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LI sesja
Po wakacyjnej przerwie, 2 wrzeœnia
odby³a siê kolejna sesja Rady Miejskiej.
Dwa z siedmiu poddanych pod g³osowanie projektów uchwa³ dotyczy³y wprowadzenia korekt, zgodnie ze wskazaniem
Regionalnej Izby Obrachunkowej, do ju¿
obowi¹zuj¹cych uchwa³. By³y to zmiany
porz¹dkowe: pierwsza dotyczy³a ujednolicenia nazwy zadania w treœci uchwa³y
dot. udzielenia pomocy finansowej dla
powiatu koœciañskiego z przeznaczeniem
na budowê œcie¿ki rowerowej do Starego Bojanowa, zaœ w drugiej, okreœlaj¹cej
zakres i formê informacji o przebiegu
wykonania bud¿etu gminy za pierwsze
pó³rocze, wykreœlono zapis, który zostanie ujêty w odrêbnej uchwale, a dotyczyæ
bêdzie zakresu informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej.
Radni wprowadzili tak¿e kolejne zmiany
do bie¿¹cego bud¿etu. Po stronie dochodów uwzglêdnili m.in. planowane z Urzêdu Marsza³kowskiego dotacje: 40 tys. z³otych na remont œwietlicy wiejskiej w Przysiece Polskiej i 10 tys. z³otych na wyposa¿enie œwietlicy w Niet¹¿kowie, a tak¿e

45 tys. z³otych przewidzianych z tytu³u
sprzeda¿y ponad 20 lokali mieszkalnych.
Po stronie zaplanowanych wydatków zapisano m.in. 100 tysiêcy z³otych na dostosowanie lokalu po barze „Duet” na siedzibê posterunku policji, 32 tysi¹ce na
przegl¹d i wymianê hydrantów, jak równie¿ kilka innych mniejszych wydatków.
Ponadto radni wprowadzili zmiany do
uchwa³y podjêtej w 2005 roku, która
okreœla zasady nabycia, zbycia i wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿
3 lata nieruchomoœci stanowi¹cych
przedmiot w³asnoœci lub u¿ytkowania
wieczystego gminy. Po zmianie burmistrz mo¿e odst¹piæ od przetargowego
trybu zawierania umów dzier¿awy gruntów rolnych na czas d³u¿szy ni¿ 3 lata
w stosunku do osób, które by³y dzier¿awcami gruntów rolnych co najmniej przez
ostatnie 3 lata. Osoby te musz¹ jednak
spe³niæ jeden warunek: zadeklarowaæ
zamiar zawarcia kolejnej umowy na
3 miesi¹ce przed up³ywem terminu obowi¹zywania bie¿¹cej umowy. Rada wyrazi³a tak¿e zgodê na sprzeda¿ niezabudo-

wanego gruntu w Wydorowie, podjê³a
uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki, w wysokoœci do 9.970.998,00, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie piêciu kolejnych kontraktów obejmuj¹cych dalsz¹ czêœæ zaplanowanej na
lata 2010 – 2012 budowy kanalizacji,
a tak¿e podjê³a decyzjê o przekazaniu
skargi na dzia³ania dyrektora Szko³y Podstawowej w Œmiglu do rozpatrzenia burmistrzowi Œmigla.
AKA
foto A. Kasperska
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Z³ota orkiestra
W drugi weekend wrzeœnia w Lesznie odby³y siê IX Miêdzynarodowe Dni
Muzyki i Folkloru. W ci¹gu trzech kolejnych dni leszczyñska publicznoœæ mia³a
okazjê pos³uchaæ orkiestr dêtych z Wielkopolski i kraju, a tak¿e z Bu³garii, Czech,
Belgii oraz Wêgier, podziwiaæ wystêpy
zespo³ów muzycznych, tanecznych oraz
uk³ady przygotowane przez ma¿oretki,
które towarzyszy³y orkiestrom. Czêœæ
wystêpów odbywa³a siê na scenie przed
ratuszem, a czêœæ na terenie Centrum
Handlowego Manhattan.
Poziom wystêpów siedmiu orkiestr

i trzech grup ma¿oretek by³ wysoki. Zdecydowa³ o tym konkurs wykonawczy,
w którym ka¿da orkiestra chcia³a pokazaæ siê z jak najlepszej strony. Ostatecznie po dwóch dniach przes³uchañ jurorzy zdecydowali o przyznaniu Grand Prix
orkiestrze Szko³y Muzycznej z czeskiego Vratimova. Docenili te¿ solistów tej orkiestry: indywidualne nagrody otrzymali wokalistka Margita Jasova i graj¹cy na
flecie dyrygent Dawid Schreiber. Poza
Grand Prix przyznano te¿ Z³ote i Srebrne Pasma – wœród wyró¿nionych tymi
pierwszymi by³a M³odzie¿owa Orkie-

Do¿ynkowo, sportowo i zabawnie
29 sierpnia w Karœnicach odby³y siê
uroczystoœci do¿ynkowe oraz festyn
„Sportowe wakacje”. W ostatniej chwili
gwa³towna ulewa zmusi³a organizatorów
do przeniesienia imprezy z przystrojonego do¿ynkowymi dekoracjami boiska
sportowego miêdzy Nowym Bia³czem a
Karœnicami do sali w Karœnicach. Nie
przeszkodzi³o to jednak dobrej zabawie.
Na imprezê przybyli licznie zaproszeni
goœcie: burmistrz Œmigla Wiktor Snela,

wiceburmistrz Wies³awa Poleszak-Kraczewska, radny Rady Powiatowej Wlkp.
Izby Rolniczej Krzysztof Walachowski,
zastêpca przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla Stanis³aw Pawlak, radny
powiatowy Stefan Stachowiak, zastêpca
prezesa Gminnego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych Eliza Dolczewska,
proboszcz parafii Wilkowo Polskie – ks.
Marek Smólski.
Uroczystoœci, z ma³ym opóŸnieniem z powodu deszczu, rozpoczê³y siê msz¹
œwiêt¹, podczas
której zosta³ poœwiêcony wieniec
¿niwny oraz do¿ynkowe chleby. Nastêpnie odby³ siê
obrzêd do¿ynkowy, podczas którego starostowie
Hanna Ratajczak
z Karœnic oraz S³awomir Urbaniak
z Nowego Bia³cza

Do¿ynki w Starym Bojanowie
21 sierpnia po raz drugi po wieloletniej przerwie Rada So³ecka wsi Stare Bojanowo zaprosi³a mieszkañców na œwiêto plonów. Rozpoczê³a je msza œw. odprawiona przez ks. proboszcza Piotra Kufliñskiego. Nastêpnie wszyscy uczestnicy
w uroczystym orszaku przeszli pod salê
wiejsk¹. Zastêpczyni burmistrza Œmigla
z r¹k starostów do¿ynek odebra³a chleb
i w imieniu gospodarza gminy Wiktora
Sneli obieca³a, ¿e owoce pracy mieszkañców bêd¹ w naszej gminie podzielone
sprawiedliwie. Wieniec ¿niwny para
m³odszych starostów do¿ynek wrêczy³a
so³tysowi Wies³awowi Kasperskiemu.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp zespo³u
ludowego z Bukówca Górnego, który

przedstawi³ tradycyjny, wielkopolski
obrzêd do¿ynkowy. Œwiêto plonów
zakoñczy³o siê zabaw¹ taneczn¹, na
której podobnie,
jak w poprzednim
dniu podczas koncer tu pt. „Poci¹giem do folkloru”
do póŸnych godzin
nocnych bawi³o siê
wielu mieszkañców.
Monika Ka³ek
Foto M. Ka³ek

stra Dêta w Œmiglu.
W rywalizacji ma¿oretek jury w¹tpliwoœci nie mia³o – Z³ote Pasmo przyznano
ma¿oretkom-seniorkom Orkiestry Dêtej
Miasta Leszna. M³odsza grupa dosta³a
Srebrne Pasmo, razem z dziewczêtami
z wêgierskiego Csepreg.
Organizatorami imprezy byli dzia³acze
leszczyñskiego oddzia³u Polskiego
Zwi¹zku Chórów i Orkiestr, którzy ju¿
przygotowuj¹ siê do dziesi¹tej, jubileuszowej edycji dni muzyki i folkloru.
Gratulujemy naszej orkiestrze udanego
wystêpu i zdobycia Z³otego Pasma.
M.D.
wrêczyli symboliczne chleby burmistrzowi Œmigla oraz so³tysom wsi Broñsko,
Karœnice, Ksiêginki, Nowy Bia³cz.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³ kabaret
„Buczanki” oraz kapela podwórkowa
„Wiarusy”. W tym samym czasie w ramach festynu „Sportowe wakacje”, odbywa³y siê przed sal¹ wiejsk¹ gry i zabawy
dla dzieci, prowadzone przez pracownice Centrum Kultury w Œmiglu. Dzieci
otrzyma³y za uczestnictwo w konkurencjach drobne upominki oraz s³odycze.
Mieszkañcy bawili siê do póŸnych godzin
nocnych ma zabawie tanecznej przy muzyce zespo³u Format.
Organizatorami imprezy by³y so³ectwa
wsi Karœnice, Nowy Bia³cz, Ksiêginki,
Broñsko, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Karœnicach, Kó³ka Rolnicze Karœnic
i Broñska, Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Karœnicach. Organizacjê imprezy finansowo i rzeczowo wspar³o równie¿
Centrum Kultury w Œmiglu, Urz¹d Miejski Œmigla, Starostwo Powiatowe w Koœcianie.
Anna Wojciechowska
foto CK
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Do¿ynki – Bronikowo 2010
11 wrzeœnia odby³y siê So³eckie Do¿ynki w Bronikowie, których organizatorami by³a Rada So³ecka, so³tys, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich, miejscowa jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Kó³ko
Rolnicze i m³odzie¿.
Uroczystoœæ do¿ynkowa rozpoczê³a siê
o godzinie 1900 w sali wiejskiej, gdzie historiê obrzêdu do¿ynkowego zebranym
przedstawi³ cz³onek Rady So³eckiej Ireneusz Nowak. Nastêpnie przy melodii
„Plon niesiemy, plon” m³odzie¿ uroczyœcie wnios³a wi¹zankê wykonan¹ z k³osów zbó¿ i bochen chleba upieczony z tegorocznych ziaren. W dalszej czêœci uroczystoœci g³os zabra³ so³tys Ryszard Œliwiñski, który poruszy³ nurtuj¹ce rolników problemy i bol¹czki mieszkañców
so³ectwa. Nastêpnie prowadz¹cy uroczy-

stoœæ do¿ynkow¹ I.
Nowak poprosi³
Stefaniê Rydlichowsk¹, przewodnicz¹c¹ KGW oraz
Tadeusza Rêkosia,
prezesa Kó³ka Rolniczego o poczêstowanie zebranych do¿ynkowym
chlebem. Wieczorem odby³a siê zabawa, na której do
tañca przygr ywa³
zespó³ BEAT
z Bronikowa.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do przeprowadzenia uroczy-

Przyjacielska wizyta
W dniach 27-29
sierpnia delegacja
12 cz³onków Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego
w Œmiglu goœci³a
z wizyt¹ u zaprzyjaŸnionego Bractwa w Schleife e. V.
Niemcy przygotowali bogaty program spotkania.
Wspólnie zwiedzono Findlingspark

stoœci do¿ynkowych.
I. Nowak, foto M. Nowak
Nochten – park rekreacyjny utworzony
na terenie by³ej kopalni wêgla brunatnego oraz dzia³aj¹c¹ kopalniê, która znajduje siê 100 m pod powierzchni¹ ziemi.
W drugim dniu wizyty odby³o siê strzelanie do biegn¹cego dzika, symulacja
strzelania do kaczek, strzelanie na odleg³oœæ 300 m do tarczy z pozycji le¿¹cej
oraz strzelanie do kura z broni myœliwskiej. Po pe³nym wra¿eñ dniu uczestnicy spotkali siê przy pieczonym dziku
i brackiej biesiadzie. Bracia z Polski obdarowali Niemców drobnymi podarkami
i specjalnym medalem, a sami otrzymali
okolicznoœciow¹ tarczê.
Tekst i fot. Ireneusz Nowak

