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XXII sesja Rady Miejskiej

Kolejny raz z koncertem muzyki
¿ydowskiej wyst¹pi³ w Œmiglu wo-

kalno-klezmerski zespó³ „Shalom”.
Wystêp odby³ siê 15 wrzeœnia
w œmigielskiej kaplicy poewangelic-
kiej. Towarzyszy³a mu wystawa foto-
grafii pt. „Izrael wzd³u¿ i wszerz”. Ze-
spó³ wyst¹pi³ w szeœcioosobowym sk³a-
dzie, œpiewali: Bogus³aw £owiñski oraz
Jagoda Kram.
„Shalom” koncertowa³ w Œmiglu ju¿
kilkakrotnie. Po raz pierwszy w 2005
roku na zaproszenie ówczesnego bur-
mistrza - Józefa Cieœli. PóŸniej, m.in.
w 2006 roku wyst¹pi³ podczas wieczo-
ru z kultur¹ ¿ydowsk¹, w 2008 uœwiet-
ni³ uroczystoœæ ods³oniêcia ¿ydowskie-
go lapidarium, a w 2010 zakoñczy³
bracki jarmark historyczny.
Œmigielska kaplica ma swój jedyny

SHALOM ZNÓW W KAPLICY
i niepowtarzalny klimat, który dope³-
nia przy wystêpach muzycznych do-
skona³a akustyka oraz aran¿acja wnê-
trza przygotowywana ka¿dorazowo

przez Antoniego Szulca - artystê pla-
styka i opiekuna kaplicy.

AKA
foto A. Kasperska

SZALOM w  œmigielskiej kaplicy
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Kolejna sesja Rady Miejskiej Œmigla
odby³a siê 30 sierpnia br. W zwi¹z-

ku z wp³yniêciem do Urzêdu Miejskie-
go Œmigla skargi z³o¿onej przez pani¹
B. Kaczmarek na dzia³alnoœæ Burmi-
strza Œmigla i Kierownika Jednostki
Realizuj¹cej Projekt (dotycz¹cej prze-
pompowni w miejscowoœci Robaczyn)
radni wyrazili zgodê na zmianê porz¹d-
ku sesji. Zgodnie z procedur¹ skarga
na dzia³alnoœæ burmistrza zosta³a prze-
kazana do rozpatrzenia przez Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej Œmigla,
a skarg¹ na pracownika zajmie siê bur-
mistrz. Ponadto podczas rady podjêto
trzy zaplanowane uchwa³y.
Pierwsza dotyczy³a zmiany uchwa³y
w sprawie modernizacji urz¹dzeñ wod-
nych i kanalizacyjnych. Zmiana ta po-
dyktowana jest: w³¹czeniem do dofi-
nansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej rozbudowy oczyszczalni œcie-
ków w Koszanowie oraz planami ska-
nalizowania Karœnic, Sp³awia i Wonie-
œcia.
Kolejna uchwa³a dotyczy³a zmian w bu-
d¿ecie, spowodowanych wp³yniêciem
dotacji ze œrodków bud¿etu Samorz¹du

Województwa Wielkopolskiego na re-
monty œwietlic - 10.000,00 z³ oraz na funk-
cjonowanie Œmigielskiej Kolei W¹skoto-
rowej - 50.000,00 z³, czy ponadplanowy-
mi dochodami z tytu³u u¿ytkowania wie-
czystego oraz dzia³ania Szkolnego Schro-
niska M³odzie¿owego. Zmieniona zosta-
³a tak¿e uchwa³a w sprawie strefy p³atne-
go parkowania w Œmiglu. Najistotniejsz¹
zmian¹ jest w³¹czenie do strefy ulic: Mic-
kiewicza, Sienkiewicza oraz ca³ej ulicy
Lipowej. Na wymienionych ulicach nie
planuje siê p³atnych miejsc parkingo-
wych, ale umo¿liwi to ich mieszkañcom
wykupienie tañszego abonamentu na
miejscach parkingowych.
Radni zadali burmistrzowi i radnym po-
wiatu koœciañskiego kilka pytañ. Doty-
czy³y one terminu zakoñczenia prac na
targowisku, mo¿liwoœci poprawy bezpie-
czeñstwa na przejœciu dla pieszych przy
ul. Kiliñskiego i Mickiewicza, sposobu
ustalania zasad sprz¹tania dróg powiato-
wych w gminie, mo¿liwoœci wprowadze-
nia ruchu dwukierunkowego na ul. Po-
wstañców Wielkopolskich oraz zasad
wydawania zezwoleñ na p³ywanie moto-
rówkami i skuterami wodnymi po jezio-
rze Wonieœæ. Radny Pietrzak zapyta³ tak-

