawy jêzyka angielskiego na poziomie A1, zajêcia trwa³y przez 15 tygodni. W sumie
ka¿da grupa mia³a 60 godzin lekcyjnych
zajêæ. Zajêcia prowadzi³y Katarzyna
Michnikowska i Katarzyna Sikora.
Uroczyste podsumowanie projektów odby³o siê 2 czerwca – „Informatyka pod
strzechy bis” i 18 czerwca – „Jêzyk angielski klucz do komunikacji bis” w Centrum Kultur y w Œmiglu. Uczestnicy
otrzymali zaœwiadczenia o ukoñczeniu
kursu. Organizatorzy podziêkowali prowadz¹cym, dyrektorom szkó³ oraz so³tysom za ich zaanga¿owanie w czasie realizacji projektów. Podczas spotkañ zosta³y przedstawione prezentacje multimedialne z realizacji projektu. Uczestnicy
mogli powspominaæ zajêcia i zobaczyæ
jak so³tysi burzliwie obradowali podczas

Nasza gmina pomog³a powodzianom
Sytuacja, w której znaleŸli siê mieszkañcy rejonów dotkniêtych powodzi¹, nie
pozwoli³a mieszkañcom gminy na obojêtnoœæ i bierne ogl¹danie relacji telewizyjnych z tych dramatycznych wydarzeñ.
Na apel Komitetu Organizacyjnego na
Rzecz Powodzian odpowiedzia³o wielu
ludzi pe³nych wspó³czucia.
Komitet zosta³ utworzony 24 maja na
podstawie porozumienia Centrum Kultur y, Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz

Hufca ZHP Œmigiel. Zbiórka zosta³a przeprowadzona na terenie gminy w okresie
25 maja – 7 czerwca i da³a bardzo dobre
rezultaty. Zebrano kwotê 3.499, 52 z³ oraz
wiele darów rzeczowych. Wszystko zosta³o przekazane Caritas Archidiecezji
Poznañskiej w Poznaniu.
Komitet w imieniu poszkodowanych w
wyniku powodzi osób dziêkuje wszystkim ofiarodawcom.
M.D.

rekrutacji.
Na realizacjê ka¿dego z projektów otrzymano dofinansowanie w wysokoœci prawie 50 tys.
Kolejny projekt „Koniec jêzyka za przewodnika” by³ realizowany w miesi¹cach
styczeñ-czerwiec, a jego uroczyste zakoñczenie nast¹pi³o 15 czerwca w Centrum
Kultury. W ramach tego projektu w Œmiglu, Koszanowie, Karœnicach, Bruszczewie oraz w Sp³awiu odbywa³y siê darmowe kursy jêzyka niemieckiego, z których
skorzysta³o 60 mieszkañców gminy. Zajêcia prowadzi³a Gra¿yna Olejnik, a ¿e robi³a to dobrze, œwiadczyæ mog¹ liczne s³owa uznania z ust uczestników.
Koordynatorki projektu – Anna Jaworska
i Izabella Szablewska wraz z obecnym na
podsumowaniu burmistrzem Œmigla
wrêczy³y uczestnikom projektu dyplomy
ukoñczenia kursu wraz z zaœwiadczeniami.
Na realizacjê tego projektu ze œrodków
Unii Europejskiej otrzymano dofinansowanie w kwocie 49 987,00 z³.
M.D., foto M.D. E.K.

Informacje
Wszystkich zainteresowanych uprzejmie
zawiadamiamy, ¿e tegoroczny „Turniej
Wsi”, zgodnie z ¿yczeniem uczestników
i organizatorów zostaje odwo³any, a pieni¹dze przeznaczone na jego organizacjê
zostan¹ przeznaczone na pomoc powodzianom.
Now¹ publikacjê Urzêdu Miejskiego
Œmigla pt. „Œwiat³em Malowane – fotograficzne wêdrówki po Œmiglu i okolicy”
w cenie 25 z³ mo¿na nabyæ w œmigielskich ksiêgarniach.
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Œmigielscy gimnazjaliœci w Bawarii
16-osobowa grupa m³odzie¿y ze œmigielskiego gimnazjum przebywa³a przez
tydzieñ (7-11 czerwca) w bawarskim
Schwabmünchen. By³a to rewizyta u naszych zachodnich s¹siadów, którzy
w dniach 15-20 maja przyjechali na wymianê do Œmigla. Do Schwabmünchen
udali siê tak¿e dwaj nauczyciele z gimnazjum: Wojciech Adamczewski – germanista i koordynator szkolnego projektu „Comenius” i Agnieszka Matuszkowiak – nauczycielka jêzyka angielskiego.
Nasza grupa dotar³a do bawarskiego
miasteczka po 12 godzinach jazdy. Droga wiod³a m. in. przez malownicze tereny Lasu Bawarskiego i przez historyczne miasta Regensburg i Norymbergê.
Nasz kilkudniowy pobyt
w Schwabmünchen strona niemiecka
stara³a siê zorganizowaæ na zasadzie „po³¹czenia przyjemnoœci z maksimum po¿ytecznoœci” dla uczniów, ale tak¿e dla
nauczycieli opiekuj¹cymi siê m³odzie¿¹.
Przed po³udniem by³y to wspólne lekcje,
które wynika³y z planu nauczania danej
klasy. Nasi uczniowie z zazdroœci¹ patrzyli m. in. na ciekawe lekcje chemii i fizyki,
gdzie liczba doœwiadczeñ przeprowadzanych na zajêciach by³a bardzo du¿a, przygl¹dali siê lekcjom angielskiego i historii, a tak¿e mogli podgl¹daæ przysz³ych
maturzystów na zajêciach fakultatywnych. W pierwszym dniu obie grupy m³odzie¿y zaliczy³y te¿ wycieczkê na po³o¿one niedaleko Schwabmünchen lotnisko wojsk NATO, gdzie z bliska mogli
przyjrzeæ siê amerykañskim samolotom
bojowym typu „Tornado”. Nastêpnie
mogli obserwowaæ start i l¹dowanie tego
typu samolotu na pobliskim pasie startowym. Zobaczyli, jak wygl¹da ¿ycie niemieckich lotników poza ich s³u¿b¹ – czyli wspólny obiad w kasynie podoficerskim i prezentacja lotniska NATO – Fliegerhorst w œwietlicy garnizonowej.
Nastêpny dzieñ to wycieczka do pobliskiego Augsburga – miasta Marcina Lutra, w którym g³osi³ on swe œmia³e tezy.
Po po³udniu wizyta w redakcji lokalnej
gazety i czas wolny w rodzinach. Kolejny dzieñ wymiany to ca³odzienna wycieczka w bawarskie Alpy, czyli bajkowy
zamek króla Bawarii Ludwika II Neuschwannstein i urocze bawarskie miasteczko Füssen. Ten „wypad” by³ szczególn¹ atrakcj¹ zw³aszcza dla grupy polskiej, fotografia wspomnianego zamku
znajduje siê przecie¿ w ka¿dym polskim
podrêczniku do jêzyka niemieckiego!
Szko³a w Schwabmünchen to prawdziwy
„kombinat oœwiatowy”, w jednym miej-

scu znajduj¹ siê cztery szko³y, czyli podstawowa i trzy kolejne etapy edukacji niemieckiej m³odzie¿y: Realschule, Hauptschule i Gimnazjum, które jest naszym
partnerem w miêdzynarodowym projekcie „Comenius”. Uczy siê tu prawie 3 000
uczniów, pod opiek¹ oko³o 300 nauczycieli! Pomimo du¿ej liczby uczniów nie
dostrzegliœmy ¿adnych aktów agresji czy
przemocy. Podczas ka¿dej przerwy, gdy
uczniowie w ró¿nym wieku mieszaj¹ siê
ze sob¹ na boisku szkolnym, wiêkszoœæ
zajêta jest przygotowywaniem siê do kolejnych lekcji lub przebywa w kafejce internetowej, gdzie wstêp dla ka¿dego
ucznia jest nieograniczony (pod opiek¹
nauczyciela oczywiœcie). Na wszelki wypadek jednak ka¿dy sektor szko³y i boiska jest nadzorowany przez nauczycieli, nigdzie jednak nie widzieliœmy kamer
czy tak u nas ostatnio modnego monitoringu pomieszczeñ i boiska szkolnego.
Rozwi¹zany jest te¿ problem telefonów
komórkowych. W ca³ej szkole obowi¹zuje po prostu zakaz przynoszenia telefonów. Zakaz jest ten mocno egzekwowany przez dyrekcjê szko³y, przy pierwszej
próbie u¿ywania telefonu (nawet podczas
przerwy!) uczeñ otrzymuje upomnienie
z pisemn¹ informacj¹ dla rodziców, przy
drugiej próbie rodzice wzywani s¹ na
rozmowê ostrzegawcz¹, a przy trzeciej
uczeñ zostaje wydalony dyscyplinarnie
ze szko³y! Gdy pyta³em dyrektor szko³y,
czy jest to zgodne z prawem, otrzyma³em
odpowiedŸ, ¿e jak najbardziej tak! Wykorzystano tu zapis w niemieckiej konstytucji – „wolnoœæ osobista obywateli nie
mo¿e byæ ograniczana, chyba ¿e wykracza ona przeciw ³adowi konstytucyjnemu
i uchybia dobrym obyczajom”. Co ciekawe, bardzo podobny zapis mo¿na te¿ znaleŸæ w naszej polskiej konstytucji! Tak
wiêc nierozwi¹zywalny u nas w Polsce
(podobno?!...) problem z telefonami komórkowymi zosta³ dawno „za³atwiony”
w Niemczech. Tak¿e wiele innych rozwi¹zañ niemieckich mo¿na przenieœæ na
grunt polskiej oœwiaty. I tak np. ostatni
tydzieñ roku szkolnego niemieccy gimnazjaliœci (zamiast nudziæ siê klasach...)
wykonuj¹ projekty, których tematyka
zale¿y w³aœciwie tylko od nich samych –
mo¿na wiêc np. zrobiæ tzw. collage
o swym mieœcie, wykonaæ fotorelacjê
z wycieczki szkolnej, opisaæ swoj¹ rodzinê w kilku jêzykach obcych lub zaprojektowaæ ciekaw¹ lekcjê z dowolnego
przedmiotu. Prace oceniane s¹ jeszcze
przed zakoñczeniem roku szkolnego, ale
oceny otrzymuj¹ uczniowie ju¿ na: „nowe