M³odzi ma³o czytaj¹
Jak wynika ze statystyk Miejskiej Biblioteki Publicznej w Œmiglu, w ostatnich
latach maleje liczba wypo¿yczeñ w grupie wiekowej do lat 15. Najm³odsi czytelnicy wypo¿yczaj¹ coraz mniej ksi¹¿ek,
podczas gdy jeszcze kilka lat temu stanowili ca³kiem liczn¹ i aktywn¹ grupê.
W odpowiedzi na taki stan rzeczy,
w sierpniu ubieg³ego roku bibliotekarki
og³osi³y konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik”, skierowany do uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów. Zakres czasowy obejmowa³ ca³y rok szkolny, to jest:
od wrzeœnia 2009 do czerwca 2010 r.
Konkurs mia³ byæ form¹ dopingu, zachêceniem dzieci do czytania. W zasadzie zadanie spe³ni³. Przynajmniej w pierwszych
miesi¹cach mobilizowa³ do wzmo¿onych
wypo¿yczeñ, potem dzieciaki czêœciowo
odpuœci³y, zwyciê¿yli wiêc ci, którzy du¿o
czytaj¹ bez wzglêdu na dodatkowe zachê-

ty. Podsumowanie
mia³o miejsce
14 wrzeœnia w bibliotece. Encyklopediami tematycznymi i ksi¹¿kami
o historii miast kierownik biblioteki
Danuta Hampel nagrodzi³a piêciu najaktywniejszych
m³odych czytelników. Byli to Klaudia
Konieczka (Œmigiel), Piotr Wawrzyniak (Koszanowo), Konrad Urbañski
(Wydorowo), Klaudia Kruk (Œmigiel),
Filip Zimniak (Koszanowo).
Bibliotekarki maj¹ nadziejê, ¿e mimo zakoñczenia konkursu dzieci nie odst¹pi¹
od lektury, w goœcinne progi biblioteki

bêd¹ wstêpowaæ czêsto i licznie. Atrakcyjny i na bie¿¹co uzupe³niany o nowoœci ksiêgozbiór czeka.
K. Styziñska
foto CK
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19 wrzeœnia, dok³adnie po 110 latach
i dwóch dniach od wyjazdu w trasê pierwszej lokomotywy Œmigielskiej Kolei Powiatowej, na dworcu w Œmiglu w¹skotorówka prze¿y³a prawdziwe oblê¿enie
podró¿nych.
17 wrzeœnia 1900 roku oddano do u¿ytku pierwszy odcinek Œmigielskiej Kolei
Powiatowej. Liczy³ wówczas niespe³na 18
km i prowadzi³ ze Starego Bojanowa do
Krzywinia. W okresie swojej ponad stuletniej dzia³alnoœci kolejka dobudowywa³a nowe trasy, innym razem likwidowa³a
nierentowne, zmienia³a tak¿e nazwê
i w³aœcicieli. Dziœ kolejka pokonuje odcinek pomiêdzy Œmiglem a Starym Bojanowem, funkcjonuje pod nazw¹ Œmigielska Kolej Dojazdowa, a jej pierwotne
przeznaczenie niew¹tpliwie uleg³o zmianie.
Podczas trzech jubileuszowych przejazdów, o godz. 1100, 1530 i 1730, w¹skotorówka przewioz³a ponad tysi¹c osób. Biletem
by³a pocztówka z okolicznoœciow¹ pieczêci¹, któr¹ bezp³atnie wydawa³y panie
obs³uguj¹ce czynny tego dnia na stacji
punkt informacji turystycznej. Organizatorami urodzinowej imprezy by³ burmistrza Œmigla i Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki W¹skotorowej,
a wspó³organizatorami SKPL, Zarz¹d
Osiedla nr 4 w Œmiglu oraz Rada So³ecka w Starym Bojanowie.
Oficjalna czêœæ uroczystoœci rozpoczê³a
siê o godzinie 1400. Obchody otworzy³
burmistrz Wiktor Snela wspólnie z W³odzimierzem Drótkowskim – prezesem
Stowarzyszenia Przyjació³ Œmigielskiej
Kolejki. Poza mieszkañcami gminy i mi³oœnikami w¹skotorówek na jubileuszow¹ imprezê przybyli tak¿e goœcie,
m.in. senator Ma³gorzata Adamczak,
pose³ Wies³aw Szczepañski, radni sejmiku Województwa Wielkopolskiego Maciej Wiœniewski i Zbigniew Haupt, przedstawiciele samorz¹du powiatu koœciañskiego wicestarosta Edward Strzymiñski,
przewodnicz¹ca rady Iwona Bereszyñska
oraz radni, lokalni samorz¹dowcy z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Janem Józefczakiem, w³odarze i przewodnicz¹cy
rad gmin powiatu koœciañskiego, emerytowani kolejarze.
Krótki rys historyczny jubilatki przedstawi³ Krzysztof Springer, który jest równie¿
autorem najnowszej publikacji zatytu³owanej „Od Œmigielskiej Kolei Powiatowej
po Œmigielsk¹ Kolej Dojazdow¹”. Ksi¹¿kê poœwiêcon¹ œmigielskiej kolejce, wydan¹ przez Urz¹d Miejski Œmigla i Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej Ko-

lat!

dla

kolejki

lejki W¹skotorowej, mo¿na by³o nabyæ
wraz podpisem autora. Tego dnia by³a
równie¿ niepowtarzalna okazja, aby zwiedziæ lokomotywowniê oraz warsztaty naprawcze ŒKD, w których znajduj¹ siê
wci¹¿ jeszcze sprawne i czynne zabytkowe maszyny. Tam równie¿ organizatorzy
przygotowali wystawê reprodukcji archiwalnych zdjêæ i dokumentów.
Tabor kolejkowy pos³u¿y³ równie¿ do
zaprezentowania pokazu si³y. Przed publicznoœci¹ wyst¹pili panowie z Formacji Strong Man „Sierpowski Team”. G³ównym punktem ich programu by³o przeci¹gniêcie wagonu przez Damiana Sierpowskiego.
Ponadto SPŒKW przygotowa³o dla smakoszy œmigielskich pomidorów zupê pomidorow¹ z kuchni polowej. Darmowe
porcje czeka³y na uczestników festynu
w punkcie gastronomicznym. Zupê ugotowa³ cz³onek stowarzyszenia Pawe³
Smelkowski, a pomidory przekaza³ Marian Malcherek równie¿ nale¿¹cy do stowarzyszenia.
Nie zabrak³o konkurencji przygotowanych zarówno dla doros³ych, jak i dla
dzieci. Na stacji w Œmiglu i Starym Bojanowie gr y i zabawy dla najm³odszych
prowadzi³y harcerki ze œmigielskiego
Hufca ZHP, zaœ wielobój w dwóch kategoriach wiekowych oraz przejazdy na
czas drezyn¹ przeprowadzi³ Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.
Najlepszy czas przejazdu drezyn¹ uzyska³ zespó³ utworzony przez Micha³a
Drótkowskiego ze Œmigla i Krzysztofa
Haupta z Suchego Lasu. Drugie miejsce
zdoby³ duet œmigielan: Miko³aja Stachowskiego i Piotra Klechy. Trzecie miejsce wywalczyli Przemys³aw i £ukasz Stasiak z Leszna. W kolejkowym wieloboju
do lat 16 pierwsze miejsce zaj¹³ Kamil
Gbiorczyk, drugie Daniel Majorczyk,
a trzecie Roksana Stachowiak. W starszej
kategorii wiekowej pierwsze miejsce zdoby³ Miko³aj Stachowski, drugie Maciej
Guciñski, a trzecie Bartosz KaŸmierczak.
Wszyscy zwyciêzcy wieloboju s¹ mieszkañcami Œmigla.
Uczestnicy jubileuszowych obchodów
mogli spróbowaæ tak¿e swoich si³ w quizie wiedzy o œmigielskiej kolejce. W tej
konkurencji pierwsze miejsce zaj¹³ Beniamin Sierpowski, drugie Maciej Serba,
a trzecie po dogrywce Marta Stasiak.
Fundatorami nagród dla zwyciêzców byli
burmistrz Œmigla oraz Stowarzyszenie
Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki W¹skotorowej. Podczas pikniku panie mog³y bezp³atnie skorzystaæ z us³ug stylistki pa-

znokci. Imprezê uœwietni³ wystêp kapeli
„Wiarusy” ze Œmigla, a tak¿e duetu wokalnego „Magnus”.
Wieczorem œwieczki na torcie urodzinowym, ufundowanym przez Zbigniewa
Wojciechowskiego, wspó³w³aœciciela Piekarni „Tovago Bis” zdmuchnêli Wies³awa Poleszak-Kraczewska, zastêpca burmistrza Œmigla, W³odzimierz Drótkowski, prezes Stowarzyszenia Przyjació³
Œmigielskiej Kolejki oraz Lidia Kreuschner, reprezentuj¹ca operatora SKPL
w Kaliszu. Wtedy to zabrzmia³o symboliczne 200 lat dla œmigielskiej ciuchci.
Impreza zakoñczy³a siê dyskotek¹.
Patronat medialny nad jubileuszowymi
obchodami objêli: Radio Elka, Gazeta
Koœciañska, ABC Koœciañskie i Witryna
Œmigielska.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy w³¹czyli siê w organizacjê jubileuszowych obchodów: pracownikom kolejki,
Krzysztofowi Springerowi, Zarz¹dowi
Osiedla nr IV, kierownikowi i pracownikom Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, kierownikowi i pracownikom Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji, dyrektorowi i pracownikom Centrum Kultury, druhnie komendantce
i harcerzom, Zbigniewowi Wojciechowskiemu – wspó³w³aœcicielowi Tovago Bis,
Paw³owi Smelkowskiemu, Marianowi
Malcherkowi, Tadeuszowi Dubiszowi,
Janowi Ilmerowi oraz radzie so³eckiej
Starego Bojanowa.
Na organizacjê urodzinowej imprezy
oraz wydanie okolicznoœciowej publikacji Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki W¹skotorowej pozyska³o
dotacjê w wysokoœci 3 tysiêcy z³otych
z warszawskiej Fundacji „Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Pozosta³e œrodki pochodzi³y z bud¿etu gminy.
Przejazdy ufundowa³ operator – SKPL
z Kalisza.
Cz³onkowie stowarzyszenia wykazali siê
równie¿ w pracach porz¹dkowych. Na
tydzieñ przed obchodami kilkanaœcie
osób pracowa³o na œmigielskiej stacyjce.
W ruch posz³y grabie, pêdzle, miot³y,
mopy i œcierki. Wykorzystane zosta³y
równie¿ pieni¹dze, zebrane wœród mieszkañców gminy przez stowarzyszenie
w 2005 roku, na odnowienie nieczynnego parowozu. Dziêki nim i pracownikom
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Œmiglu lokomotywa odzyska³a kolory i jest
ozdob¹ dworca.
AKA
foto M.D. (na str. 19)
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Kolejna „odm³odzona” œwietlica
26 wrzeœnia w Niet¹¿kowie odby³o
siê uroczyste otwarcie wyremontowanej
sali wiejskiej. Jest to druga inwestycja
zrealizowana w ramach projektu „Rozbudowa budynku œwietlicy wiejskiej w ¯egrówku oraz przebudowa budynku œwietlicy w Niet¹¿kowie”.
Na inwestycjê uda³o siê pozyskaæ dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach dzia³ania Odnowa Rozwoju Wsi.
Fundusze na przebudowê budynku
w Niet¹¿kowie to dofinansowanie z Unii
Europejskiej w kwocie 130.575 z³ oraz
œrodki z bud¿etu gminy. Ca³kowity koszt
remontu œwietlicy wyniesie ok. 225.000
z³. Do rozliczenia pozosta³y jeszcze koszty zwi¹zane z wykonaniem opaski wokó³
budynku oraz instalacji elektrycznej wewnêtrznej. Umowa na przeprowadzenie
remontu zawarta pomiêdzy samorz¹dem
województwa wielkopolskiego a gmin¹
Œmigiel nie obejmowa³a zakupu wyposa¿enia sali i kuchni. Pieni¹dze na ten cel
to odrêbne dofinansowanie w kwocie
10.000 z³ z bud¿etu samorz¹du województwa wielkopolskiego oraz œrodki w³asne
gminy, w sk³ad których wchodz¹ fundusze przeznaczone na bie¿¹ce utrzymanie
œwietlic oraz œrodki bêd¹ce w dyspozycji
radnego Tadeusza Wasielewskiego, przeznaczone na dokonanie wybranej przez
niego inwestycji we w³asnym okrêgu
wyborczym – w sumie 19.100 z³.