¿e o informacje na temat koniecznoœci
programu ochrony wód Samicy przed
azotanami pochodzenia rolniczego. Ob-
szar Samicy zosta³ wy³¹czony z tzw. Dy-
rektywy Azotanowej i rolnicy nie bêd¹
musieli wprowadzaæ kosztownych zmian
w swoich gospodarstwach.
Podczas trwania sesji odby³o siê spotka-
nie z osobami prowadz¹cymi punkty han-
dlowe na tzw. Placu Rozstrzelanych i uli-
cach do niego przyleg³ych. Poœredni-
kiem pomiêdzy handlowcami a przedsta-
wicielami samorz¹du by³ radny Wojciech
Adamczewski. Handlowcy na piœmie
przedstawili burmistrzowi i radnym swo-
je postulaty dotycz¹ce zmian w sposobie
funkcjonowania strefy p³atnego parkowa-
nia. Domagali siê miêdzy innymi zmian
godzin funkcjonowania strefy, obni¿enia
op³at, obni¿enia op³aty abonamentowej
dla przedsiêbiorców i handlowców. Bur-
mistrz zadecydowa³, ¿e na wiêkszoœæ pro-
blemów odpowie pisemnie. Samorz¹-
dowcy zaproponowali spotkanie w celu
wyjaœnienia kwestii spornych i wypraco-
wania kompromisu dotycz¹cego mo¿li-
woœci wprowadzenia zmian do regulami-
nu funkcjonowania strefy.

Monika Tomaszewska

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA

Jubileuszowe przejazdy Œmigielsk¹ Ko-
lejk¹ W¹skotorow¹, zorganizowane

16 wrzeœnia, po raz kolejny cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem zarówno
wœród mieszkañców gminy, jak i wœród
osób spoza ziemi œmigielskiej. Kolejka
trzykrotnie wyrusza³a w trasê: Œmigiel-
Stare Bojanowo-Œmigiel i za ka¿dym ra-
zem wagoniki by³y pe³ne pasa¿erów.
Tego dnia przejazdy ufundowa³ Bur-
mistrz Œmigla, a symbolicznym biletem
dla wszystkich dzieci by³y wafelki, które

NA 112. URODZINY
zakupi³o Stowarzyszenie Przyjació³ Œmi-
gielskiej Kolejki W¹skotorowej. Organi-
zatorzy szacuj¹, ¿e z darmowej przeja¿d¿-
ki skorzysta³o oko³o tysi¹ca pasa¿erów.
Okolicznoœciowe przejazdy przygotowa-
li wspólnie: Burmistrz Œmigla, operator
ŒKW - Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu, Stowarzysze-
nie Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki W¹-
skotorowej oraz Zarz¹d Osiedla nr 4
w Œmiglu.

AKA, foto A.Kasperska Nie co dzieñ mo¿na odbyæ tak¹ podró¿

Z przejazdów skorzysta³o oko³o tysi¹c pasa¿erów Chêtnych na wafelkowe bilety nie brakowa³o
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Tegoroczne gminne œwiêto plonów od-
by³o siê 1 wrzeœnia w Starym Boja-

nowie. Tradycyjnie tê uroczystoœæ roz-
pocz¹³ barwny korowód, do którego do-
³¹czyli zaproszeni goœcie oraz przybyli
mieszkañcy gminy. Okolicznoœciow¹,
polow¹ mszê œw. na boisku sportowym
odprawi³ ks. Piotr Kufliñski - proboszcz
parafii p.w. Œw. Bart³omieja w Starym
Bojanowie w asyœcie ks. Dziekana Tade-
usza Fo³czyñskiego.
Starostami tegorocznych do¿ynek byli:
Arleta Miko³ajczak - rolniczka z Robaczy-
na oraz Jaros³aw Kamieniarz - rolnik
z Olszewa. Staroœcina wraz z mê¿em go-
spodaruje na 34 ha gruntów, uprawiaj¹c
kukurydzê, zbo¿a paszowe i buraki cu-
krowe. W gospodarstwie g³ównym kie-
runkiem produkcji jest hodowla byd³a
mlecznego i opasowego. Utrzymywane
jest 26 krów mlecznych i oko³o 50 sztuk
m³odzie¿y opasowej i ja³ówek. Natomiast
starosta do¿ynek wspólnie z ¿on¹ od
25 lat prowadzi gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 43 ha. Produkcja roœlinna
w gospodarstwie podporz¹dkowana jest
hodowli trzody chlewnej, której produk-
cja w skali roku wynosi prawie 2400 szt.
Obrzêd do¿ynkowy odby³ siê w wykona-
niu cz³onków Zespo³u Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa.
Rozpocz¹³ siê on od przekazania wieñca,
uplecionego ze zbó¿, miejscowemu go-
spodarzowi, a zarazem przewodnicz¹ce-
mu Rady Miejskiej Œmigla - Wies³awowi
Kasperskiemu. Nastêpnie starostowie
do¿ynek przekazali symboliczny chleb
w³odarzowi gminy - Wiktorowi Sneli,
a ten podzieli³ go na kawa³ki, którymi po-
czêstowa³ przyby³ych goœci. Burmistrz
w asyœcie swojego zastêpcy - Wies³awy
Poleszak-Kraczewskiej przekaza³ symbo-
liczne chleby przedstawicielom wszyst-
kich œmigielskich osiedli oraz wsi z gmi-
ny Œmigiel. W uroczystoœci uczestniczy-
li m.in.: pos³owie - Ma³gorzata Adamczak
i Wojciech Ziemniak, wicestarosta ko-
œciañski - Edward Strzymiñski, Iwona
Bereszyñska - przewodnicz¹ca Rady Po-
wiatu Koœciañskiego, Zygmunt Koniecz-
ny - prezes Gminnego Zwi¹zku Kó³ek
i Organizacji Rolniczych w Œmiglu, Ma-
ciej Wiœniewski - sekretarz Œmigla, Da-
nuta Marciniak - skarbnik Œmigla, Jan
KaŸmierczak - zastêpca burmistrza
Czempinia, Maciej Kasprzak - wicebur-
mistrz Koœciana, radni powiatu koœciañ-
skiego, a tak¿e prezesi kó³ek rolniczych,
kierownicy i dyrektorzy samorz¹dowych
jednostek, so³tysi, cz³onkowie zarz¹du