konto”. Niemiecki system oœwiaty bardzo mocno premiuje samodzielnoœæ
uczniów, inwencjê, a przede wszystkim
osobiste wykonanie pomys³u. Tzw.
„szczere chêci” ucznia s¹ u niemieckich
nauczycieli wa¿ne, ale jeszcze wa¿niejsza
jest realizacja projektu i stopieñ w³asnego zaanga¿owania. Mo¿na by³o to ju¿
zauwa¿yæ przy doborze m³odzie¿y bior¹cej udzia³ ze strony niemieckiej w naszej
wymianie. Nie byli to najlepsi uczniowie,
ale na pewno bardzo zaanga¿owani we
wszystkie dzia³ania, jakie wi¹za³y siê
z wymian¹. To oni wyst¹pili z pomys³em
zorganizowania pikniku w ogrodzie jednej z swych kole¿anek, rodzice tych dzieci na w³asny koszt przygotowali smaczne, typowo bawarskie jedzenie, a sama
m³odzie¿ oprawê muzyczn¹. Podobnie
by³o w ostatnim dniu, gdy na placu ko³o
szko³y odby³ siê po¿egnalny grill z udzia³em wszystkich uczniów i rodziców oraz
nauczycieli z naszej szko³y partnerskiej.
Wszystkie takie „oddolne” inicjatywy
uczniów s¹ dla niemieckich nauczycieli
decyduj¹ce przy doborze m³odzie¿y
chc¹cej wyjechaæ do danego kraju. Bardzo ciekawa i szeroka jest tak¿e oferta
jêzykowa w gimnazjum
w Schwabmünchen – obowi¹zkowe s¹,
podobnie jak u nas dwa jêzyki, ale uczniowie chc¹cy uczyæ siê trzeciego mog¹ to
zrobiæ na bezp³atnych zajêciach pozalekcyjnych. Z zazdroœci¹ przygl¹da³em siê
ciekawym lekcjom tak ró¿nych jêzyków
obcych – angielskiego, francuskiego,
w³oskiego, hiszpañskiego, rosyjskiego,
³aciny a ostatnio proponuje siê uczniom
i nauczycielom tak¿e jêzyk polski! Oczywiœcie jest to efekt kontaktów i wymian
m³odzie¿owych, które w naszych planach
maj¹ wejœæ na sta³e do krajobrazu ¿ycia
obu szkó³.
Z wyjazdu obie strony by³y bardzo zadowolone. Nasz¹ grupê osobiœcie ¿egna³a
dyrektor gimnazjum Germana Winkelbauer, która tu¿ przed odjazdem obdarowa³a wszystkich uczestników koszulkami z napisem „Kocham Œmigiel” oraz innymi prezentami. Obie strony chc¹ kontynuowaæ wymianê tak¿e w przysz³ym
roku szkolnym. Program obecnej zosta³
sfinansowany przez szko³¹ niemieck¹,
zaœ nasz przejazd do Niemiec dziêki œrodkom finansowym z projektu „Comenius
” i dotacji z organizacji rz¹dowej „PolskoNiemiecka Wspó³praca M³odzie¿y”
w Warszawie.
Wojciech Adamczewski
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Œmigiel pod rz¹dami Braci Kurkowych
19 czerwca burmistrz Œmigla Wiktor
Snela, na jeden dzieñ, odda³ miasto we
w³adanie cz³onkom Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego, najstarszej, siêgaj¹cej swymi korzeniami czasów œredniowiecza
organizacji spo³ecznej w Œmiglu. Symboliczne przekazanie klucza do bram miasta I Starszemu Tadeuszowi Dekiertowi
odby³o siê na wzgórzu wiatrakowym
i rozpoczê³o imprezê koñcz¹c¹ projekt
„VI wieków pracy i tradycji – Bracki Jarmark Historyczny”.
Realizacja projektu rozpoczê³a siê w lutym 2010 r. i by³a wspóln¹ inicjatyw¹
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,
Urzêdu Miejskiego w Œmiglu oraz szkó³
z terenu naszej gminy. Od marca wspó³realizuj¹ce projekt nauczycielki przygotowywa³y z dzieæmi scenariusze przedstawieñ nawi¹zuj¹cych do wa¿nych w historii miasta wydarzeñ. Teksty scenariuszy zosta³y zebrane i wydane w jednej
pozycji, która trafi do œmigielskich szkó³
i bibliotek. I tak w sobotnie popo³udnie
pod wiatrakami mogliœmy obejrzeæ
„Przybycie do Œmigla kupca ze Œl¹ska” –
przedstawienie przygotowane przez
uczniów Zespo³u Szkó³ w Starej Przysiece Pierwszej pod opiek¹ Marii Ratajczak
i Donaty Kowalczyk, „Przygody Krzysztofa Arciszewskiego” – etiudê przygotowan¹ przez uczniów Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Œmiglu pod kierownictwem Agnieszki Szmytowicz i Moniki
W³och. Aneta Stachowiak wraz z uczniami Zespo³u Szkó³ w Starym Bojanowie
pokaza³a publicznoœci „S¹d nad ksiêgami ariañskimi”, a uczniowie z Bronikowa przy pomocy Magdaleny Bartkowiak
przybli¿yli „Losy Barbary z Ch³apowskich D¹browskiej ”. Alicja Bartkowiak
wraz z m³odzie¿¹ z Czacza podjê³a siê
odtworzenia „Strajku dzieci szkolnych”.
Jako ostatni na scenie zaprezentowali siê
cz³onkowie kabaretu dzia³aj¹cego przy
Stowarzyszeniu Przyjació³ Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie
w przedstawieniu prezentuj¹cym gwarê
poznañsk¹ pt. „Takie sobie brynczynie”.

Opiekunami tej grupy m³odych artystów
s¹ Teodozja Ratajczak i Jolanta Sobecka.
Ponadto dziêki pomocy nauczycieli i dyrekcji szkó³ oraz uprzejmoœci rodziców
uda³o siê zorganizowaæ dwie okolicznoœciowe wystawy w wiatrakach. W jednym
pokazano zabytkowy sprzêt gospodarstwa domowego oraz dawne wyposa¿enie warsztatu stolarskiego. Wszystkie
narzêdzia oraz dokumenty cechu stolarzy s¹ w³asnoœci¹ Eugeniusza Hamrola
– cz³onka Œmigielskiego Bractwa Kurkowego. W drugim wiatraku obejrzeæ mo¿na by³o archiwalne pami¹tki, dokumenty, widokówki i zdjêcia. Czêœæ zebranych
eksponatów zosta³a zeskanowana oraz
osadzona w antyramach. Najciekawsze
zdaniem realizatorów projektu pami¹tki
zosta³y wydane w formie okolicznoœciowych widokówek. Przy wiatrakach zobaczyæ mo¿na by³o wystawê fotografii wykonanych przez uczniów œmigielskiej
szko³y oraz wystawê ze stanowiska archeologicznego w pobliskim Bruszczewie.
Po raz pierwszy od czasów œredniowiecza na œmigielskie wiatraczne wzgórze
przybyli rycerze, a œciœlej mówi¹c cz³onkowie bractwa rycerskiego Santa Terra
z Lipna. M³odzi wojownicy nie tylko pokazali techniki œredniowiecznych walk
rycerskich, ale równie¿ przybli¿yli zgromadzonym historiê rycerstwa jerozolimskiego.
Zgodnie z brack¹ tradycj¹ podczas festynu zorganizowano okolicznoœciowe
strzelania. Poranne by³o strzelaniem
wewnêtrznym braci do tarczy ufundowanej przez burmistrza Œmigla. Zwyciêzc¹
okaza³ siê I Starszy Tadeusz Dekiert. Dla
mieszkañców bracia zorganizowali
otwarte strzelanie z historycznej broni
czarnoprochowej. W kategorii kobiet
zwyciê¿y³a Ma³gorzata Adamczak – senator RP. Kolejne miejsca zajê³y Daniela
Stachowiak i Violetta WojciechowskaHamrol. Wœród mê¿czyzn najlepsi okazali siê Rafa³ Kaczmarek, Mateusz
Skrzypczak i Stefan Stachowiak. Zwyciêz-

cy zostali nagrodzeni okolicznoœciowymi
statuetkami oraz albumami „Œwiat³em
malowane”. „U braci” mo¿na by³o tego
dnia zobaczyæ gromadzone przez wieki
pami¹tki stowarzyszenia, tj. spis królów
kurkowych z XIX i XX w. czy siedemnastowieczny statut bractwa.
Festyn by³ doskona³¹ okazj¹ do zaprezentowania wyrobów miejscowych producentów i rzemieœlników. Na stoiskach
pod wiatrakami swoje wyroby prezentowali: Adam Dorynek – stolarstwo artystyczne, Piekarnia Tovago, Przetwórnia
Owocowo-Warzywna Gil ze Starego Bojanowa, kowalstwo artystyczne Maciej
Strzelczyk, Stanis³aw Sp³awski – rymarz
z Morownicy, Ko³o Pszczelarzy ze Œmigla, producenci pomidorów firma GMB
ze Œmigla, Alicja Przyby³ek oraz Magdalena Wojtkowiak, które prezentuj¹ rêcznie wyrabian¹ bi¿uteriê, Anna Hryniewicz-Szulc rêkodzie³a wykonane przez
uczestników warsztatów terapii zajêciowej z Koœciana. Aby podkreœliæ rolê rzemieœlników w rozwoju miasta, droga na
wzgórze zosta³a udekorowana emblematami prezentuj¹cymi sztandary dawnych
cechów rzemieœlniczych.
Sobotni wieczór zakoñczy³ wystêp zespo³u Shalom w kaplicy poewangelickiej.
Czêœci¹ projektu by³o równie¿ wykonanie tablic wolnostoj¹cych i wisz¹cych
zawieraj¹cych informacje na temat ewangelików i arian mieszkaj¹cych w Œmiglu
oraz budynków pe³ni¹cych w przesz³oœci
wa¿ne funkcje dla miasta. Przygotowania
treœci na tablice podj¹³ siê Krzysztof Chudak, opiekun m³odzie¿y z ko³a historycznego w gimnazjum. Tablice te zostan¹
niebawem zamontowane w wyznaczonych miejscach.
Projekt „VI wieków pracy i tradycji –
Bracki Festyn Historyczny” zosta³ zrealizowany przy finansowym wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi, której zarz¹d
przyzna³ Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu dotacjê w kwocie 8.000,00 z³.
Monika Ka³ek
foto M.D.
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Ognista Noc Kupa³y
W pierwsz¹ sobotê po dniu œwiêtego
Jana przy wiatrakach odby³ siê tradycyjnie festyn œwiêtojañski zwany popularnie
„wiankami”. Impreza organizowana jest
przez Centrum Kultury, od kilku lat do
organizacji przy³¹czy³ siê Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji, a w tym roku
równie¿ Zarz¹dy Osiedli nr II i III, co
znacznie wzbogaci³o ofertê skierowan¹
do mieszkañców.
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu zaprosi³ mieszkañców do wziêcia udzia³u w festynie œwiêtojañskim na
sportowo. Rozpoczêli go uczniowie klas
gimnazjalnych turniejem pi³ki no¿nej. Do
gry na boisku „Orlika” stanê³o szeœæ dru¿yn. Za zajêcie miejsc I-III pi³karze otrzymali medale i nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy czekolady i lody. Zwyciê¿y³a dru¿yna RUMUNY, po
niej uplasowa³y siê MANIAKI, CZACZ,
ZABÓJCZE OKONIE, PARÓWY, NETIA.
O godzinie 1300 równie¿ na boisku „Orlik” odby³ siê turniej pi³karski mê¿czyzn
niezrzeszonych. Dru¿yny walczy³y o puchar burmistrza Œmigla. Mecze rozgrywano w dwóch grupach, systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Pierwsze miejsce zajê³a
dr u¿yna PB WIECZOREK, po niej
ASTRA 2, DH TRANS, ELEVEN TEAM
MOROWNICA, EDA TRANS, PICASO.
Godzinê póŸniej na boisko wyszli siatkarze. W turnieju wziê³y udzia³ dwie dru¿yny, OKFiR I oraz WC NET. Puchar zdoby³a dru¿yna OKFiR I.
W trakcie turniejów pojawi³y siê tarcze
do gry w darta. Rozgrywki odbywa³y siê
w trzech kategoriach wiekowych. W grupie 7-11 lat najcelniej lotki rzuca³a Ola
Wojciechowska, w grupie 12-17 lat – An-

drzej Dole¿a³ek, 18 lat i wiêcej Micha³
Omieczyñski. Trzy najlepsze osoby
w ka¿dej kategorii otrzyma³y medale i nagrody rzeczowe.
W tym samym czasie na terenie kompleksu sportowego przy ul. T. Koœciuszki odbywa³ siê plenerowy turniej szachowy.
Zwyciê¿y³ Sebastian Hanusek, drugie
miejsce zaj¹³ S³awomir Hanusek, a trzecie Krystian Miko³ajczak.
Przy wiatrakach odby³ siê konkurs pilotowania modeli p³ywaj¹cych.
Na stawie Krzysztof Daniel, instruktor
sekcji modelarstwa w Starym Bojanowie,
zaprezentowa³ dzieciom mo¿liwoœci modeli. Nastêpnie ka¿dy chêtny móg³ spróbowaæ swoich si³. Tu pierwszy by³ Adrian Liwerski, za nim Dawid Ratajczak
i Mateusz Gliniak. Oczywiœcie zwyciêzcy otrzymali nagrody rzeczowe.
Zakup tak wielu nagród by³ mo¿liwy dziêki wspó³pracy z OKFiR dwóch œmigielskich osiedli. Bardzo dziêkujemy Zarz¹dom Osiedli nr II oraz III za pomoc.
Imprezy przy wiatrakach rozpoczê³y siê
o godz. 1600 konkursami dla dzieci. Milusiñscy mogli przez ponad godzinê
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w rzutach
ringiem, przechodzeniu na klockach,
rzutach lotkami do tarczy czy woreczkami do miseczek, by³ te¿ tor przeszkód
i hula-hop. Chêtnych do udzia³u w konkursach nie brakowa³o, tym bardziej, ¿e
ka¿dy odwa¿ny otrzyma³ nagrodê.
Wszystkie nagrody oraz soczki i lody
ufundowa³ dzieciom Zarz¹d Osiedla nr
II, a konkurencje przeprowadzone zosta³y dziêki po³¹czonym si³om Centrum
Kultury i OKFiR.
Jeszcze trwa³y konkursy, a ju¿ na scenie
pojawi³y siê wokalistki Studia Piosenki