Œwietlica wiejska w
Niet¹¿kowie zosta³a wybudowana
i oddana do u¿ytku z pocz¹tkiem
lat szeœædziesi¹tych. Sk³ada siê
z zaplecza kuchennego, sali „du¿ej”
i „ma³ej”, czêœci sanitarnej i pomieszczenia magazynowego. Przez lata,
w miarê mo¿liwoœci finansowych gminy i przy zaanga¿owaniu mieszkañców, by³a sukcesywnie
odnawiana. Jednak stan budynku sprzed
remontu daleko odbiega³ od przyjêtych
standardów. W œwietlicy ma swoj¹ siedzibê filia biblioteczna Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Œmiglu oraz lokalne organizacje pozarz¹dowe – OSP, Kó³ko Rolnicze, Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Odbywaj¹ siê tu równie¿ comiesiêczne spotkania mieszkañców .
Niedzieln¹ uroczystoœæ otworzy³ so³tys
wsi Niet¹¿kowo Tadeusz Wasielewski,
witaj¹c goœci i zgromadzonych mieszkañców. Na zaproszenie Rady So³eckiej
w uroczystoœciach uczestniczyli m.in.
burmistrz Œmigla Wiktor Snela, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Józefczak
oraz radni, skarbnik Œmigla Danuta Marciniak, kierownik Wydzia³u Infrastruktu-

Orkiestrowy Œmigiel
Piêæ orkiestr dêtych zaprezentowa³o
siê jednego dnia przed œmigielsk¹ publicznoœci¹. To niecodzienne muzyczne
wydarzenie odby³o siê 26 wrzeœnia.
Podczas I Jesiennego Spotkania Orkiestr
Dêtych – Œmigiel 2010 wyst¹pili: Miejska
Miêdzyszkolna Orkiestra Dêta ¯arskiego Domu Kultury, Orkiestra Dêta „Ton”
z Koœciana, Orkiestra Dêta Miasta Leszna, Orkiestra Dêta OSP z Osiecznej oraz
z ramienia gospodarzy M³odzie¿owa Or-

kiestra Dêta ze Œmigla. Impreza rozpoczê³a siê przemarszem orkiestr ulicami
miasta. Uœwietni³ go towarzysz¹cy muzykom z Osiecznej i Leszna wystêp zespo³ów ma¿oretek.
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do uhonorowania trzech muzyków œmigielskiej orkiestry. Jej za³o¿yciele, Jan Nowicki – kapelmistrz, Stanis³aw Marzec oraz W³adys³aw
KaŸmierczak z r¹k Arkadiusza B³ochowiaka – cz³onka Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego odebrali Odznaki Honorowe „Za Zas³ugi
dla Województwa
Wielkopolskiego”.
Z tej okazji z gratulacjami dla muzyków poœpieszy³ burmistrz Wiktor Snela wraz z Janem Józefczakiem przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej Œmigla.

ry i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego Blandyna Pella, inspektor Jerzy
Biniaœ, inspektor nadzoru inwestorskiego Stefan Cieœla. Wyremontowan¹ salê
poœwiêci³ ks. biskup Marek Jêdraszewski oraz ks. kanonik Zygmunt Bartkowiak, proboszcz parafii pw. NMPW
w Œmiglu.
Otwarcie sali zakoñczy³o siê wystêpem
dzia³aj¹cego w Niet¹¿kowie ju¿ prawie
trzydzieœci lat Zespo³u Pieœni i Tañca
¯eñcy Wielkopolscy oraz programem
satyrycznym w wykonaniu Zofii Dragan
z Bukówca Górnego. Nastêpnie wszyscy
goœcie i mieszkañcy zaproszeni zostali na
wspólny posi³ek i zabawê taneczn¹. Fundatorem poczêstunku by³o Kó³ko Rolnicze w Niet¹¿kowie, które ufundowa³o
równie¿ poch³aniacz pary.
MK., foto M.D.
Wœród publicznoœci zasiedli równie¿ m.in.
starosta koœciañski Andrzej Jêcz oraz Micha³ Jurga, burmistrz Koœciana.
Koncert trwa³ kilka godzin. Pierwszy
utwór pt. „Orkiestry dête” zespo³y zagra³y wspólnie, póŸniej zaœ wyst¹pi³y z indywidualnym repertuarem.
Na pami¹tkê I Jesiennego Spotkania Orkiestr Dêtych wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznoœciowe medale ufundowane przez burmistrza Œmigla. Spotkanie
zorganizowali wspólnie Urz¹d Miejski
oraz M³odzie¿owa Orkiestra Dêta w Œmiglu. Pomoc¹ s³u¿y³ ponadto Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
policjanci ze œmigielskiego posterunku,
stra¿ miejska, stra¿acy OSP Œmigiel, harcerze Hufca ZHP w Œmiglu oraz rodzice
cz³onków orkiestr y. Nag³oœnienie
i oœwietlenie zabezpieczyli pracownicy
Centrum Kultury.
Patronami medialnymi imprezy byli: Radio Elka, ABC Koœciañskie, Gazeta Koœciañska oraz Witryna Œmigielska.
AKA, foto M.K.
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Tu mieszka³ i pracowa³
Z inicjatywy Krêgu Starszych Harcerzy Seniorów 25 wrzeœnia na budynku
przy ul Koœciuszki 25 zosta³a ods³oniêta
tablica pami¹tkowa o nastêpuj¹cej treœci:
Tu mieszka³ i pracowa³
w latach 1937-1972
lekarz i wielki spo³ecznik
dr medycyny Stanis³aw Skarzyñski
ur. 07.05.1894 w Obolu ko³o Smoleñska.
Cz³owiek skromny i uczciwy,
przyjaciel dzieci.
W 1938 uhonorowany Srebrnym Krzy¿em za „Zas³ugi na Polu Pracy Spo³ecznej”
W ho³dzie Prawdziwemu Polakowi
Kr¹g Starszych Harcerzy-Seniorów.
Czeœæ Jego Pamiêci!
Pomys³ upamiêtnienia postaci dr. Skarzyñskiego powsta³ w styczniu tego roku. Ju¿
wtedy na spotkaniu op³atkowym harcerze
zebrali w swoim gronie 233 z³ na ten cel.
Krótko po tym z proœb¹ o dofinansowanie przedsiêwziêcia zwrócili siê do œmigielskiego spo³eczeñstwa, wystawiaj¹c

w Banku Spó³dzielczym skarbonkê.
Uroczystego ods³oniêcia tablicy dokonali burmistrz Œmigla Wiktor Snela,
córka dr. Skrzyñskiego Zofia oraz
przedstawiciel
harcerzy seniorów
Witold Sadowski,
natomiast poœwiêci³ j¹ ksi¹dz kanonik Zygmunt Bartkowiak. W imieniu w³adz samorz¹dowych
kwiaty pod tablic¹ z³o¿yli burmistrz Œmigla wraz z zastêpc¹ Wies³aw¹ PoleszakKraczewsk¹.
W imieniu wzruszonej rodziny inicjatorom tablicy podziêkowa³ syn doktora
Antoni Skarzyñski. W tym czasie by³y
rozdawane wszystkim uczestnikom cukierki, gdy¿ - jak wspomina³a Barbara
Skarzyñska - ich ojciec by³ znany z tego,
¿e zawsze mia³ przy sobie cukierki dla

dzieci.
Wœród obecnych nie zabrak³o równie¿
córek doktora – Krystyny i Jadwigi oraz
syna Wojciecha, który do dziœ mieszka
w budynku by³ej przychodni.
Uroczystoœæ uœwietni³y poczty sztandarowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu, Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych WiêŸniów Politycznych, ZHP
w Œmiglu oraz Krêgu Starszych Harcerzy Seniorów.
M.D., foto ¯.K.

Stanis³aw Skarzyñski (1895-1972), dr med., lekarz ogólny.
Ur. 7 stycznia we wsi Obol pod Po³ockiem, w guberni witebskiej, syn Ewarysta, urzêdnika gospodarczego i matki
Zofii z d. Kirklewskiej. Od roku 1905
pobiera³ naukê w Smoleñsku, gdzie
w 1913 r. zda³ maturê. Nastêpnie rozpocz¹³ studia uniwersyteckie w Moskwie, najpierw na wydziale przyrodniczo-matematycznym, sk¹d po roku przerzuci³ siê na medycynê. Od 2 III 1919
ochotnik-kawalerzysta w WP, w 10 p. u³anów jako sanitariusz. Zwolniony 1 IV
1921 w stopniu plutonowego. PóŸniej
kontynuowa³ studia lekarskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 23 V
1925 uzyska³ doktorat wszechnauk lekarskich.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Krobi (9 VI
1925 – 15 II 1926). Potem od 16 III 1926
przeniós³ siê do Krzywinia, gdzie by³ lekarzem Kasy Chorych i prowadzi³ prywatn¹ praktykê. Po 2 latach przeprowadzi³ siê do Czempinia (26 VI 1928 – 26 IV
1937). W 1935 (12 II) zosta³ mianowany
tymczasowym burmistrzem m. Czempinia, z czego zrezygnowa³ (6 VI 1935). (...)
Od 1 V 1937 przeniós³ siê do Œmigla, jako
lekarz domowy Ubezpieczalni Spo³. prowadzi³ te¿ (od 1937) Stacjê Opieki nad
Matk¹ i Dzieckiem. By³ aktywnym dzia³aczem w organizacjach spo³ecz.: PCK
(wiceprezes), Zwi¹zek Obrony Kresów
Zachodnich, (prezes), (...) Tow. Budowy
Szkó³ Powszechnych (przewodn.), Ko³o