GMINNE DOŻYNKI 2012

spó³ki PPHU Rolniczych Œmigrol Sp.
z o.o., prezesi spó³dzielni rolniczych
i cz³onkinie KGW.
W do¿ynkowym korowodzie swoje ma-
szyny zaprezentowali rolnicy z Karmina:
Pawe³ Szklarski - kombajn New Holland
oraz Dariusz Klupieæ - ³adowarkê Mani-
tu, rolnicy ze Sp³awia: Wojciech B¹k -
kombajn do kukurydzy Class, Wojciech
Maækowski zestaw - ci¹gnik z pras¹ ro-
luj¹c¹, rolnicy z Sierpowa: W³odzimierz
Mocek zestaw - ci¹gnik z pras¹ kostku-
j¹c¹ du¿¹, a tak¿e kombajn New Holland,
S³awomir Urbaniak z Nowego Bia³cza
zaprezentowa³ zestaw - ci¹gnik z pras¹
Lelly Wellger, Marek Kamieniarz z Ol-
szewa zestaw - ci¹gnik i opryskiwacz
2000 litrów, Jaros³aw Maækowski z ̄ ydo-
wa zestaw - ci¹gnik oraz zrywacz œcier-
niskowy, Stanis³aw Fr¹ckowiak ze Stare-
go Bojanowa zaprezentowa³ zestaw - ci¹-
gnik i owijarkê bel.
Na tegorocznych do¿ynkach wszyscy
uczestnicy mogli skosztowaæ chleb ze
smalcem, kiszone ogórki, dro¿d¿owy pla-
cek, a tak¿e mogli napiæ siê kawy. Orga-
nizatorzy uroczystoœci nieodp³atnie czê-
stowali goœci tymi darami.

Podczas do¿ynek rolnikom, którzy wziê-
li udzia³ w teœcie i wykazali siê najwiêksz¹
znajomoœci¹ przepisów BHP, zosta³y wrê-
czone trzy g³ówne nagrody ufundowane
prze KRUS. Pierwsze miejsce zajê³a Be-
ata Wojciechowska, drugie Zdzis³aw Na-
dolny, a trzecie Jaros³aw Kasperski.
Do¿ynki, zorganizowane przez Burmi-
strza Œmigla, Radê Miejsk¹ Œmigla, Radê
So³eck¹ Starego Bojanowa, GZRKiOR
przy wspó³pracy Centrum Kultury i Za-
k³adu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Œmiglu, uœwietni³ wystêp
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej ze Œmigla
oraz wystêp ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”
z Niet¹¿kowa. Przed publicznoœci¹ wyst¹-
pi³ równie¿ „Kabarecik na WoŸnej”, a wie-
czorem mo¿na by³o zatañczyæ w rytm
muzyki granej przez zespó³ „Milord”.

A. Kasperska,
foto M. Dymarkowska

Wieniec dożynkowy nieśli tancerze
ZPiT „Żeńcy Wlkp”

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta

Do¿ynkowa msza œw. w intencji
rolników

Przekazanie do¿ynkowego wieñca

Starostowie do¿ynek wrêczaj¹
chleb Burmistrzowi Smigla

Burmistrz dzieli³ siê chlebem z so³tysami
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Jad¹c ul. Po³udniow¹ w Œmiglu, mija-
j¹c posesjê nr 27, chcia³oby siê za ze-

spo³em The Beatles zaœpiewaæ: „Straw-
berry Fields forever” („Truskawkowe
pole na zawsze”). Uwagê przykuwa bo-
wiem widok niecodzienny, a mianowicie
plantacja owocuj¹cych truskawek na ryn-
nach. Ta najwiêksza tego typu plantacja
w Polsce jest wynikiem wielu lat zbiera-
nia informacji i doœwiadczeñ w kraju,
a przede wszystkim poza jego grani-
cami. To równie¿ zas³uga po³¹czo-
nych si³: Stanis³awa Bogda³a - specja-
listy ds. nowych technologii uprawy
truskawek oraz ogrodnictwa Agniesz-
ki Malcherek.
Stanis³aw Bogda³ przyznaje: Zainspi-
rowany faktem, i¿ Polska przez wiele
lat by³a najwiêkszym producentem,
konsumentem oraz eksporterem tru-
skawek w Europie, ponad trzy lata
temu zobaczy³em ogromny potencja³ w
tej dziedzinie i postanowi³em wyprowadziæ
nasz¹ polsk¹ truskawkê z ziemi na wy¿szy
poziom - na poziom rynny uprawowej,
ucz¹c i wdra¿aj¹c takie systemy uprawo-
we. Jeœli Holandia, Belgia, Francja czy
Hiszpania zrobi³a ten krok wiele lat temu
i dziœ produkuje ogromne iloœci wysokiej
jakoœci truskawek, to przecie¿ i my Polacy
mo¿emy zrobiæ krok do nowoczesnoœci i