„Muzol” – Daria Kaczór, Ma³gorzata Kozak i Anna Tomaszewska.
Wystêpy wokalistek przeplatane by³y
premierow¹ prezentacj¹ Formacji Tañców Latynoamerykañskich, która dzia³a
przy Centrum Kultury od paŸdziernika
ubieg³ego roku. Formacja prowadzona
przez Agnieszkê Piechel i Micha³a Sarbinowskiego wyst¹pi³a w trzech ods³onach, najpierw m³odsi cz³onkowie zatañczyli cha-cha, nastêpnie starsi rumbê
i rock and rolla, po czym obie grupy wykona³y taniec integracyjny – marenga.
Po godzinie 1800 na scenie pojawi³ siê Zespó³ Pieœni i Tañca „D¹bczaki” z Miêdzychodu. Zespó³ pod kierunkiem El¿biety
Starêgi przedstawi³ œmigielskiej publicznoœci suitê szamotulsk¹, przyœpiewki ludowe oraz tañce i przyœpiewki Beskidu
¯ywieckiego. Po krótkiej przerwie rozpoczê³a siê zabawa taneczna przy muzyce zespo³u „Vivat”. O godzinie 2230 rozpocz¹³ siê obrzêd œwiêtojañski w wykonaniu zespo³u „D¹bczaki”. Widowisko
rozpoczê³o siê na scenie przy figurze Œwitezia. Ch³opcy w bia³ych strojach, dziewczyny w piêknych wiankach na g³owach,
taniec, ognisko, pochodnie – wszystko to
stwarza³o niepowtarzalny klimat. Po krótkiej inscenizacji tancerze z pochodniami
przeszli nad staw. Dziewczyny puœci³y
wianki na wodê, co w po³¹czeniu z piêknie oœwietlon¹ fontann¹ by³o niezwykle
malownicze.
Obrzêd zakoñczy³ imponuj¹cy pokaz
ogni sztucznych przygotowany przez
Agencjê Us³ugowo – Handlow¹ „Wulkan” z Konina
Zabawa taneczna zakoñczy³a siê po godzinie 100 w nocy.
M.D.
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Mieszkañcy Ziemi Œmigielskiej w wojnie polsko-bolszewickiej 1919/20
Cz. 2
Przebieg dzia³añ wojennych
Niewypowiedziane dzia³ania wojenne
na wschodzie prowadzone by³y od lutego 1919 roku, na froncie litewsko-bia³oruskim jak i ukraiñskim. Pierwsze oddzia³y wojsk wielkopolskich zosta³y skierowane ju¿ w marcu 1919 roku na odsiecz
Lwowa, gdzie zaistnia³a bardzo trudna
sytuacja naszych wojsk. Grup¹ wojsk
wielkopolskich dowodzi³ gen. Daniel
Konarzewski, a jedn¹ z kompanii ochotników p.por. Stanis³aw Sikora z Sierakowa k. Koœciana. 3 kwietnia 1919 roku pod
Lwów zosta³ skierowany szpital polowy
pod dowództwem œmigielskiego lekarza
dr. Emanuela Twórza. Za³oga szpitala
zabra³a m.in. wagon ³ó¿ek i opatrunków.
Po zwyciêskim boju grupa wróci³a
w czerwcu 1919 roku do Wielkopolski,
ale ju¿ pod koniec lipca 1919 roku ponownie zosta³a skierowana na front litewskobia³oruski. W dniach 5-7 wrzeœnia 1919
roku oddzia³y 2. Pu³ku Strzelców Wlkp.
póŸniejszy 56. P.P. Wlkp., wyruszy³y z Koœciana transportem kolejowym na front.
Walczy³y nad rzek¹ Berezyn¹ i Ptycz¹ do
czerwca. Do zaciek³ych walk dosz³o m.in.
w okolicach miejscowoœci Szaci³ki, Sto³pirzcze i Jakimowska Swoboda. Od marca 1920 roku lotnictwo polskie obserwowa³o koncentracjê wojsk bolszewickich,
co zosta³o potwierdzone przez nasz wywiad.
Bolszewicy zgromadzili oko³o 200 tysiêcy ¿o³nierzy w jednostkach bojowych. Ich
plan przewidywa³ uderzenie spod Po³ocka w kierunku Wilna, a uderzenie pomocnicze mia³o wi¹zaæ si³y polskie na
Ukrainie. Plan dzia³añ by³ wykonaniem

dyrektywy wyg³oszonej 18 listopada 1918
roku przez Lwa Trockiego, wzywaj¹cej
bolszewików do ofensywy na Zachodzie.
Marsza³ek Józef Pi³sudski, znaj¹c te zamiary, powiedzia³: „Jest prawd¹, ¿e bolszewików trzeba pobiæ i to nied³ugo. Póki
nie wzroœli w si³ê”. S³owa te zosta³y obrócone w czyn i 25 kwietnia 1920 roku
wojska polskie rozpoczê³y tzw. operacjê
kijowsk¹, której rezultatem by³o zajêcie
7 maja 1920 roku Kijowa. Wojska bolszewickie rozpoczê³y jednak kontrofensywê
i w jej wyniku 1. Armia Konna Budionnego prze³ama³a front polski pod Samohorodkiem. Równoczeœnie uderzy³y wojska bolszewickie zgrupowane we Froncie Zachodnim dowodzonym przez Michai³a Tuchaczewskiego i Frontu Po³udniowo-Zachodniego dowodzonego
przez Aleksandra Jegorowa. W tym czasie na froncie litewsko-bia³oruskim walczy³a 14. Dywizja Piechoty Wlkp. i 17.
Pu³k U³anów Wlkp. Wycofuj¹ce siê oddzia³y polskie w sierpniu 1920 roku opar³y siê o liniê Wis³y. W tym okresie powsta³a bardzo korzystna sytuacja strategiczna, polegaj¹ca na tym, ¿e kierunki
uderzenia wojsk bolszewickich rozchodzi³y siê, a znajduj¹ca siê miêdzy frontami Tuchaczewskiego i Jegorowa Grupa
Mozyrska by³a bardzo s³aba. Wykorzysta³ to umiejêtnie Józef Pi³sudski, który
po skutecznej obronie przedpola Warszawy i zgromadzeniu du¿ych si³ polskich,
zainicjowa³ uderzenie znad rzek Wkry
i Wieprz. Uderzenie by³o tak skuteczne,
¿e nieprzyjaciel uleg³ panice i rozpocz¹³
wycofywanie siê. Oko³o 50 tysiêcy ¿o³nierzy zosta³o zmuszonych do przekroczenia granicy Prus Wsch. Nacieraj¹ce ca³y

czas wojska polskie toczy³y ciê¿kie walki z wycofuj¹cym siê nieprzyjacielem.
23 wrzeœnia dosz³o do rozstrzygaj¹cego
boju nad Niemnem, Swis³ocz¹ i Szczar¹.
Zwyciêski dla Polaków przebieg walk
doprowadzi³ do rozejmu, który zosta³
zawarty 12 paŸdziernika 1920 roku, i do
ostatecznego uregulowania granicy
wschodniej w traktacie ryskim 18 marca
1921 roku. Najwiêcej ¿o³nierzy pochodz¹cych z ziemi koœciañskiej i œmigielskiej
znajdowa³o siê w szeregach 60. P.P. Wlkp.
Wielu ¿o³nierzy z rejonu Wielichowa
wchodzi³o w sk³ad 56. P.P. Wlkp. Pu³k ten
w toku walk wzi¹³ do niewoli 3786 jeñców, zdoby³ 27 dzia³, 233 karabiny maszynowe, 3 samochody pancerne,
1 czo³g. Straty pu³ku wynosi³y 8 oficerów,
338 ¿o³nierzy. Sztandar pu³ku zosta³
6.12.1920 roku w Zelwie odznaczony
przez marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
Krzy¿em Walecznych. Równie dzielnie
wyró¿ni³ siê 60. P.P., który 8 maja 1920
roku zosta³ skierowany na Wo³yñ, gdzie
zdoby³ m.in. Berdyczów. Podczas kontrofensywy polskiej pu³k dotar³ do granicy
Prus Wsch. Ranny zosta³ mjr Bernard
Œliwiñski. Pu³k zosta³ nastêpnie skierowany w okolice Kamieñca Litewskiego.
Do koñca 1920 roku zajmowa³ pozycje na
linii rozejmowej, a nastêpnie wróci³ do
Wielkopolski.
c.d.n.
Jan Pawicki
Mapki pochodz¹ z opracowania G. £ukomskiego,
B. Polaka, M. Wrzoska „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”.
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115 lat œmigielskiej OSP
Okolicznoœciowa msza œw. 26 czerwca rozpoczê³a uroczyste obchody 115.
rocznicy powstania Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Œmiglu. Nabo¿eñstwo w intencji jednostki odprawi³ ks. dziekan Tadeusz Fo³czyñski – proboszcz parafii
p. w. œw. Stanis³awa Kostki. Po mszy na
placu targowym odby³a siê czêœæ oficjalna. Uczestniczyli w niej œmigielscy stra¿acy, ich rodziny, przedstawiciele w³adz
samorz¹du powiatu koœciañskiego z wicestarost¹ Edwardem Strzymiñskim oraz
przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu Iwon¹
Bereszyñsk¹, przedstawiciele samorz¹du gminy z burmistrzem Wiktorem
Snel¹ oraz przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Janem Józefczakiem, cz³onkowie zaprzyjaŸnionej jednostki OSP z partnerskiego miasta Neufchateau, Maciej Wiœniewski – radny sejmiku województwa
wielkopolskiego i sekretarz Œmigla, Jaros³aw Tomaszewski – prezes Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie, Andrzej
Ziegler – wiceprezes, Zbigniew Przydró¿ny - sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP w Koœcianie, Jerzy Cieœla
– prezes Zarz¹du Oddzia³u MiejskoGminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Œmiglu, poczty sztandarowe miejscowych organizacji, mieszkañcy gminy, a tak¿e pozostali zaproszeni goœcie.
Jubileusz by³ okazj¹ do wrêczenia œmigielskim stra¿akom odznaczeñ. Uchwa³¹
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego Z³oty Medal
za Zas³ugi dla Po¿arnictwa nadano Hen-