Przyjació³ Harcerzy (przewodn.), Parafialna Akcja Katolicka (przewodn.)Polski
Zwi¹zek Zachodni (cz³onek zarz¹du);
nale¿a³ poza tym do Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, Tow. Œpiewu „Lutnia”, Tow.
Gimn. „Sokó³”, Kat. Stowarzyszenie Mê¿ów, Zwi¹zku Lekarzy RP, Tow. Robotników Polskich.
22 X 1939 aresztowany przez Niemców
i wiêziony w Œmiglu do 11 XI 1939. W czasie okupacji, dwukrotnie wyrzucony
z mieszkañ, sam bêd¹c w ciê¿kiej sytuacji, s³u¿y³ pomoc¹ wspó³rodakom o ka¿dej porze dnia na wsi i w mieœcie.
W pier wszym okresie po odzyskaniu
wolnoœci w 1945 r. (od 25 I) jego zabiegom lekarskim zawdziêcza³o ¿ycie wielu rannych ¿o³nierzy radzieckich w œmigielskim szpitalu, gdzie nastêpnie pracowa³ przez dalsze 2 lata na stanowisku dyrektora. W I pó³roczu 1945 r. zorganizowa³ tam¿e pierwszy w powiecie koœciañskim Oœrodek Zdrowia, który w sierpniu
tego¿ roku posiada³ poradnie: dla matki
i dziecka, przeciwgruŸlicz¹ i przeciwweneryczn¹, a terenem dzia³ania by³o m.
Œmigiel i gminy: Bucz, St. Bojanowo
i Œmigiel; póŸniej dosz³y: Wonieœæ i Wilkowo Polskie, w których otwarto Lekarskie Punkty Dojazdowe.
S. szkoli³ siostry i ratowników PCK, zosta³ przewodnicz¹cym Zarz¹du PCK. Od
1 XII 1953 udziela³ porad lekarskich w lekarskim punkcie dojazdowym w Mach-

cinie. Z dn. 1 IV 1965 r. zrezygnowa³ z kierownictwa Oœrodka Zdrowia w Œmiglu.
Jako lekarz pracowa³ jednak nadal do
31 VIII 1969 r. (do 74 r. ¿ycia).
Zmar³ 27 VIII 1972 r. Prze¿y³ 77 lat. Pochowany na cmentarzu paraf. w Œmiglu.
W uznaniu zas³ug S. Rada Narodowa
Miasta i Gminy w Œmiglu uchwa³¹ z dn.
13 VI 1977 nazwa³a ul. Stodoln¹ ulic¹ dr
med. Stanis³awa Skarzyñskiego. Jego
imiê nosi Przychodnia Rejonowa w Œmiglu.
W Czempiniu 22 IV 1930 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mari¹ Helen¹ P³oszyñsk¹, córk¹ tamt. aptekarza Franciszka.
Potomstwo: Zofia, Krystyna, Maria, Wojciech, Barbara, Antoni, Jadwiga.
Ÿród³o: „S³ownik Lekarzy Ziemi Koœciañskiej” Henryk Florkowski
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Mieszkañcy Ziemi Œmigielskiej w wojnie polsko- bolszewickiej 1919/20
cz. IV
Polegli i odznaczeni Krzy¿em Orderu Virtuti Militari
Informacje zawarte w materia³ach archiwalnych wykazuj¹, ¿e w dawnym powiecie œmigielskim znajdowa³o siê w 1927
roku 61 mogi³ ¿o³nierzy poleg³ych w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polskobolszewickiej, a w tym 25 w Œmiglu, 4
w Wielkich £êkach, w Wydorowie 1,
Wielichowie 7, Kamieñcu 1, Parzêczewie
1, Bronikowie 1, Czaczu 2, D³u¿ynie 3,
Wilkowie Polskim 6, Popowie Wonieskim 2, Wonieœciu 2, Olszewie 1, Radomicku 2, £ubnicy 1, Niet¹¿kowie 1, Poœwiêtnie 1. Niestety nie wyodrêbniono
w tym dokumencie mogi³ poleg³ych
w powstaniu i wojnie polsko-bolszewickiej. Dane te s¹ tak¿e o tyle niepe³ne, ¿e
wielu poleg³ych ¿o³nierzy zosta³o pochowanych daleko od rodzinnych stron. Dlatego mo¿na dzisiaj przedstawiæ tylko nastêpuj¹c¹ listê poleg³ych:
Czacz:
Leon Skrzypczak, lat 23, poleg³ 11. 5.
1920 pod Bortnicz¹
GoŸdzichowo:
wachm. Juliusz Ch³apowski, lat 30, poleg³
26. 7. 1920 pod wsi¹ Szczurowice
Zdzis³aw Ch³apowski, lat 28, poleg³ 24.
9. 1920 pod m. Ró¿ana
Kamieniec
Jan Borowczyk, poleg³ 11. 1. 1920
Andrzej Ciorga, poleg³ 31. 7. 1920
Jan Domaga³a, poleg³ 27. 3. 1920
Franciszek Wolka, poleg³ 6. 6. 1920
Józef Pocztowy, poleg³ 10. 1. 1920
Karczewo:
Wawrzyn Gie³ek, poleg³ 21. 3. 1920
Józef K¹kolewski, poleg³ 17. 3. 1920
Stanis³aw Wójt, poleg³ 13. 1. 1920
Kowalewo:
Franciszek Garcon, zmar³ z ran 5. 3. 1921
Feliks Kuleczka, poleg³ w 1920
Józef Stachowski, poleg³ 13. 1. 1920
Leon Struga³a, poleg³ 16. 7. 1920
£ubnica:
Roman Jaskulski, lat 21, poleg³ 21. 9. 1920

Jan Konieczny, lat 21,
zmar³ z ran 9. 3. 1920
Tomasz Kuleczka,
zmar³ 3. 4. 1920
Puszczykowo:
Józef W³odarczyk, poleg³ 6. 3. 1920 we wsi
Czatkowice
kpr. Franciszek Fr¹ckowiak, lat 27, zmar³ 25. 2.
1920
Œmigiel:
Seweryn Jerzyk, lat 19,
zmar³ 13. 10. 1919 w Bobrujsku
plut. Wac³aw £epkowicz, lat 25, poleg³ 22.
7. 1920
Roman Przywara, zmar³
25. 12. 1920
Kazimierz Sêk, zmar³ 8. 11. 1920
Jan Skowronek, zmar³ 25. 12. 1920
Trzcinica:
Leon Bednarz, lat 20, poleg³ 18. 3. 1920
pod Szaci³kami
Stanis³aw Grzeœ, lat 20, zmar³ z ran 30. 8.
1920
Andrzej Michalski, lat 20, poleg³ 17. 3.
1920 pod Jakimowsk¹ S³obod¹
Ujazd:
Andrzej Gatner, poleg³ w 1920
Cyryl Kreczmer, poleg³ 4. 6. 1920
Kazimierz Nowak, poleg³ 4. 2. 1920
Wielichowo:
por. Zygmunt Kaletka, lat 25, zmar³ z ran
28. 5. 1920
sier¿. Stanis³aw Sibilski, lat 24, zmar³
z ran 28. 7. 1920
Walenty S³owikowski, zmar³ z ran 15. 3.
1920
Wilkowo Polskie:
Lucjan Koz³owski, poleg³ 14. 5. 1920.
Szczególne wyró¿nienie nale¿y siê tym
¿o³nierzom z by³ego powiatu œmigielskiego, którzy otrzymali najwy¿sze odznaczenie, jakie mog³a im przyznaæ Polska, tj.
Krzy¿ Orderu Virtuti Militari (Cnocie
Wojskowej). Byli nimi:
plut. Jan Biegañski, ur. w Wilkowie
Polskim, zm 26. 7.
1973
wachm. Juliusz
Ch³apowski, ur.
w GoŸdzichowie,
poleg³ 26. 7. 1920
pp³k. Jan Chylewski, ur. w £êkach
Wielkich, zgin¹³
w 1940 r. w Piati-

chatkach
sier¿. Walenty Janicki, mieszka³ w Morownicy
por. Zygmunt Kaletka, ur. w Wielichowie,
zgin¹³ 28. 5. 1920
plut. Wac³aw £epkowicz, ur. w Œmiglu,
poleg³ 22. 7. 1920
mjr Kazimierz Wie¿ychowski, ur. w Granówku, zmar³ 12. 6. 1987
pp³k Bronis³aw Pinecki, ur. w Karczewie,
zamordowany w 1940 w Piatichatkach
por. Boles³aw P³ócieniak, ur. w £ubnicy,
zm. 4. 4. 1933
pp³k Kazimierz Szczeœniak, ur. w Ga³êzewie, uczy³ w Zieminie, zm. 22. 7. 1945
Warto przypomnieæ okolicznoœci, w jakich jeden z wymienionych zas³u¿y³ na
to szczególne odznaczenie. Przyk³adem
mo¿e byæ postaæ plut. Wac³awa £epkowicza. Wniosek o jego odznaczenie zosta³ sporz¹dzony 27. 6. 1920 roku, a wiêc
jeszcze przed jego œmierci¹ w dniu 22. 7.
1920 roku.
Ofiara ¿o³nierskiej krwi oraz ofiarnoœæ
spo³eczeñstwa polskiego przyczyni³y siê
do utrwalenia odzyskanej niepodleg³oœci
i budowy podwalin II RP.
Jan Pawicki
Jan Pawicki, koœciañski regionalista jest
autorem ksi¹¿ki „Udzia³ mieszkañców
Ziemi Koœciañskiej w wojnie polsko-bolszewickiej 1919/1920).”
Wydawc¹ najnowszej publikacji Jana Pawickiego jest Urz¹d Miejski w Koœcianie
oraz Starostwo Powiatowe. Promocja
ksi¹¿ki odby³a siê podczas sesji popularnonaukowej „Wierni Niepodleg³ej”.
(Redakcja)
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„Bezpieczna droga do szko³y
w ¯egrówku”
8 wrzeœnia uczniów i przedszkolaków
w szkole w ¯egrówku odwiedzi³ sier¿ant
Pyrek, który wraz z policjantami przypomina³ dzieciom, jak bezpiecznie przechodziæ przez ulicê i jak siê zachowaæ, gdy
jest siê samemu w domu. Dzieci nie tylko pilnie s³ucha³y goœci, ale równie¿ aktywnie uczestniczy³y w spotkaniu. Odpowiada³y na pytania, kolorowa³y ilustracje
i rozwi¹zywa³y zagadki. W nagrodê,
oprócz pami¹tkowego zdjêcia, otrzyma³y równie¿ odblaskowe naklejki i plany
lekcji. Spotkanie by³o jednym z zadañ

kampanii „B¹dŸ
bezpieczny w domu i na drodze”,
która ma na celu
uœwiadamiaæ dzieci i nauczyæ w³aœciwego zachowania
w razie zagro¿enia.
Agnieszka
£ochowicz
foto archiwum

Letnia akcja GKRPA
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych kolejny rok z rzê-

du zapewni³a letni wypoczynek swoim
podopiecznym ze œwietlic œrodowiskowych i socjoterapeutycznych, funkcjonuj¹cych w Œmiglu i okolicznych
wioskach. W ramach „Akcji Lato”
49 dzieci w wieku
7-10 lat wyjecha³o
na jednodniow¹
wycieczkê do Wroc³awia. W programie przewidziano
rejs statkiem po
Odrze, a tak¿e
zwiedzanie ZOO.