TRUSKAWKOWE FACTORY W ŒMIGLU
produkowaæ truskawki w podobny sposób
i oczywiœcie dobrze na tym zarabiaæ.
Aby móc dzieliæ siê doœwiadczeniami
z jak najwiêksz¹ liczb¹ odbiorców stwo-
rzy³ projekt pod nazw¹ „Truskawkowe
Factory”, który ma na celu przedstawiæ
krok po kroku, jak za³o¿yæ nowoczesny
system uprawy truskawek, jak prowadziæ
tak¹ uprawê oraz dokonaæ porównania,

które z posadzonych odmian bêd¹ siê
najlepiej sprawdza³y w tego typu produk-
cji.
Przez szeœæ miesiêcy mo¿na by³o na
¿ywo, za poœrednictwem piêciu interne-
towych kamer ogl¹daæ œmigielsk¹ plan-
tacjê i œledziæ to, co siê na niej dzieje. Na
specjalnie przygotowanej stronie interne-
towej, która powsta³a w oparciu o portal

jagodnik.pl, mo¿na by³o obserwowaæ, jak
rosn¹ roœliny, kiedy zaczyna³y owocowaæ
i jak przebiegaj¹ zbiory. Szczegó³owo
zosta³y opisane wszystkie odmiany, któ-
re wziê³y udzia³ w projekcie oraz mate-
ria³y i œrodki produkcji potrzebne do
tego, by stworzyæ i prawid³owo poprowa-
dziæ plantacjê truskawek pod daszkami.
Wszystko to zosta³o podsumowane pod-

czas wielkiego fina³u - 14 wrzeœnia
2012 - w Œmiglu, w gospodarstwie
Agnieszki Malcherek. Na podsu-
mowanie przyjecha³o wielu produ-
centów prawie z ca³ej Polski. Mo-
gli oni wys³uchaæ krótkich prelek-
cji przygotowanych przez wszyst-
kich uczestników projektu, jak
równie¿ zwiedziæ plantacjê i indy-
widualnie porozmawiaæ z przedsta-
wicielami poszczególnych firm.
Spotkanie by³o okazj¹ do uhonoro-
wania, wszystkich oœmiu odmian

truskawek bior¹cych udzia³ w projekcie,
odznaczeniami, które wrêcza³y gospody-
nie spotkania - Bogumi³a i Agnieszka
Malcherek. Podczas spotkania wypromo-
wana zosta³a tak¿e ksi¹¿ka opisuj¹ca ca³y
poligon doœwiadczalny „Truskawkowe
Factory”.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Œmigielska plantacja Truskawki pod daszkami

Prelekcje cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem

Stoiska firm bior¹cych udzia³ w projekcie
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W poprzednim numerze Witryny
Œmigielskiej poznaliœmy historiê

cz³owieka, którego skrzypce i muzyka za-
w³adnê³y sercem i ca³ym ¿yciem. Tym
razem odbiegniemy od œwiata nut i me-
lodii na rzecz roweru, pszczó³ i fotogra-
fii. Tadeusz Krzy¿anowski, bo o nim bê-
dzie tu mowa, to cz³owiek, który w pe³ni
korzysta z ¿ycia i, który w imiê swych
pasji jest gotów do poœwiêceñ. Docenia-
j¹c umiejêtnoœci dzielenia siê swoimi pa-
sjami z innymi ludŸmi oraz wybitne za-
s³ugi i dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej w 2008 roku gmina Œmigiel od-
znaczy³a pana Tadeusza medalem - Za-
s³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel.
Wachlarz pasji, które wype³niaj¹ ¿ycie
pana Krzy¿anowskiego jest ogromny:
dom i rodzina, turystyka i fotografia,
a tak¿e pszczo³y. Dodatkowo, ju¿ 40 lat,
pracuje, czerpi¹c z tego du¿¹ satysfakcjê,
jako dyspozytor zasilania elektroenerge-
tycznego na PKP w Poznaniu. Od wielu
lat swoje serce wk³ada w wykonywane
przez siebie czynnoœci.
Swoj¹ mi³oœæ do turystyki pan Krzy¿a-
nowski zawdziêcza nauczycielowi geo-
grafii - Janowi Kurzawskiemu, który za-
³o¿y³ ko³o turystyczne i razem z naszym
pasjonat¹ chodzi³ na rajdy. Nastêpnie pan
Tadeusz zapisa³ siê do Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
(PTTK) w Lesznie, a od ponad 30 lat jest
prezesem PTTK w Koœcianie. Rz¹dny
wiedzy, informacji dotycz¹cych kraju,
w którym mieszka, ca³y czas siê dokszta³-
ca. Turystyka, przede wszystkim rowe-
rowa, pozwala mu w pe³ni zapoznaæ siê
z histori¹ miast, budowli, które go inte-