r ykowi Nadolnemu, Mieczys³awowi
Frankowi, Maciejowi Ruskowi, Hubertowi Ratajczakowi i Ferdynandowi Kasperskiemu. Srebrny Medal za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa przyznano Arkadiuszowi
Nadolnemu, a Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa odebrali Mariusz
Wajske, Zbigniew Prajs, Piotr Szudra i Sebastian Tomowiak. Uchwa³¹ Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego odznakê
„Stra¿ak Wzorowy” przyznano Krzysztofowi Kubiakowi, Szymonowi Jurdze, Mateuszowi Muellerowi, Micha³owi Wajske,
Maciejowi Bockowi, Piotrowi Ratajczakowi oraz Albertowi Wajske. Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego w Œmiglu odznakê „Za Wys³ugê
Lat” – dziesiêciu nadano Krzysztofowi
Kubiakowi, Mateuszowi Muellerowi i Arturowi Schillerowi. Odznaka „Za Wys³ugê Lat”- piêtnastu Prezydium przyzna³o
Piotrowi Mani, Dariuszowi £upickiemu,
Arkadiuszowi Nadolnemu i Adrianowi
Frankowi. Odznakê „Za Wys³ugê Lat”dwudziestu przyznano Henrykowi Nadolnemu oraz Zbigniewowi Prajsowi.
Odznakê „Za Wys³ugê Lat” – dwudziestu piêciu otrzymali Hubert Ratajczak
i Maciej Rusek. „Za Wys³ugê Lat”- trzydziestu odznakê otrzymali: Andrzej Ziegler, W³odzimierz Dêbowiak i Krzysztof
Moszak, „Za Wys³ugê Lat”- trzydziestu
piêciu Marian Graczyk, Mieczys³aw Franek i Jerzy Ratajczak. „Za Wys³ugê Lat”czterdziestu piêciu odznakê odebrali Józef Rusek, Zbigniew Sadowski, Miros³aw
Judek, Ferdynad Kniewel oraz Roman
Schiller, „Za Wys³ugê Lat”- piêædziesiêciu wyró¿nienie przyznano Ferdynadowi
Kasperskiemu i Edmundowi Maækowia-

kowi, „Za Wys³ugê Lat”- piêædziesiêciu
piêciu Alfredowi Filipowiczowi i Henrykowi Wasielewskiemu, „Za Wys³ugê Lat”szeœædziesiêciu Janowi Sobczakowi i Jerzemu Wojciechowskiemu, a „Za Wys³ugê Lat” – szeœædziesiêciu piêciu Edmundowi Kreuschnerowi, Kazimierzowi Ma³kowi i Kazimierzowi Jórdeczce.
Ch³opcy i dziewczêta, cz³onkowie m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych, podczas uroczystoœci œlubowali na stra¿aków. Pasowania dokona³ Hubert Ratajczak – naczelnik OSP Œmigiel.
Srebrn¹ Odznakê „M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza” otrzymali Piotr Kasperski, Maciej Konieczny, Jakub Terczewski oraz Eryk Pikiñski.
Gratulacje i ¿yczenia w imieniu OSP
Œmigiel odebra³ prezes Roman Schiller.
Adresy okolicznoœciowe od burmistrza
Wiktora Sneli oraz Wies³awy PoleszakKraczewskiej – przewodnicz¹cej Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych odebra³a tak¿e Sylwia
Wajske – opiekunka m³odzie¿owych dru¿yn.
Prezentem dla jednostki od œmigielskiego samorz¹du by³o sfinansowanie jubileuszowego wydawnictwa. Publikacja
„Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Œmiglu –
kalendarium historii 1895-2010” zosta³a
wydana nak³adem Urzêdu Miejskiego
Œmigla, a jej opracowania podj¹³ siê kronikarz OSP Miros³aw Judek.
Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³ pokaz sprzêtu
po¿arniczego, którym dysponuje œmigielska jednostka oraz jednostka PSP
w Koœcianie.
AKA
foto: A.K.

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 6/10
brzmia³o: „Nied³ugo upragnione wakacje”.
Nagrodê – KUBEK SUPERKRZY¯ÓWKOWICZA ufundowany przez firmê Poli-

Color w Œmiglu oraz brelok do kluczy
z herbem Œmigla i kalendarzyk promocyjny ufundowane przez Urz¹d Miejski
Œmigla otrzymuje Irena Konieczna ze
Œmigla.

Brelok do odbioru w Centrum Kultury
w Œmiglu, kubek (po uprzednim dostarczeniu fotografii) w zak³adzie fotograficznym „Poli-Color”.
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Rock Night w Bronikowie
15 czerwca na dziedziñcu pa³acu w
Bronikowie odby³y siê koncerty szkolnych zespo³ów rockowych w ramach
„Rock Night w Bronikowie”. Impreza zorganizowana zosta³a po raz pierwszy, a
mimo to – ku uciesze organizatorów –
przyci¹gnê³a spor¹ widowniê.
Na „Rock Night” wyst¹pi³ goœcinnie zespó³ Broken Dreams ze œmigielskiego
gimnazjum, prowadzony przez Piotra Andrynowskiego – nauczyciela fizyki. Sk³ad
zespo³u: Emilia Ziegler: wokal, gitara
prowadz¹ca: Mi³osz Sp³awski, gitara solowa: Jarek Ciszewski, bas: Piotr Andrynowski, Maciej Waszkowiak, £ukasz
Kajewski, perkusja: Mateusz Dudek.
Gospodarzem imprezy by³ zespó³ Token
z Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y

Podstawowej w
Bronikowie, prowadzony przez
Paulinê Jurgê – nauczycielkê angielskiego. Sk³ad zespo³u: Monika Konieczna: wokal,
Faustyna Szudra:
wokal i saksofon,
Paulina Jurga: gitara, Jakub Cichoszewski: gitara, Jakub Szudra: klawisze i akordeon, Arkadiusz Walkowiak: perkusja. Goœcinnie
wyst¹pi³ z zespo³em Token, a tak¿e na-

Dzieñ Dziecka w Przysiece

1 czerwca w ramach kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” zorganizowano

w Zespole Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej Dzieñ Dziecka. Nad organizacj¹
i przebiegiem imprezy czuwa³y M. Ratajczak i M. G¹siorowska. Rozpoczê³y j¹ rozgrywki sportowe klas gimnazjalnych,
m.in. rowerowy tor przeszkód, ¿ó³wia jazda na rowerze oraz rebusy i krzy¿ówki
o tematyce sportowej. W szkole podstawowej dzieci zmaga³y siê z kolorow¹
chust¹ i pokonywa³y weso³y tor przeszkód. Wy³oniono „najsprawniejsze klasy” w szkole, a ich uczniom wrêczono

Wyprawa w œwiat muzyki Fryderyka Chopina
Rok 2010 zosta³ og³oszony Rokiem
Chopina, poniewa¿ przypada w nim 200.
rocznica urodzin tego najwybitniejszego
polskiego kompozytora. Uczniowie szko³y w ¯egrówku uczestniczyli w projekcie
edukacyjnym „Wyprawa w œwiat muzyki
Fryderyka Chopina”. Dziêki temu przedsiêwziêciu dzieci dowiedzia³y siê wielu
ciekawych faktów z ¿ycia kompozytora
i pozna³y wybrane utwory Chopina. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli
w warsztatach bibliotecznych, które prowadzi³a Barbara Mencel. W oparciu
o zgromadzone ksi¹¿ki dzieci zapozna³y
siê z ¿yciem najpierw ma³ego Frycka,
a póŸniej du¿ego Fryderyka. Dowiedzia³y siê te¿, jak zbudowany jest fortepian
i wykona³y ilustracjê przedstawiaj¹c¹ ten
instrument. W czasie pracy uczniom towarzyszy³a muzyka Chopina w wykonaniu Piotra Majera. Na podstawie ksi¹¿ki
Wandy Chotomskiej „Muzyka Pana Chopina” i s³uchanych utworów uczniowie
w sposób plastyczny wyrazili swoje emocje zwi¹zane z muzyk¹. W czasie zajêæ

lekcyjnych dzieci poznawa³y twórczoœæ
Chopina multimedialnie. Surfuj¹c po Internecie, wyszukiwa³y s³ynne nagrania
jego utworów, ³¹czy³y dŸwiêk z obrazem.
Wykona³y okolicznoœciow¹ gazetkê i wystawê ksi¹¿ek poœwiêconych kompozytorowi, pozna³y podstawowe kroki mazurka i walca, nauczy³y siê œpiewaæ piosenkê pt. „¯yczenie” ,do której muzykê napisa³ Chopin i tañczyæ poloneza, którego zaprezentowa³y rodzicom. Rozwi¹zywa³y te¿ zagadki
i rebusy zwi¹zane
ze œwiatem muzyki
i dowiedzia³y siê,
kto to jest kompozytor. T worzy³y
dŸwiêki podczas
zabawy „I ty mo¿esz zostaæ kompozytorem” z wyko-

g³aœnia³ ca³¹ imprezê pan Piotr Filipowicz.
Paulina Jurga
dyplomy i nagrody. Czêœæ sportow¹ zakoñczy³ masowy bieg „Po rozum w g³owie”, w którym udzia³ wziêli wszyscy
uczniowie, a tak¿e nauczyciele i pracownicy szko³y. Wœród uczniów bior¹cych
udzia³ w konkursie wiedzy o sportach
rowerowych „Dwa kó³ka” rozlosowano
nagrody rzeczowe. Na zakoñczenie
uczestnicy obejrzeli bajkê terapeutyczn¹
„O ch³opcu, który znikn¹³” w wykonaniu
dzieci ze szkolnego kó³ka teatralnego.
ZS w Starej Przysiece Drugiej
foto archiwum szko³y
rzystaniem w³asnorêcznie wykonanych
instrumentów. Na zakoñczenie projektu
podsumowano konkurs plastyczny.
Pierwsze miejsca zdobyli Jakub Ajchler
i Michalina ¯yto. Odby³ siê te¿ quiz dotycz¹cy ¿ycia i twórczoœci artysty. Laureatami zostali Martyna Ziegler, Filip
£ochowicz i Mateusz Zalisz.
B. £awniczak, foto archiwum szko³y

12

lipiec-sierpieñ/2010

Œwiêto dzieci w ¯egrówko
Na terenie rekreacyjno-sportowym
w ¯egrówku w ramach kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” zorganizowano
Dzieñ Dziecka. Imprezie towarzyszy³ plakat z has³em „Wiêcej wiem, bo g³ówka
pracuje”. Na festyn zaproszono zastêpcê
burmistrza Œmigla Wies³awê PoleszakKraczewsk¹. Najpierw zaprezentowali
siê uczniowie Szko³y Filialnej w ¯egrówku w playback show. Martyna Ziegler
jako Maryla Rodowicz zaœpiewa³a piosenkê „Ma³goœka”. Kaja Gawron wcieli³a siê
w Hannah Montanê, a ch³opcy jako zespó³ Feel wykonali piosenkê „No poka¿,
na co ciê staæ”. Dla dzieci przygotowano
wiele atrakcji. Chêtni mogli braæ udzia³
w grach i zabawach sportowych, które

prowadzi³y panie z Centrum Kultury
w Œmiglu oraz nauczycielki miejscowej
szko³y. W nagrodê dzieci otrzyma³y s³odycze ufundowane przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œmiglu lub przybory szkolne
zakupione przez Radê Rodziców dzia³aj¹c¹ przy miejscowej szkole. Mo¿na by³o
poskakaæ na dmuchanym zamku lub
przejechaæ siê na kucyku Floriana Ajchlera. Równie¿ doroœli œwietnie bawili siê,
rywalizuj¹c w przeci¹ganiu liny (silniejsze by³y kobiety) oraz w rzucie beretem.
Tu najlepszym okaza³ siê Adam Hoffmann. Lokalni muzycy – Kazimierz £akomy (gra na akordeonie) i Józef Kozak
(gra na saksofonie) umilali biesiadowa-

nie. Dzieci po wyczerpuj¹cych konkurencjach mog³y posiliæ siê kie³baskami
z ogniska. Organizatorami imprezy byli:
radny Rady Miejskiej Œmigla Zenon Skoracki oraz rady so³eckie okolicznych wiosek.
E. Lemañska
foto ¯.K.