Warsztaty w Œmiglu
30 sierpnia odby³y siê w Centrum Kultury w Œmiglu bezp³atne zajêcia warsztatowe „Techniki aktywnego poszukiwania
pracy”. Warsztaty zosta³y zorganizowane
przez Gminne Centrum Informacji przy
Centrum Kultury w Œmiglu we wspó³pracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej przy Centrum Edukacji i Pracy
M³odzie¿y OHP w Lesznie. Zajêcia skierowane by³y do osób poszukuj¹cych pracy, bezrobotnych, m³odzie¿y ucz¹cej siê,
absolwentów i osób pracuj¹cych. Uczestniczy³o w nich 7 osób.
Spotkanie przeprowadzono warsztatowymi metodami aktywizuj¹cymi z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Uczestnicy poszerzali wiedzê z zakresu
kierunków kszta³cenia, poznali swoje
predyspozycje zawodowe pod k¹tem
wyboru zawodu, uœwiadomili sobie cechy osobowe, jakie posiadaj¹, maj¹ce
odniesienie do przysz³ej pracy. Zapoznali siê ze strukturami rynku pracy i meto-

dami aktywnego poszukiwania pracy
oraz standardami tworzenia dokumentów aplikacyjnych. W kreatywny sposób
uczyli siê przedstawiania siebie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Warsztaty pomagaj¹ w szczególnoœci
w budowaniu pozytywnego obrazu w³asnej osoby oraz podniesieniu poczucia
w³asnej wartoœci. Osoby bior¹ce udzia³
w zajêciach otrzymuj¹ zaœwiadczenia.
Zainteresowanych
udzia³em w zajêciach warsztatowych dotycz¹cych
technik poszukiwania pracy, komunikacji, tworzenia
dokumentów aplikacyjnych lub
przygotowania do
rozmowy z praco-

Nieco starsi podopieczni wypoczywali
w Sosnówce Górnej k/Karpacza.
W sierpniu w dwóch siedmiodniowych
turnusach z oferty GKRPA skorzysta³o
101 dzieci. Organizatorzy zapewnili im
wiele atrakcji. Poza zwiedzaniem samego miasta i okolic Karpacza, koloniœci
zajrzeli do Muzeum Miniatur w Kowarach, Muzeum Zabawek, Muzeum Sportu, Œwi¹tyni Wang, zdobywali szczyt Œnie¿ki, a tak¿e uczestniczyli w wycieczkach
górskich z przewodnikiem, zajêciach
sportowych oraz turniejach pi³karskich.
Letni wypoczynek zosta³ sfinansowany ze
œrodków bud¿etu gminy przeznaczonych
na profilaktykê.
AKA
fot. archiwum GKRPA

dawc¹ zapraszamy do zg³aszania siê osobiœcie w Gminnym Centrum Informacji
w Œmiglu, ul. T. Koœciuszki 20, tel. 65 518
03 17 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach otwarcia 900-1700.
Strony internetowe:
www.wielkopolska.ohp.pl, www.ohp.pl,
www.ck-smigiel.pl.
L.S.
foto M.D.
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Harcerskie obozowanie
Harcerze Hufca ZHP Œmigiel oraz
dzieci i m³odzie¿, którzy chcieli prze¿yæ
harcersk¹ przygodê, od 1 do 14 sierpnia
spêdzili czas w bazie obozowej Hufca
ZHP Ziemi Wa³brzyskiej w Wilczu.
Wróciliœmy... Z obozu... Z lasu... Z Wilcza....
Do naszych domów i rodzin... Do codziennych zajêæ... Do rzeczywistoœci...
Nadszed³ czas podsumowañ i wspomnieñ.
Program tegorocznego obozu (organizowanego w jubileuszowym roku stulecia
harcerstwa) poœwiêcony by³ Prawu
i Przyrzeczeniu Harcerskiemu (PH) –
analizie, zrozumieniu jego treœci oraz pokazaniu przyk³adów, jak stosowaæ prawo
harcerskie w ¿yciu codziennym. Wszystkie dni ³¹czy³y elementy obrzêdowe, dlatego rano i wieczorem spotykaliœmy siê
w krêgu obrzêdowym. Rano zawieszaliœmy kartê w kalendarzu i s³uchaliœmy
krótkiego wprowadzenia do przewodniego punktu PH. Wieczorem podsumowywaliœmy dzieñ, a dh pwd. Pawe³ £awniczak wyg³asza³ gawêdê z cyklu „Rozumiemy Prawo Harcerskie”.
Ka¿dy z 10 dni powszednich poœwiêcony by³ jednemu punktowi PH. A wiêc by³
dzieñ s³u¿by, podczas którego przys³u¿yliœmy siê samym sobie – tworzyliœmy pionierkê obozow¹: bramê (któr¹ zbudowali ch³opcy z kadry), p³ot ze sznurka, kr¹g
programowy, tablicê og³oszeñ. Wszystko
w naszym obozowisku zosta³o zbudowane bez u¿ycia gwoŸdzi, tylko przy pomocy sznurka. Wieczorem przypomnieliœmy tych, którzy s³u¿yli harcerstwu w jego stuletniej historii – zapaliliœmy 100
œwieczek i odczytaliœmy 100 nazwisk.
Nieœæ pomoc bliŸnim – dzieñ poœwiêcony nauce pierwszej pomocy: do po³udnia
– teoretycznie, po po³udniu – praktycznie oraz zajêciom motywacyjnym.
Dzieñ przyjaŸni – wyj¹tkowo rozpocz¹³
siê o godz. 530 powitaniem s³oñca. Nastêpnie na uczestników czeka³o sprawdzenie
wiedzy z pierwszej pomocy: pozoracja
„Szpital psychiatryczny”). Gra terenowa
rozegrana przed po³udniem zwi¹zana
by³a z tematyk¹ niepe³nosprawnoœci –
harcerze poprzez wykonanie zadañ poczuli siê, jak osoby niepe³nosprawne,
przez co bêd¹ bardziej otwarci na pomoc
takim osobom w przysz³oœci. Pozosta³y
czas wype³ni³y zajêcia z muzykoterapii,
spe³niania marzeñ uczestników przez
uczestników, a wieczorem integracja z innymi obozami.
Dzieñ rycerski – wype³ni³y go strojezbroje, herby niezbêdne podczas turnie-

ju o rêkê (i rentê)
ksiê¿niczki, jak
i grze fabularnej.
W tym dniu harcerze nosili inne
imiona i pseudonimy.
Dzieñ lasu – to nauka wszystkiego,
co pomo¿e poznaæ
las, jak i przetrwaæ
oraz odnaleŸæ siê
w lesie podczas
warsztatów ekologicznych i zajêæ
praktycznych. Nie
mog³o zabrakn¹æ
gry tematycznej „Zabiæ nieekologiczn¹
bestiê”.
Dzieñ wojskowy – wype³ni³a musztra, gra
terenowa wokó³ jeziora, zjazdy na linie
z naszej wie¿y wartowniczej, pokonanie
toru przeszkód i parku linowego, przeprawa przez bagna. Dzieñ uwieñczony
zosta³ z³o¿eniem przysiêgi wojskowej.
Dzieñ pl¹sów – nie odby³by siê bez pl¹sów harcerskich, zabaw, a tak¿e rywalizacji pomiêdzy dziewczynami i ch³opakami. G³ównym punktem dnia by³a piesza
wycieczka, której tematyka nawi¹zywa³a do pl¹sów i zabaw (choæ indiañskich).
Dzieñ ekonomiczny – sprawdzian z zaradnoœci finansowej zaliczyli wszyscy uczestnicy – zarobili co najmniej 500 z³ podczas
gry ekonomicznej, które pozwoli³y zjeœæ
obiad. Czêœæ dnia przeznaczyliœmy na
poznanie kultury krajów europejskich.
„Harcerz jest czysty w mowie, myœli
i uczynkach” – podstawowe informacje
na temat zasad zdrowego od¿ywiania,
skutków popadania w na³ogi wype³ni³y
ostatni dzieñ programowy PH.
W programie znalaz³y siê dodatkowe
atrakcje: wycieczka autobusowa do
Wolsztyna i zwiedzanie parowozowni
oraz zwiad terenowy (w dzieñ „byæ jak
Zawisza”, kiedy odegraliœmy „Bitwê pod
Grunwaldem” – grê planszow¹), wycieczka piesza do wioski indiañskiej w Nowym
Jaromierzu (w dzieñ pl¹sów), p³ywanie
kajakami i ³ódk¹ po jeziorze w Rudnie
(w przedostatni dzieñ pobytu).
W sobotê odwiedzili nas goœcie – ponad
20-osobowa grupa seniorów z Krêgu
Starszych Harcerzy Seniorów ze Œmigla
wraz z przewodnicz¹cym Rady Przyjació³
Harcerstwa Józefem Cieœl¹. Natomiast
niedzielnych goœci nie by³oby ³atwo zliczyæ. To rodziny i przyjaciele przyjechali
do wszystkich uczestników.
Na bazie obozowej odby³ siê Festiwal

Piosenki Harcerskiej Wilcze 2010, do
udzia³u w którym zosta³y zaproszone
wszystkie podobozy. Obóz naszego hufca zaj¹³ II miejsce!
W ostatni wieczór obozu, przy œwiecowisku, odby³a siê gala wrêczenie „obozowych Oskarów” nazywanych „Harce obozowe”. Uczestnicy wytypowali zwyciêzców w takich kategoriach jak: pracuœ,
krzykacz, obozowa para, maruda, œpioch,
œciemniacz, modniœ, pomocna d³oñ. Bezkonkurencyjna okaza³a siê dh Dominika,
która otrzyma³a 3 harce!
Ostatniego dnia uczestnicy pracowali
przy rozbiórce obozu, gdy¿ grupa kwatermistrzowska tylko go rozbija, natomiast likwidujemy wszyscy i zdajemy
miejsce obozowania przed wyjazdem.
Nie by³o ³atwo, gdy¿ pada³ deszcz, a kiedy siê rozpogodzi³o, zwijaliœmy i tak ju¿
mokre namioty.
Podczas obozu prowadzona by³a rywalizacja miêdzy zastêpami harcerskimi i zuchowymi (ró¿nego rodzaju gry podsumowaliœmy, punktowaliœmy wg zajêtego
miejsca). Na koniec najlepsze zastêpy
otrzyma³y nagrodê. I miejsce z harcerskich zajê³y „Zawiszanki” a zuchowych
„Odwa¿na szóstka”. Podobnie by³o z rywalizacj¹ w konkursie czystoœci, który
zwyciê¿y³ I namiot dziewcz¹t.
Naszym uczestnikom wspomnienia pomog¹ przywo³aæ pami¹tki obozowe, jakie
otrzymali: œpiewnik, plakietka, brelok
z logo ZHP (wrêczany na drewnianym
kr¹¿ku), fotografia z elementami harcerskimi.
W pamiêci na pewno pozostan¹ obozowe historie, takie jak „cz³owiek z metalow¹ g³ow¹”, „cz³owiek z nog¹ z gipsu”
i inne. Na szczêœcie powa¿ne wypadki nie
zdarzy³y siê, choæ niektórzy nauczyli siê,
¿e toporek to narzêdzie, którego trzeba

Ä
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u¿ywaæ z nale¿yt¹ ostro¿noœci¹! A tej historii nie znaj¹ wszyscy: Zuch czêstuje
brata czekolad¹ otrzyman¹ na obozie.
Brat z niepewnoœci¹ w g³osie pyta: „Jaka
to czekolada?”. Nasz bohater z przekonaniem i lekkim oburzeniem odpowiada:
„No jak to jaka - O.B.O.Z.O.W.A”.
Najwiêksz¹ „niespodziank¹” by³a ta, która wydarzy³a siê podczas wyjazdu z bazy
w Wilczu: awaria naszego autobusu. Tak
jak przez ca³y czas, wtedy równie¿ mogliœmy liczyæ na pomoc kadry bazy (gdy¿
nasza mêska czêœæ kadry nieco wczeœniej
pojecha³a wraz ze sprzêtem do Œmigla).
Naszym bohaterem by³ dh Micha³, który naprawi³ autobus: przymocowa³ te czêœci, które urwa³y siê przy doœæ wysokim
wjeŸdzie. Z dwugodzinnym opóŸnieniem,

ale wróciliœmy.
Obóz przygotowa³a kadra obozu: komendantka – hm
Magdalena Drótkowska, z-ca komendantki ds programowych – pwd.
Alicja Walkowiak,
oboŸny/kwatermistrz – phm. Karol W³odarczak,
dru¿ynowa (dru¿yna ¿eñska) – pwd.
Magdalena
Schulz/dh Weronika Ratajczak, przyboczny (dru¿yna ¿eñska) – pwd. Maciej
Straburzyñski, dru¿ynowy (dr u¿yna
mêska) – pwd.
Oskar Walkowiak,
przyboczny (dru¿yna mêska) – dh
Krzysztof B³aszkowski, dru¿ynowy (dru¿yna m³odszoharcerska i zuchy) – pwd. Pawe³
£awniczak, przyboczna (dru¿yna
m³odszoharcerska
i zuchy) – pwd.
Agnieszka ¯yto
W organizacji obozu pomogli nam