PASJONACI S¥ WŒRÓD NAS

resuj¹, które pragnie poznaæ. Rozwijaj¹c
tê pasje zdoby³ wiele odznak krajoznaw-
czych, które daj¹ mu ogromn¹ satysfak-
cjê: Zdobywam satysfakcjê dla siebie, dla
w³asnego zdobywania informacji, wiedzy.
To jest w³aœnie rozwijanie krajoznawstwa.
Przez te oznaki poznaje siê w³asny kraj.
Rowerem, Pan Krzy¿anowski zdoby³ ca³¹
Polskê i spor¹ czêœæ œwiata. Mimo ¿e, jak
sam wspomina, polska turystyka rowe-
rowa niesie za sob¹ niebezpieczeñstwa,
takie, jak mo¿liwoœæ ulegniêcia wypad-
kom, to kocha jeŸdziæ, poznawaæ i odkry-
waæ. Odbywaj¹c samochodowo-rowe-
row¹ wycieczkê, zwiedzi³ przepiêkne fior-
dy norweskie. Z sentymentem wspomi-
na mo¿liwoœæ rozbijania namiotów „na
dziko”, a niezwyk³y szum wodospadów
s³yszy do dzisiaj. Polskê objecha³ ca³¹ -
ponad 3 tysi¹ce kilometrów, docieraj¹c
miêdzy innymi do Grabarki, Zosin - naj-
dalej na wschód po³o¿onego miasta. Na
pytanie, jakie preferuje wycieczki, bez

zastanowienia pan Tadeusz odpowiada,
¿e polskie: Ja uwielbiam Polskê. Jest tak
piêknym krajem, jest tyle ciekawych miejsc.
Razem z turystyk¹ nie tylko rowerow¹,
ale i górsk¹ pan Tadeusz po³¹czy³ jesz-
cze jedn¹ swoj¹ pasjê, a mianowicie foto-
grafiê. Najbardziej lubi robiæ zdjêcia kra-
jobrazów, ale tak¿e pasjonuje siê makro-
fotografi¹ pszczó³. Fascynuj¹ go zmiany
zachodz¹ce w ró¿nych miejscach, dlate-
go interesuje go przegl¹danie zdjêæ na
przestrzeni czasowej.
Zapach miodu towarzyszy³ panu Tade-
uszowi od najm³odszych lat, gdy¿ wujek
mia³ pszczo³y na zachodzie kraju. Gdy
nasz pasjonat zamieszka³ w Przysiece
Starej zakupi³ w koœciañskiej ksiêgarni
Encyklopediê Pszczelarstwa, by móc bli-
¿ej poznaæ tê czynnoœæ. W latach 90. zna-
jomy pana Krzy¿anowskiego postanowi³
zlikwidowaæ ule. Dziêki temu nasz pasjo-
nat zosta³ ich w³aœcicielem. Dodatkowo
jest ju¿ drug¹ kadencjê prezesem w Pol-
skim Zwi¹zku Pszczelarskim Ko³o Œmi-
giel.
Swoimi pasjami pan Tadeusz zarazi³ ca³¹
rodzinê. Pod¹¿aj¹c za s³owami Plutarcha:
Trzeba ¿yæ, a nie tylko istnieæ stwierdzam,
¿e ten cz³owiek ¿yje najpe³niej, jak tylko
potrafi. Korzysta z ¿ycia czerpi¹c
z niego du¿o radoœci i nauki. Wie, czego
chce i zmierza do wyznaczonych przez
siebie celów.
Pragnê pogratulowaæ Panu Krzy¿anow-
skiemu dokonanych osi¹gniêæ i ¿yczê, by
nigdy nie zaprzesta³ kochaæ tego, co robi,
a swoj¹ pasj¹ dalej zara¿a³ m³odsze po-
kolenia.

A.P., foto archiwum

SREBRNY JUBILEUSZ S£ONECZNEJ GROMADY

Tadeusz Krzy¿anowski w pasiece

W dniach 14 i 15 wrzeœnia 2 ŒDH
„S³oneczna Gromada” im. Janka

Bytnara „Rudego” z ¯egrówka zorgani-
zowa³a Œwiêto Pieczonego Ziemniaka dla
dru¿yn z Hufca Œmigiel, które po³¹czy³a
z obchodami 25-lecia swojego istnienia.
Pierwszego dnia wszyscy harcerze do-
darli rowerami do Domu Harcerza
w Œmiglu. Podczas miejskiej, wieczornej
gry, w nawi¹zaniu do nazwy naszej dru-
¿yny, patrole harcerzy wciela³y siê w rolê
Rudego i jego przyjació³, czyli harcerzy
bior¹cych udzia³ w akcjach ma³ego sabo-
ta¿u podczas II wojny œwiatowej. Podczas
ogniska obrzêdowego, ka¿da dru¿yna
wrêczy³a, z okazji srebrnego jubileuszu
2 ŒDH, przygotowane wczeœniej prezen-
ty, czyli list gratulacyjny i w³asnorêcznie