Konkurs „Sposób na sukces” wielkim sukcesem dla
œmigielskiej firmy
X Edycja Konkursu „Sposób na
sukces” okaza³a siê bardzo pomyœlna dla Katarzyny £abêdy prowadz¹cej nowoczesny gabinet kosmetyczny FOR YOU w Œmiglu.
Do konkursu przyst¹pi³o ponad 50
firm, spoœród których wy³oniono
13 laureatów, a dwa przedsiêwziêcia otrzyma³y wyró¿nienia. Pani
Katarzyna w kategorii indywidualnej zajê³a I miejsce w kraju za „Budowê zak³adu kosmetycznego o
wysokim standardzie na bazie budynku gospodarczego”. Naczelnym celem konkursu jest promowanie ludzi przedsiêbiorczych,
tworz¹cych miejsca pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich,
daj¹cych zatrudnienie lokalnej spo³ecznoœci.
15 czerwca w Warszawie w Belwederze
odby³a siê uroczystoœæ fina³owa. Finaliœci konkursu zostali uhonorowani dyplomami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, albumami, pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez
sponsorów. Uroczystoœæ otworzy³ Jacek
Micha³owski, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Tadeusz
Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto w uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele agencji rz¹dowych, ambasad,
marsza³kowie, wojewodowie, przedstawiciele starostw, gmin, Wielkopolskich
Oœrodków Doradztwa Rolniczego.
Uroczystoœæ poprzedzi³a konferencja

z udzia³em Tadeusza Nalewajka poœwiêcona pozarolniczej przedsiêbiorczoœci na
obszarach wiejskich, w tym analizie czynników sukcesu oraz barier na przyk³adach uczestników konkursu „Sposób na
sukces”, która odby³a siê 14 czerwca
w Centr um Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie k/Warszawy.
Pani Katarzyna swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a 10 lat temu w wynajmowanym,
skromnym pomieszczeniu. Trzy lata
temu podjê³a decyzjê o kupnie w³asnego
lokalu, zaczê³y siê wiêc poszukiwania
odpowiedniego obiektu. Ostatecznie zdecydowa³a siê na budynek usytuowany
w centrum miasta. Obiekt by³ kiedyœ
star¹ stodo³¹ i trudno by³o sobie wyobraziæ, jak w takim miejscu mo¿e powstaæ
elegancki gabinet kosmetyczny. W¹tpli-

woœci by³o wiele, ale
w koñcu sfinalizowano
kupno budynku. W³aœciciele zaanga¿owali swoje
si³y i fundusze, urz¹dzaj¹c z czasem nowoczesny
gabinet kosmetyczny, gabinet masa¿u manualnego i endermologii, który
obecnie prowadzi m¹¿
pani Katarzyny Damian
£abêda. Powsta³ równie¿
salon fryzjerski i gabinet
dietetyczny.
W³aœcicielka posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, liczne certyfikaty,
jest zawsze chêtna
i otwarta na nowoœci w zakresie kosmetologii. Nie³atwo by³o namówiæ j¹ do
udzia³u w konkursie, gdy¿ nie wierzy³a,
¿e ktoœ zainteresuje siê jej przedsiêwziêciem. Pañstwo Katarzyna i Damian £abêda maj¹ zamiar dalej rozwijaæ swoj¹ firmê, tworz¹c nowe miejsca pracy.
Nagrodê w konkursie przyznaje siê za
najlepsze dzia³ania przedsiêbiorcze na
obszarach wiejskich, których uruchomienie generuje miejsca pracy. Sukces
jest tym wiêkszy, gdy¿ po raz pierwszy
w gronie laureatów znalaz³ siê zak³ad
z bran¿y kosmetycznej.
Gratulujemy i ¿yczymy wielu sukcesów.
Urszula Buliñska
foto archiwum
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Œmigiel okiem m³odego fotografa
Na prze³omie kwietnia i maja w Szkole Podstawowej w Œmiglu odby³ siê Szkolny Konkurs Fotograficzny „Œmigiel
okiem m³odego fotografa”. Jego celem
by³o propagowanie wœród dzieci i m³odzie¿y rodzinnego miasta, a tak¿e rozwijanie zainteresowañ zwi¹zanych z fotografi¹. Inicjatorem i organizatorem konkursu by³a Iwona W³och - opiekun samorz¹du uczniowskiego. W ocenie i przygotowaniu pomaga³a Violetta Bogdanow,
nauczycielka plastyki. Patronat nad konkursem obj¹³ burmistrz Œmigla. Uroczyste rozstrzygniêcie mia³o miejsce 28 maja
w trakcie otwarcia wystawy prac, w któ-

rym wziêli udzia³ burmistrz Wiktor Snela, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie
klas 4-6. Ka¿dy z 24 uczestników otrzyma³ dyplom i ma³y upominek, a laureaci
konkursu odebrali nagrody z r¹k burmistrza i dyrektora szko³y. W trakcie apelu
uczczono równie¿ 20-lecie samorz¹dnoœci terytorialnej.
Laureaci konkursu:
I miejsce - Maria Kotecka kl. IVd
II miejsce - Julia Apolinarska kl.Ve
III miejsce - Tomasz ¯ak kl. Vd
Wyró¿nienie otrzymali:
Zosia Guciñska kl. IVa, Dominik Jankowiak kl. Ve, Tomasz Rajch kl. VIc.

Spotkanie kó³ek i gospodyñ
Gminny Zwi¹zek Kó³ek i Organizacji
Rolniczych w Œmiglu spotka³ siê na walnym zgromadzeniu, by podsumowaæ
miniony rok dzia³alnoœci i okreœliæ zadania na przysz³oœæ. Tradycyjnie w spotkaniu bra³y udzia³ przedstawicielki Kó³
Gospodyñ Wiejskich, gdy¿ obie te organizacje od lat wspó³pracuj¹.
Podsumowania minionego roku dokona³
prezes zwi¹zku Zygmunt Konieczny. Z jego sprawozdania wynika³o, ¿e kontynuowano szkolenia dla rolników i ogrodników na zdobywanie lub odnawianie
uprawnieñ pozwalaj¹cych wykonywaæ
zabiegi chemizacyjne ochrony roœlin.
Wspólnie z Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego w Œmiglu zorganizowano dwa
kursy w Poladowie i Bruszczewie. Trzyletnia akcja szkoleñ umo¿liwi³a wszystkim zainteresowanym cz³onkom zwi¹zku oraz pozosta³ym rolnikom zdobycie
kwalifikacji.
Jesieni¹ 2009 roku zapocz¹tkowano jako

nowoœæ cykl szkoleñ na temat nowych
form, systemów i mo¿liwoœci ubezpieczenia mienia, upraw rolniczych w gospodarstwach. Szkolenia prowadzone przez firmê brokersk¹ pokaza³y, ¿e dotychczasowe firmy ubezpieczeniowe w wiêkszoœci
przyst¹pi³y do negocjacji stawek i zaproponowania korzystniejszych warunków
ubezpieczeniowych.
W okresie wiosennym i jesiennym 2009
roku zwi¹zek wzi¹³ udzia³ w akcji propagowania i rozprowadzania materia³u

Prace uczniów mo¿na ogl¹daæ w holu
g³ównym szko³y.
Fundatorem nagród w konkursie by³
burmistrz Œmigla i Bank Spó³dzielczy
w Œmiglu.
I. W³och, foto arch.
siewnego kwalifikowanego. Wychodz¹c
naprzeciw ¿yczeniom rolników, oprócz
sta³ego dostawcy CN Wschowa umo¿liwiono tak¿e zakup materia³u siewnego
ze Stacji Hodowli Roœlin Borowo.
W ostatni¹ sobotê sierpnia 2009 roku
przygotowano uroczyste obchody do¿ynek gminnych w Morownicy. Jak co roku
w karnawale zwi¹zek zorganizowa³ zabawê karnawa³ow¹, natomiast z okazji Dnia
Kobiet w restauracji „Poemat” dla 120
pañ zrzeszonych w 8 ko³ach KGW zorganizowano uroczyst¹ kolacjê i bawiono
siê przy wystêpach zespo³u kabaretowego „Katarzynki”.
Na zakoñczenie przewodnicz¹cy podziêkowa³ wszystkim instytucjom i organizacjom za wsparcie, a paniom z kó³ gospodyñ za mi³¹ i efektywn¹ wspó³pracê.
W czasie zebrania zatwierdzono równie¿
listê delegatów kó³ek do Rady Zwi¹zku.
Wybory do prezydium zaplanowano na
pocz¹tek lipca.
M.D., foto M.D.

W Œmigrolu bez zmian
15 czerwca wspólnicy PPH i UR Œmigrol” Sp. z o.o. w Œmiglu spotkali siê w restauracji „Poemat” na corocznym zwyczajnym zgromadzeniu
Otwarcia zgromadzenia dokona³ Henryk
P³óciennik, przewodnicz¹cy rady nadzorczej. Przedstawi³ on porz¹dek obrad po
czym odda³ g³os przewodnicz¹cemu
zgromadzenia, którym zosta³ wybrany
Antoni Œliwiñski. Na sekretarza wybrano Pani¹ Martê Zalesiñsk¹. W sk³ad komisji skrutacyjnej wybrano jednog³oœnie
Wojciecha Dudziñskiego, Aleksandra
Przydro¿nego oraz Hieronima Wysockiego.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej spó³ki za
2009 rok z³o¿y³ przewodnicz¹cy Henryk

P³óciennik, natomiast sprawozdanie zarz¹du z dzia³alnoœci spó³ki za 2009 rok
prezes Ryszard Fornalik. Omówienie bilansu oraz rachunku zysków i strat przedstawi³a Genowefa Nowak, cz³onek Zarz¹du.
Rok 2009 nie by³ dla spó³ki ³atwy, ale
mimo to uda³o siê uzyskaæ dodatni wynik z dzia³alnoœci warsztatowej, produkcji roœlinnej, najmu oraz stacji kontroli
pojazdów oraz dokonaæ zakupu sieczkarni, urz¹dzenia do ciêcia metalu – plazma,
dwóch samochodów ciê¿arowych, czy
podbieracza do koszenia trawy . Dokonano równie¿ utwardzenia wjazdu, wymiany komina oraz szeregu remontów
i napraw.