Harcerski Start w ¯egrówku
11 wrzeœnia, ju¿ po raz siódmy w ramach Harcerskiego Startu, 2. ŒDH „S³oneczna Gromada” im. Janka Bytnara „Rudego” zorganizowa³a Œwiêto Pieczonego
Ziemniaka dla dru¿yn z Hufca Œmigiel.
W tym roku by³o to spotkanie szczególne, poniewa¿ 100 lat temu we wrzeœniu

zosta³a zorganizowana pierwsza zbiórka
harcerska w Polsce.
Z tej okazji zuchy przygotowa³y za pomoc¹ stempli z ziemniaka okolicznoœciowy plakat, a harcerze po przyjeŸdzie rowerami do ¯egrówka rozpoczêli tematyczn¹ grê terenow¹.
Na trasie harcerze
musieli wykazaæ
siê wiedz¹ harcersk¹, m.in. znajomoœci¹ historii
ZHP, szyfrów, wêz³ów, samarytanki
oraz sprawnoœci¹
fizyczn¹, pokonuj¹c tor przeszkód
czy rzucaj¹c podkow¹. By³o tak¿e
mnóstwo zadañ na
wybrudzenie, np.
jedzenie jogurtu
z zamkniêtymi

tak¿e przyjaciele, którym serdecznie
dziêkujemy: dr Pawe³ Górzny, Pawe³ Walkowiak – w³aœciciel sklepu „Armet”, „Apteka Œmigielska”, Patryk Jankowski.
Podziêkowania w imieniu w³asnym i ca³ej kadry obozowej sk³adam tak¿e za niezwykle mi³e i pochlebne s³owa p³yn¹cych
od rodziców i dziadków naszych uczestników.
Tegoroczny obóz w sporej czêœci dofinansowany zosta³ ze œrodków pochodz¹cych
z 1% odpisu podatkowego przekazanego
na rzecz Hufca Œmigiel. Zachêcamy Pañstwa do przekazywania odpisu, gdy¿ wykorzystujemy te œrodki miêdzy innymi
w taki w³aœnie sposób i zawsze na rzecz
Pañstwa dzieci.
hm. Magdalena Drótkowska, foto: arch.

oczami, wy³awianie cukierków z m¹ki
i ziemniaków z wody, malowanie struktury ZHP. Grê wygra³y harcerki z 11.
SHDW „W³óczykije” ze Œmigla, II miejsce zdoby³a 7. HDWP „Stokrotka” ze
Œmigla, III miejsce zajê³a 9. DH ze Starego Bojanowa, tu¿ za nimi by³a 8. DH im.
F. Ratajczaka z Wilkowa Polskiego.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy
i nagrody. Po grze przysz³a kolej na ognisko, przy którym piekliœmy kie³baski
i ziemniaki. Nie zabrak³o równie¿ wspólnych œpiewów i pl¹sów. Bardzo wa¿nym
momentem spotkania by³o, w obecnoœci
druhny komendantki Hufca Œmigiel hm.
Magdaleny Drótkowskiej, przekazanie
granatowego sznura przez druhnê pwd.
Annê £awniczak druhnie pwd. Agnieszce ¯yto. Nasze œwiêto pyry zakoñczyliœmy obrzêdow¹ iskierk¹ przyjaŸni oraz
s³odk¹ niespodziank¹ dla ka¿dego
uczestnika. Dziêkujemy sponsorom za
pomoc w organizacji Harcerskiego Startu.
B. £awniczak, foto archiwum
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Chwila zadumy
Dzieñ Wszystkich Œwiêtych w Polsce
kojarzy siê przede wszystkim z odwiedzaniem cmentarzy, modlitw¹ za zmar³ych
i zapalaniem zniczy na grobach.
Œwiêto to wprowadzi³ dla ca³ego koœcio³a papie¿ Grzegorz IV w 834 roku jako
symbol pamiêci o zmar³ych.
Tradycja Wszystkich Œwiêtych ma swoje pocz¹tki w starym celtyckim œwiêcie
„Samhain”. Samhain (œmieræ cia³a) oznacza³ dla naszych przodków pocz¹tek nowego roku. Jeœli wydaje siê dziwne, ¿e
pocz¹tek roku zaczyna³ siê w dniu 1 listopada, nale¿y sobie uœwiadomiæ, ¿e
Celtowie byli rolnikami i dla nich ¿niwa
zaczyna³y siê sianiem ozimin, czyli obdarowaniem zacz¹tkiem ¿ycia gleby œpi¹cych jeszcze pól.
Ponadto wszyscy obchodz¹ to œwiêto
dok³adnie lub prawie w tym samym dniu,
w którym wed³ug sprawozdania Moj¿eszowego rozpocz¹³ siê potop, tzn. siedemnastego dnia drugiego miesi¹ca – miesi¹ca, który w przybli¿eniu odpowiada
naszemu listopadowi. Tak wiêc okazuje
siê, ¿e w rzeczywistoœci pocz¹tek temu
œwiêtu da³o sk³adanie ho³du ludziom, którzy zginêli w kataklizmie potopu.
Wszystkich Œwiêtych (Koœció³ Katolicki,
Episkopalny i Luterañski) – to czeœæ dla
wszystkich œwiêtych w niebie (tych znanych i tych nieznanych).
W Koœciele Katolickim jest to jeden z najwa¿niejszych odbywaj¹cych siê obrzêdów w roku. W tym dniu wszyscy katolicy s¹ zobligowani do uczestniczenia
w mszy.
Amerykanie z nieuchronnoœci¹ œmierci
oswajaj¹ siê na weso³o – 31 paŸdziernika
œwiêtuj¹ Halloween. Tradycjê tê przywieŸli na nowy kontynent irlandzcy emigranci. Jej korzenie siêgaj¹ czasów celtyckich, kiedy to ludzie przebierali siê
przed z³o¿eniem ofiary bogowi œmierci,
aby z³e duchy ich nie rozpozna³y. W³aœnie dlatego dziœ na balach z okazji Hal-

loween szalej¹ czarownice, upior y,
strzygi itp. Ten
dzieñ okreœla siê
te¿ jako Hallowmass (wziête ze
staroangielskiego
Hallow, co oznacza
uœwiêcaæ).
Drugi listopada to
Dzieñ Zaduszny
poœwiêcony zmar³ym, których
w tym dniu szczególnie siê wspomina.
Zaduszki wywodz¹ siê z pogañskich uroczystoœci S³owian, które obchodzono
cztery razy w ci¹gu roku. W Koœciele
Katolickim uroczyste obchody tego œwiêta zapocz¹tkowa³ opat z Cluny – Odilon.
To w³aœnie on wyznaczy³ dzieñ po
Wszystkich Œwiêtych na wspominanie
wszystkich, którzy odeszli.
Dzieñ Zaduszny jest dniem modlitw za
ludzi zmar³ych, których dusze oczekuj¹
jeszcze w czyœæcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zaduszki s¹ wspomnieniem zmar³ych potrzebuj¹cych oczyszczenia, które mog¹ uzyskaæ przez modlitwê wiernych i Koœcio³a. Jest to dzieñ
nabo¿eñstw i mod³ów w intencji wszystkich zmar³ych, a zw³aszcza dusz odbywaj¹cych jeszcze pokutê. Temu celowi s³u¿¹
m.in. ofiary sk³adane w koœcio³ach i na
cmentarzach. S¹ to tzw. wypominki za
naszych najbli¿szych zmar³ych, by ca³y
Koœció³ modli³ siê za ich zbawienie. Z ambon lub przy o³tarzu odczytuje siê imiona zmar³ych wypisane na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy za wszystkich zmar³ych.
To dni sk³aniaj¹ce ludzi ¿yj¹cych do duchowego kontaktu z innymi, czy to z ¿yj¹cymi czy ze zmar³ymi. Nie kwiat, czy wieniec, które s¹ wa¿ne, ale usposobienie
duchowe pomagaj¹ nam dobrze prze¿yæ

te dni. Czynnoœci zewnêtrzne maj¹ jedynie charakter pomocniczy, mo¿na byæ
bowiem w tych dniach bardzo blisko
zmar³ej osoby, której doczesne szcz¹tki
spoczywaj¹ gdzieœ daleko, wiele kilometrów od nas oraz wiele lat temu to nast¹pi³o.
Gdy nadejdzie czas ciszy i zadumy wszyscy niezale¿nie od tego, w co wierzymy,
odwiedzamy cmentarze oraz miejsca
œmierci drogich nam osób, odwiedzamy
groby bliskich nam zmar³ych. Zapalamy
znicze i modlimy siê przy mogi³ach. Równie¿ w tym dniu chodzimy na miejsca
krwawych bitew i na cmentarze wojenne. Nie mo¿emy zapomnieæ o tych, dziêki którym ¿yjemy w kraju wyzwolonym,
w kraju wolnym i niezale¿nym, dlatego
ka¿dy z nas powinien siê pomodliæ za
poleg³ych za Ojczyznê, zapaliæ znicz na
Grobie Nieznanego ¯o³nierza, w miejscach pamiêci narodowej.
Zaduma nad losem ludzi zmar³ych towarzyszy cz³owiekowi od czasów prehistorycznych. I od najdawniejszych czasów
powstaj¹ cmentarze, które dla chrzeœcijan s¹ miejscami œwiêtymi, otaczanymi
czci¹ ze wzglêdu na zmar³ych, którzy tam
spoczywaj¹, oraz wiarê w ich ¿ycie pozagrobowe.
http://www.emkom.republika.pl

„Dzieñ zaduszny” – Brzechwa Jan
Kiedy miedzian¹ rdz¹
po¿ó³k³ych jesiennych liœci wiêdn¹
ob³oki,
zgadujemy, czego od nas ob³oki
chc¹,
smutniej¹ce w dali swojej wysokiej.
Na siwych puklach uk³ada siê
babie lato,
na grobach lampy migoc¹ umar³ym duszom,

ju¿ nied³ugo, nied³ugo czekaæ
nam na to,
ju¿ i nasze dusze ku tym lampom
wkrótce wyrusz¹.
Je¿eli ¿ycie jest nici¹ - mo¿na
przeci¹æ tê niæ,
i odp³yn¹æ na ob³oku niby na
srebrnej tratwie...
Ach, jak ³atwo, ach, jak ³atwo
by³oby ¿yæ,
gdyby nie ¿yæ by³o jeszcze ³atwiej!
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25 sierpnia – Stare Bojanowo
Po godzinie 300 w nocy w³amano siê do
sklepu w St. Bojanowie, ³upem z³odziei
pad³y papierosy o wartoœci ok. 6000 z³.
Policja zwraca siê z proœb¹ o natychmiastow¹ (tak¿e anonimow¹) informacjê do
wszystkich, którzy w godzinach wieczorowo-nocnych (po zamkniêciu sklepów/
kiosków) zauwa¿¹ krêc¹ce siê w ich pobli¿u osoby b¹dŸ parkuj¹ce nieopodal,
nie nale¿¹ce do mieszkañców, samochody – kontakt 997.
28 sierpnia – Œmigiel
W sobotê, ok. godz. 1200 zatrzymano jad¹cego rowerem 49-letniego mieszkañca Œmigla, badanie wykaza³o 1 promil alkoholu w organizmie kontrolowanego,
29 sierpnia – Karœnice
21-latek z Wolsztyna zgin¹³ w wypadku
drogowym pod Karœnicami. Do zdarzenia dosz³o przed godz. 400 na drodze wojewódzkiej nr 312 Karœnice-Wilkowo.
Oplem vectra, którym kierowa³ 26-latek
z powiatu wolsztyñskiego, jecha³o jeszcze czterech m³odych mê¿czyzn w wieku 19-26 lat. Z niewyjaœnionych przyczyn
kierowca zjecha³ na przeciwleg³y pas
jezdni, wypad³ nagle z drogi i uderzy³
bokiem samochodu w drzewo. Po zderzeniu z drzewem 26-latkowi uda³o siê
wyprowadziæ auto z powrotem na drogê.
Na skutek odniesionych obra¿eñ zmar³
jeden z pasa¿erów opla, 21-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego. Pozostali
uczestnicy wypadku trafili do szpitala.
Kierowca by³ trzeŸwy.
30 sierpnia – Bronikowo
Ok. godz. 530 pomiêdzy Bronikowem
a Machcinem dosz³o do czo³owego zderzenia jad¹cego w stronê Machcina forda transita, którym kierowa³ 22-latek