wykonane okolicznoœciowe karty do kro-
niki dru¿yny. Nie zabrak³o piosenek de-
dykowanych jubilatom. Druhna komen-
dantka hm. Magdalena Drótkowska skie-
rowa³a du¿o ciep³ych s³ów w stronê Rady
Dru¿yny: Barbary £awniczak, Agniesz-
ki ¯yto, Anny £awniczak, Paw³a £awni-
czaka, Dominiki Dudziñskiej i wszyst-
kich pozosta³ych cz³onków „S³onecznej
Gromady”. Drugiego dnia wszystkie pa-
trole wyruszy³y na trasê rowerow¹, pod-
czas której musia³y wykazaæ siê wiedz¹
harcersk¹, m.in. znajomoœci¹ historii
ZHP, szyfrów, samarytanki oraz spraw-
noœci¹ fizyczn¹, pokonuj¹c tor przeszkód.
Po wykonaniu wszystkich zadañ dodarli
na metê rajdu, czyli do ¯egrówka, gdzie
nast¹pi³o podsumowanie wykonanych

æwiczeñ. Grê wygrali harcerze: PDSH
z Grodziska Wielkopolskiego i 7 HDWP
Stokrotka ze Œmigla. Drugie miejsce zdo-
by³a 9 Grunwaldzka DH „Buki” im. Ka-
zimierza Wielkiego z Wielichowa, a III
miejsce zajê³a 9 DH Cichociemni ze Sta-
rego Bojanowa. W rywalizacji bra³y te¿
udzia³: 8 DH im. Franciszka Ratajczaka
z Wilkowa Polskiego, 13 DH Nowa 1
z Grodziska Wielkopolskiego i 11 SHDW
„W³óczykije” ze Œmigla. Nastêpnie przy
ognisku sma¿yliœmy kie³basy i piekliœmy
ziemniaki. Nasze œwiêto zakoñczyliœmy
iskierk¹ przyjaŸni. Dziêkujemy sponso-
rom za pomoc w organizacji tego spotka-
nia.

B. £awniczak
foto archiwum
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Kościoły w Starym Bojanowie

Stare Bojanowo po³o¿one jest na po³u-
dniowy wschód od Œmigla. Do koñ-

ca II wojny œwiatowej w tej miejscowoœci
i w jej okolicy by³ doœæ du¿y odsetek lud-
noœci wyznania ewangelickiego i dlatego
znajdowa³y siê tam dwa koœcio³y - katolic-
ki i ewangelicki. O parafii katolickiej wspo-
mniano ju¿ w 1389 roku. Istnia³ wówczas
drewniany koœció³ p.w. œw. Bart³omieja,
kryty prawdopodobnie trzcin¹. Fundato-
rem koœcio³a by³ rycerz z Gostynia - Mi-
lan. Przez pewien czas na prze³omie XV
i XVI wieku koœció³ znajdowa³ siê w rêkach
innowierców. W 1615 roku zosta³ zwróco-
ny katolikom. Podczas wizytacji biskupiej
w 1684 roku stwierdzono, ¿e: „koœció³
w Starym Bojanowie jest pod tytu³em œw.
Bart³omieja aposto³a, przed siedemdziesiê-
ciu laty z r¹k heretyckich odzyskany. Jest
z drzewa w tak zwany mur pruski i wali

siê”. Ze wzglêdu na ten stan zosta³ w 1738
roku odrestaurowany staraniem Karola
Bojanowskiego - genera³a wojsk koron-
nych.
Obecnie istniej¹cy koœció³ zosta³ wybudo-
wany w 1849 roku. W 1900 roku dobudo-
wano wie¿ê. Koœció³ jest neogotycki, mu-
rowany, orientowany i jednonawowy. Pre-
zbiterium jest zamkniête wielobocznie.
Wie¿a zosta³a zwieñczona he³mem sto¿ko-
wym. Okna s¹ ostro³ukowe. W koœciele
znajduj¹ siê trzy o³tarze. W o³tarzu g³ów-
nym umieszczone s¹ rzeŸby Matki Boskiej
i œw. Jana oraz figurki anio³ków i krucy-
fiks z po³owy XVIII wieku. RzeŸba przed-
stawiaj¹ca patrona koœcio³a znajduje siê
w lewym o³tarzu bocznym. W wyniku prze-
niesienia po II wojnie œwiatowej siedziby
parafii do koœcio³a poewangelickiego, s³u-
¿y on od wielu lat jako koœció³ cmentarny.