Po wys³uchaniu sprawozdañ zgromadzanie udzieli³o absolutorium cz³onkom
rady nadzorczej oraz zarz¹du, a nastêpnie w wyniku tajnych wyborów ustalono,
¿e zarz¹d spó³ki nie ulegnie zmianie.
Ryszard Fornalik podziêkowa³ za wybór
i zaufanie oraz przedstawi³ program dzia³ania na lata 2010-2013. Nastêpnie g³os
zajêli zaproszeni goœcie – burmistrz Œmigla Wiktor Snela, prezes Okrêgowego
Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych w Lesznie Marian Kasperski
oraz prezes Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu Zygmunt Konieczny.
M.D.
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25 maja – Œmigiel
Rano powiadomiono policjê o kradzie¿y
mercedesa sprintera, auto skradziono
z ul. Mickiewicza w Œmiglu, straty to ok.
40 tys. z³,
31 maja – Czacz
Ok. godz. 120 na drodze K5 w Czaczu do
rowu wjecha³ tir. Kiedy policjanci dotarli
na miejsce, za kierownic¹ ci¹gnika spa³
40-latek z powiatu wroc³awskiego. Badanie wykaza³o, ¿e ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mê¿czyzna twierdzi³, ¿e pi³ alkohol ju¿ po wypadniêciu
z trasy, dlatego pobrano od niego krew
w celu przeprowadzeniu badañ retrospektywnych,
8 czerwca
Ok. godz. 1700 dosz³o do wypadku kolejowego pomiêdzy miejscowoœciami Stare Bojanowo-Przysieka Stara. Policjanci
ustali, ¿e poci¹g Intercity relacji Przemyœl-Gdynia najecha³ na stoj¹cego na
torze 18-letniego mieszkañca gm. Œmigiel. W wyniku poniesionych w wypadku obra¿eñ mê¿czyzna zmar³. Z relacji
maszynisty wynika, ¿e na tym odcinku
prowadzi³ poci¹g z prêdkoœci¹ ok. 100
km/h. Z kilkuset metrów zauwa¿y³ stoj¹c¹ na torach osobê, ale ostrzegawczy
sygna³ dŸwiêkowy nie odniós³ ¿adnego
rezultatu. Maszynista przyst¹pi³ do awaryjnego hamowania z jednoczesnym ci¹g³ym ostrzegawczym sygna³em dŸwiêko-

wym, mimo tego mê¿czyzna do samego
koñca nie zszed³ z torów. Wszystko wskazuje na to, ¿e 18-latek pope³ni³ samobójstwo. Przybli¿ona droga hamowania poci¹gu w podobnych warunkach to ok.
1000 metrów.
5-9 czerwca – Œmigiel
W tym okresie po wybiciu szyby w wolnostoj¹cym budynku w Œmiglu z jego
wnêtrza skradziono dwie wiertarki o wartoœci 250 z³,
11 czerwca – Œmigiel
Ok. godz. 2145 na ul. Leszczyñskiej dosz³o do zderzenia forda fiesty, którym
kierowa³ 23-letni mieszkaniec gm. Przemêt z motocyklem honda, którym kierowa³ 23-letni mieszkaniec gm. Œmigiel.
W wyniku zderzenia urazu (nierozpoznanego do czasu zakoñczenia policyjnych
czynnoœci) dozna³ motocyklista zabrany
na badanie i obserwacjê do szpitala.
Z wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e pojazdy
jecha³y naprzeciw siebie a kierowca fiesty najprawdopodobniej podj¹³ manewr
skrêtu w lewo. Badane s¹ szczegó³owe
okolicznoœci tego wypadku,
13 czerwca – Jarogniewice
Ok. godz. 725 na K5 w Jarogniewicach
zatrzymano kieruj¹cego fiatem seicento
44-letniego mieszkañca gm. Œmigiel.
Badanie wykaza³o 0,7 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego,
17 czerwca – Œmigiel
Oko³o godz. 1800 kieruj¹cy fiatem punto
25-letni mieszkaniec Œmigla najecha³ na

znajduj¹cego siê na przejœciu dla pieszych 84-letniego mieszkañca gm. Œmigiel. Z relacji kierowcy wynika, ¿e wyje¿d¿a³ z ul. œw. Wita w ul. Sienkiewicza
i nie zauwa¿y³ pieszego, który dozna³
st³uczenia lewego barku, rany ciêtej lewej reki, urazu g³owy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeŸwi.
22 czerwca – Przysieka Polska
W rejonie remontu drogi w Przysiece
Polskiej i Widziszewie dosz³o do kilku
kradzie¿y w³azów do studzienek kanalizacyjnych. Sprawcy w godzinach nocnych ukradli ³¹cznie 7 w³azów o ³¹cznej
wartoœci 3000z³.
Sprawcy kradzie¿y wykorzystywali nocne przerwy w pracach remontowych i kilkakrotnie podje¿d¿ali w miejsca, gdzie
by³y ju¿ zamontowane oraz przygotowane do monta¿u w³azy studzienek. Zg³oszenie o kradzie¿y policja otrzyma³a od
wykonawcy prac remontowych. W toku
podjêtych czynnoœci ustalono sprawców
nocnych kradzie¿y. Zatrzymano dwóch
mieszkañców powiatu koœciañskiego
w wieku 28 i 23 lat, którzy przyznali siê
do przedstawionych zarzutów. Czyn ten
jest zagro¿ony kar¹ pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
Policja zwraca siê z proœb¹ do wszystkich
mieszkañców powiatu, aby w przypadku,
gdy s¹ œwiadkami, przestêpstwa nie bali
siê poinformowaæ o tym policjantów. To
naprawdê nic nie kosztuje, a pozwala
wszystkim czuæ siê bezpieczniej i daje
wymierne efekty w postaci zatrzymania
sprawców.
•ród³o: www.koscian.policja.gov.pl

Ustami malowane!
Od 10 czerwca w Centrum Kultury
w Œmiglu pokazane s¹ prace Jerzego
Omelczuka z Poznania. Nie by³oby w tym
nic dziwnego, poniewa¿ wystaw by³o ju¿
wiele, jednak prace na obecnej zosta³y
wykonane przez artystê maluj¹cego ustami. Tu w³aœnie, na otwarciu swojej wystawy pan Jerzy pokaza³, jak to siê robi.
- Robiê pokazy, ¿eby ludzie siê przekonali, ¿e to rzeczywiœcie mo¿liwe – mówi
pan Jerzy, który jest cz³onkiem Œwiatowego Zwi¹zku Artystów Maluj¹cych
Ustami i Nogami „Amun”.
Przybyli na wystawê goœcie nie kryli zdzi-

wienia i zaskoczenia, kiedy
na ich oczach powsta³ w krótkim czasie szkic olejny
przedstawiaj¹cy drzewo pochylone nad wod¹. Myœlê, ¿e
jest to trochê inne spojrzenie
na niepe³nosprawnoœæ. Pan
Jerzy i jego ¿ona Bogus³awa
poruszaj¹ siê na wózkach inwalidzkich. Pani Bogusia te¿
maluje, byæ mo¿e jesieni¹ bêdziemy j¹ tu goœciæ.
Wystawa Jerzego Omelczuka bêdzie
czynna do 11 lipca 2010 roku.

Zapraszamy.
T. Szulc

Autobus Platformy w Œmiglu
Wyborczy autobus Bronis³awa Komorowskiego zawita³ do Œmigla 17 czerwca. Przyjechali nim m³odzi dzia³acze Platformy Obywatelskiej pod przewodnic-

twem senator Ma³gorzaty Adamczak
i pos³a Wojciecha Zimniaka. Zachêcali
mieszkañców do oddania g³osu na Bronis³awa Komorowskiego, rozdawali ulot-

ki i udzielali wyczerpuj¹cych informacji
na temat kandydata na stanowisko prezydenta RP.
M.D.
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Pomnik Zwyciêstwa Grunwaldzkiego
Trudno by³oby znaleŸæ doros³ego
Polaka, który nie wiedzia³by nic o bitwie
pod Grunwaldem, jednej z najwiêkszych
i decyduj¹cych o losach Europy bitew
œredniowiecza. Dosz³o do niej 15 lipca
1410 roku. Miejscem bitwy by³y pola
miêdzy polskimi wsiami £agdowem,
Ulnowem a Grunwaldem, £odwigowem
i Stêbarkiem – zajêtymi przez Krzy¿aków.
W polskiej tradycji historycznej nosi ona
nazwê bitwy pod Grunwaldem, a w tradycji niemieckiej pod Tannenbergiem.
Stronami konfliktu by³ wspomagany
przez rycerstwo zachodnioeuropejskie
zakon krzy¿acki i Królestwo Polskie,
Wielkie Ksiêstwo Litewskie wspomagane przez Rusinów, Czechów, Mo³dawian
i Tatarów. Pod wodz¹ króla W³adys³awa
Jagie³³y i wielkiego ksiêcia Witolda do
walki pod Grunwaldem stanê³o oko³o 25
tysiêcy rycerzy na koniach i oko³o 4 tysiêcy piechoty oraz uzbrojonej s³u¿by.
Podobn¹ liczebnie armiê wystawili Krzy¿acy. Krwawa bitwa zakoñczy³a siê zwyciêstwem sprzymierzonych wojsk polsko-litewskich. Straty Zakonu by³y
ogromne: 8 tysiêcy poleg³ych i 14 tysiêcy wziêtych do niewoli. Poleg³ te¿ wielki
mistrz krzy¿acki Ulrich von Jungingen.
Bitwa pod Grunwaldem nie doprowadzi³a jednak do likwidacji zakonu krzy¿ackiego, ale z³ama³a jego potêgê.
Zwyciêstwo grunwaldzkie przez wieki
by³o dla Polaków powodem do dumy
narodowej. W czasie niewoli podnosi³o
ich na duchu, krzepi³o serca i dawa³o
nadziejê na odzyskanie niepodleg³oœci.
To wydarzenie sta³o siê tematem obrazów i powieœci historycznych. Sukces
Polaków pod Grunwaldem upamiêtniaj¹
tak¿e liczne pomniki, nazwy ulic, placów,
mostów itp. W latach 1943-1992 nadawano Order Krzy¿a Grunwaldu ustanowiony przez Gwardiê Ludow¹. Aktualnie
15 lipca na polach grunwaldzkich inscenizowana jest historyczna bitwa. Odbywaj¹ siê te¿ zloty dru¿yn harcerskich.
Sto lat temu dla uczczenia piêæsetnej
rocznicy bitwy z roku 1410 kompozytor
i polityk Ignacy Paderewski ufundowa³
dla Krakowa pierwszy na ziemiach polskich Pomnik Grunwaldzki, który ods³oniêto 15 lipca 1910 roku. Do 150 tysiêcy
obecnych na uroczystoœci fundator powiedzia³ miêdzy innymi: „Dzie³o, na które patrzymy, nie powsta³o z nienawiœci.
Zrodzi³a je mi³oœæ g³êboka Ojczyzny[…],
by ka¿dy Polak i Litwin, ka¿dy z dawnych
dzielnic Ojczyzny, czy zza Oceanu, spogl¹dali na ten pomnik jako na znak wspólnej przesz³oœci, œwiadectwo wspólnej

chwa³y, zapowiedŸ lepszych czasów…”
Na cokole pomnika umieszczono napis:
„Praojcom na chwa³ê – braciom na otuchê”. W 1939 roku pomnik zosta³ zniszczony przez Niemców, ale odbudowany
16 paŸdziernika 1976 roku stan¹³ na
swym dawnym miejscu.
Na polach grunwaldzkich w dniu 15 lipca 1960 roku, w 550. rocznicê zwyciêstwa
nad Krzy¿akami ods³oniêto monumentalny Pomnik Zwyciêstwa Grunwaldzkiego.
Sk³ada siê on z trzech czêœci: granitowego obelisku z wykutymi twarzami rycerzy polskich, jedenastu 30- metrowych
masztów ze spi¿owymi chor¹gwiami
wojsk polskich i litewskich. Trzeci¹ czêœæ
pomnika stanowi amfiteatr z pomieszczeniami muzeum, kina i plastycznej mapy
bitwy. W 1983 roku stan¹³ na Wzgórzu
Zwyciêstwa kolejny pomnik – spojone cementem fragmenty coko³u Pomnika
Grunwaldzkiego z Krakowa. Na niektórych kamieniach widoczne s¹ pozosta³oœci rzeŸb i napisów.
Pola Grunwaldzkie s¹ rozleg³e. W zagajniku znajduj¹ siê ruiny kaplicy postawionej przez Krzy¿aków wkrótce po bitwie.
W pobli¿u ruin stoi potê¿ny granitowy
g³az, z którym s¹ zwi¹zane legendy o wielkim mistrzu krzy¿ackim i królu Jagielle.
Pomnik Zwyciêstwa Grunwaldzkiego
wznosi³a ca³a Polska. Warsztaty Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Koœcianie te¿
bra³y udzia³ w jego budowie. W warsztatach szkolnych wykonano spi¿owe chor¹gwie z symbolami rycerstwa polskiego i litewskiego, które zamontowano na
masztach. Nauczyciele zawodu i uczniowie stali siê wspó³twórcami pomnika upamiêtniaj¹cego 550. rocznicê bitwy pod
Grunwaldem.
Wielu uczniów Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Koœcianie pochodzi³o ze Œmigla
i okolicy. Brali wiêc udzia³ w wykonaniu
proporców do dziœ znajduj¹cych siê na
polach grunwaldzkich. W 1960 roku, gdy
trwa³y przygotowania obchodów rocznicy, dyrektorem szko³y by³ mgr in¿. Romuald Jaœkiewicz,
a warsztatami
szkolnymi kierowa³
mgr in¿. Bronis³aw
Szmatu³a, zwi¹zany
ze Œmiglem. Wœród
nauczycieli zawodu
byli te¿ mieszkañcy
Œmigla: Józef Pieprzyk i Edward
Ignyœ. Pracowali
oni w Zasadniczej
Szkole Zawodowej