z gm. Œmigiel z jad¹cym z naprzeciwka
oplem zafir¹, którym kierowa³ 33-latek
z gm. Koœciana. Pomocy lekarskiej udzielono kierowcy i pasa¿erowi forda oraz
kierowcy opla, uczestnicy doznali ró¿nego rodzaju st³uczeñ. Wstêpnie ustalono,
¿e kierowca forda odbi³ na lewy pas ruchu, próbuj¹c omin¹æ le¿¹cy na drodze
du¿y bal s³omy, kierowcy byli trzeŸwi.
1 wrzeœnia – Œmigiel
Œmigielscy policjanci ustalili podejrzanych w dwóch kryminalnych sprawach,
zarzut kradzie¿y wartego 400 z³ roweru
przedstawili 21-letniemu mieszkañcowi
gm. Œmigiel, zarzuty uszkodzenia mienia
trzem 18-latkom ze Œmigla – dotyczy³
uszkodzenia altanki na terenie œmigielskich ogródków dzia³kowych. W ostatnim przypadku lista zarzutów (uszkodzeñ) bêdzie najprawdopodobniej du¿o
szersza. Do przestêpstw dosz³o w drugiej
po³owie lipca.
2 wrzeœnia – Œmigiel
Policjanci ze œmigielskiego posterunku
ustalili dwóch podejrzanych o kolejne
przestêpstwa przeciwko mieniu, zarzut
kradzie¿y 10 metrów kwadratowych
kostki brukowej o wartoœci ok. 300 z³
przedstawili 58-letniemu mieszkañcowi
gm. Œmigiel. Kostka sk³adowana by³a w
rejonie miejskiego targowiska, mê¿czyzna pod koniec sierpnia, wieczorami,
krad³ kostkê „na raty”. Po przedstawieniu zarzutu zadeklarowa³ ca³kowite naprawienie szkody.
Zarzut przyw³aszczenia telefonu komórkowego przedstawili œmigielscy policjanci 40-latkowi ze Œmigla, mê¿czyzna przyw³aszczy³ sobie wart 800 z³ telefon komórkowy, zgubiony przez innego œmigielanina.
6 wrzeœnia – Œmigiel
Policjanci ze Œmigla przedstawili zarzut
kradzie¿y z w³amaniem 24 -latkowi ze
Œmigla. Mê¿czyzna na pocz¹tku czerw-

Rady SpongeBoba
Policjanci z Zespo³u ds. Nieletnich
Komendy Powiatowej Policji w Koœcianie w³¹czyli siê w ogólnopolsk¹ kampaniê „Bezpieczna Droga z Radami SpongeBoba”. 18 wrzeœnia mundurowi odwiedzili przedszkolaków i uczniów Szko³y
Podstawowej w Bronikowie. To kolejne
z wrzeœniowych przedsiêwziêæ prewencyjnych.
Spotkania policjantów z dzieæmi wspiera
bohater filmu rysunkowego SpongeBob,
który promuje ogólnopolsk¹ kampaniê

spo³eczn¹ „Bezpieczna Droga z Radami
SpongeBoba”. Organizatorem kampanii
jest MTV Networks Polska wspólnie
z Policj¹ i Ministerstwem Zdrowia. Celem akcji jest ograniczenie liczby zdarzeñ
drogowych z udzia³em najm³odszych
uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie stopnia znajomoœci dzieci w³aœciwych zachowañ na drodze. Podczas
wizyt w przedszkolach i szko³ach podstawowych rozmawiamy z uczniami o bezpiecznych zachowaniach na drodze. Pod-

ca, wybijaj¹c szybê, w³ama³ siê do domu
jednorodzinnego w Œmiglu, sk¹d ukrad³
radioodtwarzacz. Skradziony sprzêt odzyskano.
7 wrzeœnia – Stare Bojanowo
Ok. godz. 1550 w St. Bojanowie policja
zatrzyma³a jad¹cego rowerem, 48-letniego mieszkañca gm. Œmigiel. Badanie wykaza³o 1,2 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.
7 wrzeœnia – Œmigiel
W sierpniu mieszkaniec gminy Œmigiel
zgubi³ dowód osobisty. Dokument trafi³
w rêce 49-latka, który postanowi³ wykorzystaæ go w celach kryminalnych. Znalazca w przesz³oœci prowadzi³ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, dlatego nie mia³ k³opotu ze
spreparowaniem dokumentów œwiadcz¹cych o zatrudnieniu mê¿czyzny, który
zgubi³ dokument. Nastêpnie mê¿czyzna,
podszywaj¹c siê pod w³aœciciela dowodu,
wy³udza³ w placówkach handlowych
sprzêt elektroniczny. Dzia³aj¹c w ten sposób, „sta³ siê posiadaczem” laptopa, stacjonarnego zestawu komputerowego
i czterech nowoczesnych telefonów komórkowych. Wy³udzony sprzêt szybko
znajdowa³ „nowych w³aœcicieli”, a pieni¹dze ze sprzeda¿y s³u¿y³y na bie¿¹ce potrzeby 49-latka. Wartoœæ wy³udzonych
w ten sposób towarów jest bliska 10 000
z³. Policjanci ustalili, ¿e podejrzany by³
ju¿ w przesz³oœci karany za przestêpstwa
przeciwko mieniu, a jego dzia³ania mo¿na zakwalifikowaæ jako pope³nione w warunkach recydywy. W przypadkach takich przewidziana kara mo¿e ulec zwiêkszeniu o po³owê.
11 wrzeœnia – Koœcian
Ok. godz. 1255 w Koœcianie na ul. Surzyñskiego zatrzymano kieruj¹cego fiatem
cc 42-letniego mieszkañca gm. Œmigiel,
badanie wykaza³o 0,6 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

czas spotkania w Bronikowie uczniowie
otrzymali materia³y edukacyjne z postaci¹ SpongeBoba. Materia³y te lepiej pomagaj¹ utrwaliæ wiedzê o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym.

www.koœcian.policja.gov.pl
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K r zy¿ówka

Pionowo
1. zawartoœæ oceanów
2. kula ziemska
3. myœl reklamowa
4. rodzaj przekazu pieniê¿nego
5. wyci¹g z dokumentu
6. kres w grze
7. mazgaj
8. przodek byd³a
9. polska kawa zbo¿owa
11. nieprawid³owoœæ
12. dziedzina dzia³ania
13. kuchenny mieszacz
17. skrzynia wyborcza
20. krzew cyprysowy
23. rybie jaja
24. krawêdŸ spodni
27. dyscyplina d³ugodystansowa
28. ostry zakrêt drogi
30. biedny cz³owiek
31. scena w cyrku
33. stan cierpienia
34. hinduska grupa spo³eczna
35. du¿y strumyk
38. ludowa lutnia

39. grupa nacisku
41. morska jednostka miary kata
44. rodzaj obrazu malarskiego
45. antytrynitaryzm
47. futera³
50. popularny chwast
52. czwarty wymiar
55. roœlina oleista
56. popularny zaj¹c
58. osad na t³oku silnika
59. organ filtruj¹cy
60. model poloneza
61. s¹siad Saturna
62. 500 arkuszy
64. górna czêœæ tu³owia
65. jadalne bulwy kolokazji
Poziomo
7. m³ode liœcie buraków
10. m³odzie¿owe zamieszki uliczne
14. arabski koczownik pustynny
15. opis filmowy
16. owca t³ustoogoniasta
18. historyjka obrazkowa
19. karty do wró¿b

21. jadalnia na statku
22. dyletant
25. ¿o³nierz z lanc¹
26. stara sakiewka
29. ukochana Filona
32. stromy szczyt górski
34. ksiê¿yc Saturna
36. ofiara na tacy
37. zakrêt koryta rzeki
40. wyciêcie sukni
42. ozdoba pawia
43. skupisko drzew
46. pierœ
48. libacja
49. ryba wigilijna
51. krêtacz
53. syn dla macochy
54. kontur
57. azjatycka koza
58. imiê Andrycz
60. kontrola publikacji
63. cz³owiek wra¿liwy na piêkno
66. zosta³ mê¿em Mei
67. karnoœæ, dyscyplina
68. ob³ok pary
69. skaza moralna
70. trucizna w strzale
71. nag³y wzrost koniunktury
72. deska zjazdowa
73. w bok lub w dal

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8/10
brzmia³o: „Ostatnie chwile lata”.
Nagrodê – KUBEK SUPERKRZY¯ÓWKOWICZA ufundowany przez firmê PoliColor w Œmiglu otrzymuje Halina Nowak
ze Œmigla.
Kubek (po uprzednim dostarczeniu fotografii) do odbioru w zak³adzie fotograficznym „Poli-Color”, ul. Ogrodowa 5.

#------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 9/10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

#------------------------------------
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Impreza
26 wrzeœnia rady so³eckie Bielaw,
¯egrowa i ¯egrówka zaprosi³y mieszkañców wsi na coroczny festyn Festyn Pieczonego Ziemniaka i po¿egnanie lata.
Imprezê otworzy³ burmistrz Œmigla Wiktor Snela wraz z radnym Zenonem Skorackim, przewodnicz¹c¹ KGW Mari¹
Kupka, kierowniczk¹ Szko³y Filialnej
w ¯egrówku Barbar¹ £awniczak oraz so³tysami Stanis³awem Szefnerem i Henrykiem Skorupiñskim.
Tradycyjnie rozegrano mecze siatkówki:
matki i córki oraz ojcowie i synowie.
W tym samy czasie, gdy siatkarze walczyli na boiskach, dzieci mog³y wzi¹æ
udzia³ w konkursach i zabawach rekreacyjno - sportowych prowadzonych przez
nauczycielki ze szko³y w ¯egrówku oraz
pracowników Oœrodka Kultury Fizycznej
Rekreacji w Œmiglu. Dzieci próbowa³y
swoich si³ miêdzy innymi w rzucaniu podkowami do wiaderka, skokach w workach, rzutach ringo i przejœciu na miniszczud³ach. Zabawom towarzyszy³a muzyka akordeonisty Kazimierza £akomego.
Mecze wygra³o m³odsze pokolenie, ale,
jak podkreœli³ sêdzia Tomasz Fr¹ckowiak, matki i ojcowie spisywali siê bardzo dzielnie. Puchary i statuetki dla dru¿yn ufundowa³ burmistrz Œmigla.
Dziêki sponsorom Zbigniewowi Wojciechowskiemu z Tovago Bis oraz Zenono-

z

ziemniakiem

wi Skorackiemu uczestnicy festynu raczyli siê grillowanymi kie³baskami, pieczywem oraz pieczonymi w ognisku

ziemniakami.
Harcerze z dru¿yny „S³oneczna Gromada” rozstawili namiot.
¯.K., foto OKFiR
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V Wielka Parada Psów
5 wrzeœnia na stadionie sportowym
w Œmiglu odby³a siê V Wielka Parada
Psów. Po raz kolejny imprezê otworzyli
Janusz Betting – przewodnicz¹cy Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce, Oddzia³ w
Lesznie, Józef Cieœla – by³y burmistrz
Œmigla – inicjator imprezy oraz Wiktor
Snela – obecny burmistrz.
W tym roku w³aœciciele psów mogli rejestrowaæ swoje pupile w trzech kategoriach: najwy¿szy i najni¿szy pies oraz pies
z najd³u¿szym ogonem.
Najwy¿szym psem okaza³ siê chart irlandzki – wilczarz o imieniu Rawena, w³aœcicielem psa jest Justyna Ranik. Drugie
miejsce zaj¹³ dog niemiecki Quinny, pies
Agnieszki Ratajczak, trzecie miejsce nowofunland Bleck, pies Marioli Skorackiej
ze Œmigla.
W drugiej kategorii I miejsce zaj¹³ pies
chichuahua o imieniu Kiki – w³aœcicielem jest Jolanta Gulik, drugie miejsce 3letni ratlerek Mateusza Szulca o imieniu
Emi, trzecie miejsce pekiñczyk Nutka,
pies Mateusza Kowalskiego.
W kategorii – pies z najd³u¿szym ogonem
I miejsce zaj¹³ owczarek niemiecki Sonia
– w³aœcicielem psa jest Adrianna Sobko-

wiak, II miejsce
pies Natalii Pelec –
seter irlandzki Scoobby, trzecie miejsce 3-miesiêczny
Lupus – owczarek
niemiecki d³ugow³osy Ireneusza
Gronczewskiego.
Dla wszystkich zar e j e s t ro w a n y c h
piesków organizatorzy przygotowali
czwart¹ kategoriê
– wybór najsympatyczniejszego psa. Wygra³ pekiñczyk
o imieniu Nutka – w³aœcicielem pieska
jest Mateusz Skoracki z Popowa Starego, Drugie miejsce zaj¹³ mieszaniec
Pikuœ Heleny Ranik z Leszna, a trzecie
miejsce nowofunland Bleck.
W³aœcicielom nagrodzonych piesków
wrêczono puchary ufundowane przez
burmistrza Wiktora Snelê, nagrody rzeczowe w postaci ksi¹¿ek i karmy do psów.
Widowiskowym punktem V Wielkiej
Parady Psów by³ pokaz szkoleniowy
psów – agility, przygotowany przez firmê