W 1945 roku parafia prze-
jê³a dawny koœció³ ewan-
gelicki, który jest pod we-
zwaniem œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus. Zosta³
on wybudowany w 1905
roku. Koœció³ ten jest bu-
dowl¹ neogotyck¹, muro-
wany, nieotynkowany, jed-
nonawowy, z wê¿szym
i ni¿szym prezbiterium.
Podmurówka zbudowana
jest z ciosów kamiennych.
Koœció³ zwieñczony jest
neogotyck¹ wie¿¹ z he³-
mem. W latach 2003-2007
przeprowadzono gene-
raln¹ renowacjê, która ob-

Koœció³ p.w. Œw. Bart³omieja

Koœció³ poewangelicki
pod wezwaniem
Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus

jê³a wszystkie o³tarze (g³ówny oraz bocz-
ne), ambonê, posadzkê, ogrzewanie,
krzy¿, okna zewnêtrzne, malowid³a na su-
ficie œwi¹tyni i p³askorzeŸby przy taberna-
kulum. Przed koœcio³em znajduj¹ siê m.in.
dwa zabytkowe drzewa o wysokoœci oko-
³o 18 m, t.j. klon pospolity i d¹b szypu³ko-
wy.

Jan Pawicki
foto Magdalena Dymarkowska

Koœció³ p.w. Œw. Bart³omieja
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Podczas rozmów z so³tysami gminy
Œmigiel czêsto s³yszy siê o braku ak-

tywnego uczestnictwa mieszkañców po-
szczególnych spo³ecznoœci w ¿yciu danej
wioski. By zmieniæ zaistnia³¹ sytuacjê sto-
warzyszenie „Par tnerstwo Lokalne
w Œmiglu” postanowi³o napisaæ projekt
i siêgn¹æ po pieni¹dze z Programu Ope-
racyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich. Anna Wieczorek - prezes Stowa-
rzyszenia przyznaje: Doskonale rozumiem
so³tysów, którzy borykaj¹ siê z nisk¹ ak-
tywnoœci¹ swoich mieszkañców, dlatego
te¿, jako animator spo³eczny i osoba, któ-
ra dzia³aj¹c zwraca szczególn¹ uwagê na
problemy spo³eczne razem z ca³ym stowa-
rzyszeniem nie mog³am podejœæ do tego
problemu obojêtnie. Natomiast S³awomir
Grzelczyk - wiceprezes stwierdza, ¿e:
Czasu na napisanie projektu nie by³o zbyt
wiele, ale pomys³ rozwi¹zania problemu
narodzi³ siê du¿o wczeœniej, dlatego gdy
tylko pojawi³a siê mo¿liwoœæ realizacji po-
mys³u niezw³ocznie zabraliœmy siê do dzia-
³ania.
Obecnie stowarzyszenie „Partnerstwo
Lokalne w Œmiglu” realizuje projekt pt.
„Poci¹gnijmy razem”, wspó³finansowany
z Programu Operacyjnego Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich. Nale¿y dodaæ, ¿e
owe stowarzyszenie swoj¹ dzia³alnoœæ
rozpoczê³o w czerwcu 2011 roku. Zasta-
nawia zatem fakt, jak tak m³oda organi-
zacja stworzy³a projekt, który otrzyma³
uznanie komisji oceniaj¹cej. Z pewnoœci¹
doœwiadczenie i odpowiednie kompeten-
cje osób zaanga¿owanych w powstanie
projektu przyczyni³y siê do osi¹gniêcia
sukcesu. Jednak, jak pokazuje historia
stowarzyszenie swoje podwaliny budo-
wa³o du¿o wczeœniej. W grudniu 2007
roku powsta³o Par tnerstwo Lokalne
w Œmiglu, jako grupa nieformalna i dziê-
ki temu w ramach Partnerstwa Lokalne-
go zosta³o zrealizowane 6 projektów z PO
KL w ramach priorytetu 9.5. i 7.3. na
kwotê oko³o 280 tys. z³. W ramach tych
projektów zosta³y zrealizowane: kursy
jêzyka angielskiego, kursy komputerowe
oraz kurs jêzyka niemieckiego. Dziêki
zrealizowanym projektom ponad 300
osób z gminy Œmigiel zwiêkszy³o swo-
je umiejêtnoœci i poprawi³o swoje szanse
na rynku pracy. Ponadto partner Centrum
Kultury w Œmiglu wielokrotnie pozyskiwa³
œrodki zarówno z grantów krajowych, jak
i unijnych. CK kilkakrotnie otrzyma³o
dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzêdu
Marsza³kowskiego w Poznaniu i Staro-
stwa Powiatowego w Koœcianie na Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Dzieci i M³od-