w Koœcianie przez wiele lat. Józef Pieprzyk
uczy³ zawodu œlusarz mechanik od 01. 09.
1954 roku do 31. 08. 1972 roku. Znany
dudziarz Edward Ignyœ te¿ rozpocz¹³ pracê w warsztatach szkolnych 01. 09. 1954
roku. Na emeryturê odszed³ 31. 08. 1976
roku. Przedtem obaj nauczyciele pracowali w szkole w Œmiglu, ucz¹c zawodu œlusarz. Od wrzeœnia 1954 roku œmigielsk¹
szko³ê zawodow¹ po³¹czono ze szko³¹ koœciañsk¹. Mieszkañcy Œmigla Józef Pieprzyk i Edward Ignyœ mieli zaszczyt
uczestniczyæ w wykonaniu elementów
monumentalnego dzie³a, jakim jest Pomnik Zwyciêstwa Grunwaldzkiego.
Wykonanie artystycznego dzie³a wymaga³o od nauczycieli i uczniów wielkiej
precyzji i uwagi. Niestety, w czasie pracy
zdarzy³ siê wypadek. Jeden z ciê¿kich
elementów spad³ na nogê ucznia i z³ama³
koœci. Uszkodzon¹ nogê leczono w szpitalu przez 104 dni.
Gotowe elementy pomnika zaprezentowano spo³ecznoœci miasta i powiatu koœciañskiego. Mo¿na by³o je ogl¹daæ
1 maja 1960 roku przed budynkiem liceum w Koœcianie.
W uroczystoœciach 550. rocznicy bitwy
na polach grunwaldzkich, w pochodzie
budowniczych pomnika uczestniczy³a
delegacja Zasadniczej Szko³y Zawodowej
w Koœcianie z jej dyrektorem Romualdem Jaœkiewiczem i kierownikiem warsztatów Bronis³awem Szmatu³¹. W pochodzie równie¿ szli przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu i Stanis³aw £awniczak – przewodnicz¹cy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koœcianie.
Praca nauczycieli i uczniów, wspó³budowniczych Pomnika Zwyciêstwa Grunwaldzkiego, zosta³a doceniona. Za terminowe i staranne wykonanie elementów
pomnika przyznano szkole nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 10 tysiêcy z³otych.
Wykorzystano j¹ na zakup pomocy naukowych.
Leokadia Szymanowska
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Dzieñ Dziecka na sportowo
Burmistrz Œmigla, Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji, Centrum Kultury,
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Zarz¹d Osiedla nr
3 oraz M³odzie¿owa Rada Miejska zaprosili uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Œmigiel do wziêcia udzia³u w imprezie sportowo-rekreacyjnej VI Gminny Dzieñ Dziecka. Jednoczeœnie by³a to kolejna impreza zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeŸwy umys³".
O godzinie 900 na boisku "Orlik" burmistrz Œmigla powita³ reprezentacje Czacza, Bronikowa, Starej Przysieki Drugiej,
Starego Bojanowa i Œmigla. W kategorii
szkó³ podstawowych uczniowie klas I-III
rozgrywali turniej gier i zabaw, uczennice klas VI i m³odsze gra³y w dwa ognie
usportowione, uczniowie klas VI i m³odsi walczyli w turnieju pi³ki no¿nej. Gimnazjaliœci klas I-II rozegrali turniej siatkówki, dziewczêta klas I-II
przeci¹ga³y linê, a uczniowie
klas III grali w darts. Reprezentacje za zajêcie pierwszego miejsca w danej konkurencji zdobywa³y dla szko³y
5 punktów, za drugie miejsce
4 punkty, trzecie - 3 pkt,
czwar te - 2 pkt i pi¹te 1 punkt. Poza tym ka¿dy
z uczestników imprezy móg³
wzi¹æ udzia³ w konkurencjach indywidualnych.
W kategorii szkó³ p o d s t a w o w y c h I miejsce zajê³a SP

Œmigiel, II m SP
Stara Przysieka
Dr uga, III m SP
Bronikowo, IV m
SP Czacz, V m SP
Stare Bojanowo.
W kategorii gimnazjów zwyciê¿y³a
Stara Przysieka
Druga, II m Stare
Bojanowo, III m
Czacz, IV m Bronikowo, V m Œmigiel.
Kapitanom dru¿yn puchary wrêczy³ burmistrz Œmigla. Równie¿ z r¹k burmistrza
odbierali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe uczniowie, którzy zajêli miejsca IIII w konkurencjach indywidualnych,
rozgrywane oddzielnie dla szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Pierwsze miejsca indywidualnie zdobyli: w wyœcigu na miniszczud³ach - Mariusz

OKFiR
foto OKFiR

Intensywne bieganie
Zawodnicy Sekcji Biegacza w Oœrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu nie marnuj¹ ¿adnej okazji, by wzi¹æ
udzia³ w licznie w tym okresie organizowanych biegach. W sobotê 29 maja
uczestniczyli w 27. Ogólnopolskim Biegu im. B³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego w Piaskach na dystansie 10
km. Wœród 142 zawodników, którzy
ukoñczyli bieg, by³ Marian Skrzypczak
(62) oraz Micha³ Szkudlarek (96). Szkudlarek zaj¹³ tym samym trzecie miejsce
w kat. wiekowej pow. 70 lat.
Nastêpnego dnia, na tym samym dystansie, odby³ siê w Janowcu 22. Ogólnopolski Bieg im. Tomasza Hoffera. Wœród 198
zawodników nie zabrak³o Mariana
Skrzypczaka (126), Ireneusza Kollera
(142), Ryszarda Konkola (157) oraz Micha³a Szkudlarka (180).
6 czerwca w Grodzisku Wlkp. zosta³ ro-

Kubiak, SP Bronikowo i Patryk Ha³upka, Gimnazjum Bronikowo; w wyœcigu na
klockach - Jagoda Gbiorczyk, SP Stara
Przysieka Druga i Zuzia Micha³owska,
Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej;
w strza³ach do ma³ej bramki - Micha³ Lisiak, SP Stare Bojanowo i Patryk Domaga³a Gimnazjum Stare Bojanowo; w rzutach ringo na krzy¿ak - Grzegorz Sp³awski, SP Bronikowo i Maciej
KaŸmierczak, Gimnazjum
w Starej Przysiece Drugiej;
w rzutach lotkami do tarczy Dominika Grzeszczyk, SP Bronikowo i Zuzia Micha³owska,
Gimnazjum w Starej Przysiece
Drugiej.
Uczestnicy wzmacniali si³y
dro¿d¿ówkami, a na zakoñczenie imprezy otrzymali lody.

zegrany IV Grodziski Pó³maraton „S³owaka”. Bardzo dobra organizacja zawodów sprawi³a, ¿e bieg ukoñczy³o a¿ 898
zawodników, a by³ to bieg dla zawodników dobrze wytrenowanych – temperatura ok. 30oC. Wœród zawodników z Sekcji Biegacza zawody ukoñczy³a Angelika
Chrustowska, Ireneusz Koller, Marian
Skrzypczak, Ryszard Konkol i Micha³
Szkudlarek. Pan Micha³ w swojej kat.
wiekowej zaj¹³ drugie miejsce.
13 czerwca w Bukownicy ko³o Ostrzeszowa odby³ siê XVIII Bieg Soko³a na dystansie 10 km. Ukoñczy³o go 125 zawodników. Marian Skrzypczak i Ireneusz Koller w kat. pow. 50 lat zdobyli odpowiednio 70. i 10. m. W kat pow. 60 lat startowa³ Ryszard Konkol, zajmuj¹c czwarte
miejsce. Najm³odsza z naszych biegaczy
– Angelika Chrustowska w kat. do 35 lat
by³a czwarta, a Micha³ Szkudlarek w kat

pow. 70 lat zaj¹³ miejsce drugie.
Kolejny bieg odby³ siê w Istebnej.
19 czerwca trzech naszych zawodników
wystartowa³o na dystansie 12 km w III
Miêdzynarodowy Biegu im. Stanis³awa
Legierskiego o Istebiañski Kapelusz. Na
starcie stanê³o 132 zawodników, nie
wszystkim jednak uda³o siê pokonaæ
trudn¹ górsk¹ trasê. Wœród nich by³ Jakub Wojciechowski, który wystartowa³
w kat. 40 lat. Ireneusz Koller startuj¹cy
w kat 50 lat ukoñczy³ bieg na ósmej pozycji, a Micha³ Szkudlarek w kat 70 lat
zdoby³ trzecie miejsce. Szkudlarek kolejny raz okaza³ siê najstarszym zawodnikiem i do domu powróci³ w góralskim
kapeluszu i z ciupag¹. Zawodnicy pomimo zmêczenia biegiem chêtnie skorzystali z goœcinnoœci organizatorów, którzy
na zakoñczenie zafundowali wszystkim
pieczone barany i prosiaki.
M.D.
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XVII Otwarte Biegi Uliczne Œmigla
Impreza odby³a siê 5 czerwca pod has³em „Zachowaj trzeŸwy umys³”. Jej organizatorami byli Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji, Centrum Kultury,
Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œmiglu.
Biegi otworzy³a Wies³awa Poleszak-Kraczewska zastêpca burmistrza Œmigla,
w obecnoœci senator Ma³gorzaty Adamczak, kierownika Posterunku Policji
w Œmiglu aspiranta sztabowego Krzysztofa Kuciaka, radnych Rady Miejskiej Œmigla W³odzimierza Drótkowskiego i Bogdana Turliñskiego, który jednoczeœnie
reprezentowa³ Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, oraz
kierownika OKFiR Zygmunta Ratajczaka.
Na starcie stanê³o ponad czter ystu
uczestników, podzielonych na kategorie
wiekowe. Rozpoczêli najm³odsi – uczniowie klas I i II szkó³ podstawowych. Na
dystansie 300 m wœród dziewcz¹t I m
zajê³a Milena Nowicka z SP D³u¿yna, II m
Malwina Kubiak SP Œmigiel, III m Julia
Wojtkowiak SP D³u¿yna; wœród ch³opców
I m zaj¹³ Robert Bia³y SP Czacz, II m
Adam Jakubiak SP Czacz, III m Micha³
Kozica SP Œmigiel. Równie¿ 300 metrów
pokonywali uczniowie klas III, w kat.
dziewcz¹t zwyciê¿y³a Julia Pok³adecka
SP Œmigiel, II m Kamila Golec SP Czacz,
III m Martyna Ziegler SP ¯egrówko; kat.
ch³opców – I m Kacper Kasperski SP
Œmigiel, II m Wiktor Bielawski SP Czacz,
III m Patryk Siejak SP Œmigiel. Wœród
uczniów klas IV w kat dziewcz¹t I m zajê³a Aleksandra Wojciechowska SP
Czacz, II m Martyna Ambrowczyk SP
Bronikowo, III m Wiktoria Kubiak SP
Œmigiel; kat. ch³opców – I m Mateusz
Boroñ SP Czacz, II m Patryk Kubiak SP
Œmigiel, III m Maciej Malcherek SP Bronikowo. Na dystansie 800 metrów wœród
dziewcz¹t klas V-VI najszybsza by³a Gra¿yna Cieœla z SP Œmigiel, II m Martyna
Kuleczka SP Czacz, III m Rozalia Cha³upka SP D³u¿yna; wœród ch³opców – I m