Potoczy³y siê bule
W III Dru¿ynowych Mistrzostwach
Pracowników Jednostek i Zak³adów
Bud¿etowych oraz Instytucji Kultury
Gminy Œmigiel bule toczy³y siê ró¿nie,

zbyt daleko, zbyt blisko, ale czêsto zatrzymywa³y siê idealnie w upatrzonym przez
graczy miejscu.
Do rozgrywek stanê³y dru¿yny reprezentuj¹ce Centrum
Kultur y, Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, Zespó³ Szkó³ w
Starym Bojanowie
oraz Urz¹d Miejski
Œmigla. Imprezê
otworzy³ burmistrz
Œmigla Wiktor
Snela, któr y by³
jednoczeœnie fundatorem pucharów.
Dru¿yny sk³ada³y
siê z dwóch dwu-

„Mada” z Wroc³awia oraz pokaz psów
rasowych z grupy IX – psy ozdobne i do
towarzystwa.
Organizatorzy imprezy: burmistrz Œmigla, Zwi¹zek Kynologiczny w Polsce,
Oddzia³ w Lesznie, Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu oraz Centrum Kultury w Œmiglu dziêkuj¹ harcerkom z Hufca Œmigiel za pomoc przy rejestracji piesków, w³aœcicielom psów za
wziêcie udzia³u w paradzie oraz mieszkañcom za liczne przybycie na imprezê.
OKFiR
osobowych ekip, które rozgrywa³y osobne mecze, ale ich punkty by³y zliczane
razem. Rozgrywki odbywa³y siê jednoczeœnie na czterech boiskach, do uzyskania przez jedn¹ z dru¿yn 13 tzw. ma³ych
punktów. Za wygrany mecz dru¿yna
otrzymywa³a 1 du¿y punkt. O wa¿noœci
ma³ych punktów œwiadczy wynik koñcowy: Centrum Kultury mia³o tak¹ sam¹
iloœæ wygranych meczy jak OPS, zadecydowa³y ma³e punkty – dok³adnie trzy.
Na I miejscu uplasowa³a siê dru¿yna
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej (oprócz
przewagi 3 punktów na pewno w grze
pomog³y koszulki z napisem „OPS mistrzem jest”), II miejsce zajê³o Centrum
Kultury, III – Urz¹d Miejski Œmigla, a IV
Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie.
Organizator – Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.
OKFiR, foto OKFiR

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
zaprasza na
VIII ZAWODY LATAWCOWE
SOBOTA 16 PA•DZIERNIKA 2010 GODZINA 1000 STADION SPORTOWY W ŒMIGLU
W zawodach bêdzie tylko jedna kategoria indywidualna (uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych).
Ponadto najlepsza szko³a otrzyma puchar za zwyciêstwo dru¿ynowe
OCENIE PODLEGAÆ BÊD¥:
starannoœæ wykonania latawca, konstrukcja latawca, zdobienie, noœnoœæ (utrzymywanie siê w powietrzu),
Zg³oszenia do dnia14 paŸdziernika 2010w Oœrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji
Œmigiel ul. Koœciuszki 20 (budynek Centrum Kultury), lub tel/fax 065-518-93-34
ZAPRASZAMY
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Orlikowa spartakiada
25 wrzeœnia na boiskach kompleksu
sportowego „Orlik” w Œmiglu spotkali siê
uczestnicy II Gminnej Spartakiady„Orlik
2010”. W ramach imprezy odby³y siê dwa
turnieje: pi³ki no¿nej ch³opców szkó³ pod-

stawowych oraz siatkówki ch³opców klas
gimnazjalnych.
W turnieju pi³ki no¿nej wziê³y udzia³ dru¿yny reprezentuj¹ce szko³y w Czaczu
i Starym Bojanowie.

Rozegrano trzy mecze ( trzeci¹ dru¿ynê
utworzyli zawodnicy rezerwowi). Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna z Czacza, drugie zjednoczone si³y obu szkó³, a trzecie
miejsce reprezentanci Szko³y Podstawowej w Starym Bojanowie.
Z kolei w turnieju pi³ki siatkowej wziê³y
udzia³ reprezentacje gimnazjów z Czacza,
Starego Bojanowa i Œmigla. Mecze odbywa³y siê systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
I miejsce zajê³o Gimnazjum w Œmiglu,
przed Czaczem i Starym Bojanowem.
Mecze sêdziowali instruktorzy kompleksu boisk „Orlik” Marcin £¹czny i Tomasz
Fr¹ckowiak.
Dziêkujemy opiekunom ekip za udzia³
w spartakiadzie.
¯.K., foto JCM

Polonia walczy
Nowy sezon rozgrywkowy rozpocz¹³
siê kilkoma sukcesami œmigielskich tenisistów sto³owych, którzy startowali w I Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych.
I WTK M³odzików/czek odby³o siê w Krzy¿u, gdzie 6. miejsce zajê³a Wiktoria Skrzypczak – awans do pó³fina³ów, na miejscach
17-24 uplasowa³a siê Aleksandra Hartlieb
i Nikola Kortus. W przedziale13-16 znalaz³
siê Kuba Okoniewski, 17-22 Jakub Jankowski oraz Filip Ludwiczak.
I WTK Kadetów/ek odby³ siê w Poznaniu, gdzie awansowa³a do pó³fina³ów Gra¿yna Cieœla, zajmuj¹c 4. pozycjê. Dalej,
9-12, uplasowa³a siê Wiktoria Kucharczak, w takim samym przedziale zawody
zakoñczy³ Andrzej Juszczak.
I WTK Juniorów/ek odby³y siê w Luboniu. Tu 5. miejsce zdoby³ Kacper Raksimowicz i równie¿ awans do pó³fina³ów,
dalej uplasowali siê 9-12 Wojciech Przybylski, 13-16 Przemys³aw Grzesiewicz.
I WTK Seniorów odby³ siê w Luboniu,
gdzie najlepiej wypad³, na 7. miejscu,
Tadeusz Koz³owski, 17-24 Kacper Raksi-

mowicz.
Po tych turniejach awansowali do
pó³fina³ów mistrzostw Polski
w Kamieniu Krajeñskim Wiktoria
Skrzypczak, Gra¿yna Cieœla, Kacper Raksimowicz. Turniej ten odby³
siê 26.09, sta³ na wysokim poziomie,
a nasi zawodnicy zajêli miejsca
w po³owie ca³ej stawki. Gratulacje
awansu!
Zespól II Ligi rozpocz¹³ ju¿ rozgrywki ligowe, odnotowuj¹c niez³y bilans
po czterech meczach. Graj¹ w sk³adzie Dariusz i £ukasz Szymañski, Tadeusz Koz³owski i Kacper Raksimowicz.
I seria 18.09.2010 r. /sobota/ II LIGA
AZS KU UAM Poznañ – KS Polonia Œmigiel 10:0
UKS ACER-DANEX Rosko – KS Polonia
Œmigiel 2:8
II seria 25.09.2010 r. /sobota/ II LIGA
KS Polonia Œmigiel – Raszkowski LKTS
Raszków 5:5
KS Polonia Œmigiel – TRASKO Ostrzeszów 4:6

Œmigielanie biegaj¹
21 sierpnia w Lesznie odby³ siê odby³
siê I Kole¿eñski Maraton, którego trasa
przebiega³a traktami leœnymi Nadleœnictwa Karczma Borowa. W biegu rywalizowa³o 377 biegaczek i biegaczy. Biegi
rozgrywano na 3 ró¿nych dystansach:
maraton (123 osoby), pó³maraton (168
osób) æwieræmaraton (86 osób). Organizatorami imprezy by³o stowarzyszenie
„¯ycie jest piêkne” oraz mi³oœnicy biegów
d³ugodystansowych.
Trasa, mimo ¿e malownicza, nie by³a
³atwa do pokonania, a to za spraw¹ wielu
wzniesieñ, wysokiej temperatury – 30o C
i du¿ej wilgotnoœci powietrza.

Na starcie biegu nie zabrak³o zawodników Sekcji Biegacza OKFiR Œmigiel.
Najlepiej ukoñczy³a bieg Angelina Chrustowska, która na dystansie 42,195 km
zdoby³a w swojej kat. wiekowej pierwsze
miejsce. Na tym samym dystansie bieg³
Marian Skrzypczak (17. miejsce w kat.
M-50), natomiast Micha³ Szkudlarek
i Ryszard Konkol ukoñczyli bieg na
trzydziestym kilometrze. By³ to pierwszy
bieg, którego nie ukoñczy³ pan Micha³.
W maratonie wystartowa³ równie¿ inny
reprezentant Œmigla – Bartosz Stanek,
który ukoñczy³ bieg na 16. pozycji w kat.
M-18. W pó³maratonie wystartowa³

W imieniu zarz¹du Klubu Polonia Œmigiel zwracam siê z proœb¹ do wszystkich
by³ych zawodników, dzia³aczy oraz sympatyków ping-ponga, którzy s¹ w posiadaniu materia³ów, zdjêæ i innych rzeczy
zwi¹zanych z t¹ piêkn¹ dyscyplin¹ w naszym mieœcie o kontakt:
KS Polonia Œmigiel
ul. Konopnickiej 5
tel: 661270647
e-mail:poloniasmigiel@wp.pl
Piotr Mulczyñski, foto archiwum
£ukasz Z³otowski z Niet¹¿kowa, który
zaj¹³ 2. miejsce w kat. mê¿czyzn,
a w æwieræmaratonie w kat. kobiet na 25.
miejscu uplasowa³a siê Daria Sapór reprezentuj¹ca Œmigiel.
28 sierpnia w Górze w woj. dolnoœl¹skim
odby³ siê I Bieg z Policj¹ oraz I Mistrzostwa Polski Policjantów w biegu ulicznym
na dystansie 10 km.
Wystartowa³o w nim 165 osób (135 mê¿czyzn i 30 kobiet), w tym 53 zawodników
w kategorii policja. Na tej imprezie œmigielski OKFiR reprezentowa³a Angelina
Chrustowska, która w kat K_20 zajê³a
szóste miejsce i jej ojciec – Ryszard Konkol ( III miejsce w kat K-60).
M.D.
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