Adrian Grabowski SP Œmigiel, II m Klaudiusz Hanusek SP D³u¿yna, III m Szymon
Wojtkowiak SP D³u¿yna. Za zajecie
miejsc I-III wszystkie dzieci otrzyma³y
medale i pami¹tkowe dyplomy. W punktacji dru¿ynowej szkó³ podstawowych
I m zajê³a SP Œmigiel, II m SP Czacz, III m
SP D³u¿yna. Przedstawiciele szkó³ odebrali puchary ufundowane przez Wojciecha Ziemniaka, przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego.
W kategorii gimnazjalistów w biegu na
dystansie 1000 metrów wœród uczennic
klas I-II pierwsze miejsce zajê³a Sandra
Szawerdak ze szko³y w Buczu, II m Paula Lewandowska ze szko³y w Starym
Bojanowie, III m Malwina Gindera, szko³a w D³u¿ynie. Ch³opcy mieli do pokonania dystans 1500 metrów, I m zaj¹³ Hubert Miko³ajczak, SANA Koœcian, II m
Hubert Bonkowski, Czacz, III m Przemys³aw Pelec, Czacz. Wœród klas III gimnazjów w kat. dziewcz¹t I m Natalia Stró¿yñska, Czacz, II m Angelika Dolczewska, Œmigiel, III m Beata Zborowska,
Œmigiel; w kategorii ch³opców I m Andrzej Dole¿a³ek, Œmigiel, II m Dominik
Wieczorek, D³u¿yna, III m Pawe³ Rzepecki, Bronikowo. W klasyfikacji koñcowej
I m zajê³a szko³a w Œmiglu, II m Czacz,
III m szko³a w D³u¿ynie. Puchary zwyciêskim szko³om wrêcza³ ich fundator
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla
Jan Józefczak.
W po³udnie do biegu OPEN wystartowa³y panie – na
dystansie 2000 m
i panowie na dystansie 4000 m.
W kat. kobiet trzy
pier wsze miejsca
zajê³y uczennice
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie:
I miejsce Anna Ru-

OKFiR, foto OKFiR

skowiak, II m Katarzyna P³uciniczak,
III m Katarzyna Wojciechowska, IV m
Angelina Chrustowska – Œmigiel, V m –
Dorota Kaczmarek – Leszno, VI m Magdalena Kupka – ZSP Niet¹¿kowo. Wœród
panów I m Jakub Nowak, SANA Koœcian,
II m Mariusz Tokarczyk – Legnica, III m
Daniel Bosy – LKS SANA Koœcian, IV
£ukasz Z³otkowski, UKS Junior Niet¹¿kowo, V m Piotr Miko³ajczak, VI m Adam
Majorczyk – obydwaj z LKS SANA Koœcian. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe, panie, które zajê³y miejsca I-III,
puchary ufundowane przez burmistrza
Œmigla, a panowie puchary ufundowane
przez starostê powiatu koœciañskiego.
W biegu OPEN zawodnicy byli równie¿
klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
W kat. 17- 19 lat wœród pañ I m zajê³a Dagmara Samol – LO Œmigiel, wœród panów
I m Mateusz Drewnowski – LKS SANA
Koœcian; mê¿czyŸni 20-29 lat – I m Pawe³
Walkowiak, Go³oszyn, 30-39 lat I m Piotr
Mulczyñski, Œmigiel, 40-49 lat I m Dariusz Miko³ajczak, Darnowo, 50-59 lat
Roman Talikadze – LKS SANA Koœcian,
60-69 lat Ryszard Konkol, Czacz, 70 i wiêcej lat Micha³ Szkudlarek – Sekcja Biegacza OKFiR.
Pomiêdzy wszystkimi uczestnikami biegów rozlosowano nagrodê – namiot dla
3 osób, którego w³aœcicielem zosta³
Pawe³ Dudziak z Gimnazjum w D³u¿ynie.
Nad bezpieczeñstwem tras czuwali stra¿acy z OSP Œmigiel oraz policja.
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Tenisowe sukcesy Orl¹t i Polonii
Joanna Maœlak, tenisistka z Klubu „Orlêta” Czacz, 30 maja w GnieŸnie zdoby³a
tytu³ mistrza Wielkopolski na rok 2010 w
kategorii ¿aczek. Wicemistrzyni¹ zosta³a
Wiktoria Skrzypczak z Klubu „Polonia”
Œmigiel. W tej samej kategorii wœród
ch³opców najlepiej zagra³ Rafa³ Pelec, który zaj¹³ miejsce trzecie. Jego brat Szymon
uplasowa³ siê na miejscu ósmym.
W kategorii skrzat mistrzem Wielkopolski zosta³ Jakub Jankowski – zawodnik
œmigielskiej „Polonii”. Na miejscu czwartym uplasowa³ siê Filip Ludwiczak, tak¿e reprezentuj¹cy œmigielski klub. W kategorii dziewcz¹t miejsce czwarte zajê³a
siostra Joanny – Alicja.
Dru¿ynowo Orlêta zajê³y miejsce drugie,
a „Polonia” znalaz³a siê na miejscu trzecim.
W mistrzostwach wystartowa³o ³¹cznie

100 zawodniczek i zawodników.
Tydzieñ wczeœniej, 22 maja w Sianowie
odby³y siê pó³fina³y w Turnieju Mini
Olimpic Games. Awans uzyskali: Joanna
Maœlak z „Orl¹t” i Nikodem Maækowski,
zawodnik „Polonii”. Fina³ rozegrany zosta³ 18-19 czerwca w Wiœniowej Górze
a Joanna Maœlak zajê³a 25 miejsce na 32
startuj¹cych.
Województwo wielkopolskie reprezentowali zawodnicy i zawodniczki wy³onieni
w turnieju, który odby³ siê 8 maja w Niet¹¿kowie.
5 czerwca w Luboniu z okazji Dnia Dziecka odby³ siê Turniej Tenisa Sto³owego
we wszystkich kategoriach wiekowych
do lat 18. W turnieju wziê³o udzia³ 701
zawodników z dwóch województw: wielkopolskiego i lubuskiego, w tym trzy zawodniczki i trzech zawodników „Orl¹t”

Mistrzowska atmosfera
13 czerwca na boisku „Orlik” szeœæ
dru¿yn pi³karskich walczy³o o puchar
Zygmunta Ratajczaka – kierownika
OKFiR. Chêtnych do gry by³o wiêcej, ale
ze wzglêdów organizacyjnych zagraæ mog³o ich tylko szeœæ. Dru¿yny gra³y syste-

mem „ka¿dy z ka¿dym” w eliminacjach
grupowych, losowanie grup odby³o siê
jeszcze przed otwarciem turnieju. Mecze
fina³owe grano o miejsca V, III i I. Za
wygrany mecz dru¿yna zdobywa³a
3 punkty a za remis 1 punkt. Fina³ „A”,

Polonia podsumowa³a sezon
23 czerwca w Szkole Podstawowej
w Œmiglu odby³o siê podsumowanie sezonu Klubu Tenisowego Polonia Œmigiel.
Polonia zrzesza oko³o 30 zawodników
i zawodniczek, którzy bior¹ udzia³ w meczach II i III ligi, A klasy, ligi juniorów
oraz graj¹ w turniejach okrêgowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich. W celu
zapewnienia zawodnikom jak najlepszych warunków treningowych zarz¹d
klubu podj¹³ niedawno decyzjê o przeniesieniu bazy treningowej ze œredniej sali
gimnazjum do du¿ej sali gimnastycznej
szko³y podstawowej. Wymieniono tam
oœwietlenie, gdy¿ do gry potrzebne jest
bardzo dobre œwiat³o.

Odpowiednie warunki szybko przynios³y
rezultaty w postaci szeregu osi¹gniêæ zawodników Polonii. Najlepszym zawodnikiem w klasyfikacji indywidualnej zosta³
Andrzej Juszczak, który w ubieg³ym sezonie zdoby³ m.in. II miejsce w II WTK
M³odzików w Poznaniu, I miejsce w III
WTK m³odzików w Œmiglu i I miejsce
w Mistrzostwach Wielkopolski M³odzików w Poznaniu. Wœród zawodniczek najlepsza okaza³a siê Wiktoria Skrzypczak.
Na prze³omie 2009-2010 r. zdoby³a m.in.
II miejsce w III WTK ¯aczek w Pyzdrach,
II miejsce w Wielkopolskim Turnieju
Asów w Luboniu oraz II miejsce na Mistrzostwach W ielkopolski ¯aczek
w GnieŸnie. Na miejscu trzecim
w indywidualnej klasyfikacji uplasowa³ siê Nikodem Maækowski,
którego najwiêkszymi osi¹gniêciami w ubieg³ym sezonie by³o II miejsce w WTK M³odzików w Œmiglu,
I miejsce – Eliminacja Wlkp. Mini
Olimpic Games w Niet¹¿kowie i III
miejsce w Pó³fina³ach Mini Olimpic Games w Sianowie. Na miejscu
czwartym podsumowania znalaz³a
siê Gra¿yna Cieœla,a na pi¹tym Jakub Jankowski, który na pierwszym swoim Turnieju Wojewódz-

w kategorii m³odzików. Miejsce medalowe, trzecie zajê³a Joanna Maœlak.
Piêciu zawodników Orl¹t wystartowa³o
równie¿ w Turnieju Tenisa Sto³owego
CUP, który odby³ siê 13 czerwca w Lubiniu. Joanna Maœlak zmierzy³a siê z starszymi o 4 lata kole¿ankami, co nie przeszkodzi³o jej zaj¹æ drugiego miejsca na
podium.
AKA
foto archiwum klubu
czyli mecz o I miejsce rozegra³y dru¿yny EDA TRANS i ELEVEN TEAM MOROWNICA. Wynikiem 3:0 puchar zdoby³a dru¿yna EDA TRANS. Kolejne miejsca i statuetki zdoby³y: III – PICASO, IV
– MARTA, V – KOZATKO, VI – MECKINTOSH.
OKFiR
kim Skrzatów zdoby³ I miejsce.
Klub podsumowa³ równie¿ osi¹gniêcia
dru¿ynowe. Najlepsza w tym sezonie
okaza³a siê
dru¿yna m³odziczek (Gra¿yna Cieœla,
Wiktoria Kucharczak), na drugim miejscu w rankingu znalaz³a siê dru¿yna m³odzików (Andrzej Juszczak i Nikodem
Maækowski), na trzecim dru¿yna juniorów (Wojciech Przybylski, Kacper Raksimowicz i Przemys³aw Grzesiewicz).
Na wyró¿nienie zas³u¿y³a równie¿ dru¿yna w sk³adzie Przemys³aw Grzesiewicz, Kacper Raksimowicz, Wojciech
Przybylski i Andrzej Juszczak, która zdoby³a I miejsce w Wielkopolskiej Lidze
Juniorów, w której startowa³o 9 zespo³ów
z ca³ej Wielkopolski. I miejsce w lidze
zdoby³a dru¿yna A klasy, która nie przegra³a ¿adnego meczu w sezonie 2009/
2010 i tym samym zapewni³a sobie awans
do IV ligi (w sk³ad dru¿yny wchodzili
Mateusz Skorupiñski, Nikodem Maækowski, Andrzej Juszczak, B³a¿ej Rejno)
Wrêczenia nagród dokonali zaproszeni
goœcie: burmistrz Œmigla Wiktor Snela,
wicestarosta Edward Strzymiñski, kierownik OKFiR Zygmunt Ratajczak oraz
Witold Kulus, kierownik Zarz¹du Szkó³
i Placówek Oœwiatowych w Œmiglu.
M.D.

Œmigiel pod rz¹dami Braci Kurkowych