W GMINIE ŒMIGIEL WIELE SIÊ DZIEJE
zie¿y „Muzol” oraz
Regionalny Festiwal
Piosenki Chrzeœci-
jañskiej „Carmen
Deo”. Doœwiadcze-
nie, jakie stowarzy-
szenie mog³o zdo-
byæ w latach poprzed-
nich z pewnoœci¹ pro-
centuje dziœ.
Nawi¹zuj¹c do pro-
jektu pt. „Poci¹gnij-
my razem” war to
dodaæ, ¿e w dniach
od 14 do 15 wrze-
œnia grupa 18 so³ty-
sów - uczestników
projektu uczestni-
czy³o w szkoleniu
po³¹czonym z wi-
zyt¹ studyjn¹ w woj.
œl¹skim - w miejsco-
woœci  Olsztyn.
W ramach wyjazdu
beneficjenci uczest-
niczyli w warszta-
tach z zakresu umie-
jêtnoœci ³¹czenia grup,
mobilizowania ludzi
do dzia³ania, czy te¿
o narzêdziach akty-
wizuj¹cych spo³ecz-
noœæ lokaln¹. Z ko-
lei wizyty studyjne
odbywa³y siê m.in.
w œwietlicy i w pra-
cowni ceramicznej
„Stodo³a” Stowarzy-
szenia Rodzin Kato-
lickich. Nie zabra-
k³o tak¿e wizyty
w so³ectwie Zawada
gminy K³omnice,
które realizuje pro-
gram „EDEN od animacji do partycypa-
cji mieszkañców so³ectw”.
Najlepsz¹ odpowiedzi¹ na pytania: czy
so³tysi czynnie uczestniczyli w prowadzo-
nych warsztatach? oraz jakim zaintereso-
waniem cieszy³y siê poszczególne wizy-
ty studyjne? bêd¹ zdjêcia, jakie uczestni-
cy szkolenia przywieŸli wraz z wiedz¹ na
temat, jak aktywizowaæ spo³ecznoœæ do
podejmowania dzia³añ.
Zadowolone miny i przyswojona wiedza
œwiadcz¹ przede wszystkim o s³usznoœci
i koniecznoœci podejmowania takich
szkoleñ. Dlatego w ramach projektu
przewidziane s¹ jeszcze dwa wyjazdy, na
których równie¿ so³tysi bêd¹ mieli oka-
zjê nauczyæ siê aktywizowaæ spo³ecznoœæ

do dzia³añ. O tym, jak bêd¹ wygl¹daæ
kolejne wyjazdy czytelnicy bêd¹ mogli
oceniæ sami, gdy¿ na pewno zaprezentu-
jemy zdjêcia.

Joanna Przybylska
foto S³awomir Grzelczyk

W „Stodole”

Pami¹tkowe zdjêcie

So³tysi na warsztatach
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Tegoroczne, XI Miêdzynarodowe Dni
Muzyki i Folkloru, organizowane

przez Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr
oddzia³ w Lesznie dla M³odzie¿owej Or-
kiestry Dêtej w Œmiglu, ponownie by³y

„Z£OTE PASMO” DLA ORKIESTRY
bardzo udane. Orkiestra po raz trzeci
zdoby³a „Z³ote Pasmo” festiwalu. Po-
przednie otrzyma³a: dwa lata temu oraz
w 2006 roku, kiedy to obok „Z³otego Pa-
sma” zdoby³a najwy¿sz¹ nagrodê - Grand-

Prix. Orkiestra ma w swoim dorobku tak-
¿e dwa „Srebrne Pasma”, które zdobyli
w 2004 i 2011 roku oraz z³oty i srebrny
róg.

AKA

JUBILEUSZ Z POMP¥ I PARAD¥

Drugie Jesienne Spotkanie Orkiestr
Dêtych w Œmiglu (pierwsze odby³o

siê dwa lata temu) zosta³o po³¹czone
z obchodami 35-lecia Orkiestry Dêtej
w Œmiglu. Imprezê przygotowano na dru-
gi dzieñ jesieni - 23 wrzeœnia, na œmigiel-
skim rynku. Dla publicznoœci zagra³a ju-
bilatka oraz trzy zaproszone orkie-
stry: Miejska Miêdzyszkolna Orkie-
stra Dêta ¯arskiego Domu Kultu-
ry, Orkiestra Dêta Miasta Leszna
i Orkiestra Dêta OSP z Osiecznej.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê prze-
marszem orkiestr oraz ma¿oretek
z Leszna i Osiecznej ulicami Œmi-
gla. Koncert poprzedzi³a czêœæ ofi-
cjalna. Decyzj¹ Kapitu³y Odznaki
Honorowej za zas³ugi dla wojewódz-
twa wielkopolskiego i uchwa³¹ za-
rz¹du województwa wielkopolskie-
go M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
w Œmiglu otrzyma³a Odznakê Honorow¹
za zas³ugi dla województwa wielkopol-
skiego, któr¹ w imieniu Marsza³ka Wo-
jewództwa, Jaros³awowi Miedziarkowi -
Prezesowi MOD, wrêczy³a radna Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego - Ma-
riola Czarnota. Sejmik reprezentowa³
równie¿ radny - Maciej Wiœniewski.
Œmigielska orkiestra powsta³a w marcu
1977 roku przy Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej. Obecnie nie jest ju¿ orkiestr¹ stra-
¿ack¹, ale swoj¹ muzyk¹ nadal uœwietnia
uroczystoœci po¿arników w gminie i nie
tylko. W zwi¹zku z tym cz³onkom orkie-
stry zosta³y przyznane tak¿e stra¿ackie
odznaczenia. Br¹zowy medal „Za zas³ugi
dla po¿arnictwa” przyznany uchwa³¹ Pre-
zydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkie-
go Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych RP z r¹k Kazimierza Króla - cz³onka
prezydium i Edwarda Strzymiñskiego -
wicestarosty koœciañskiego, odebrali:
Ma³gorzata W³ochal, Iwona W³och, Bar-
bara Jarosiñska, £ukasz Mueller, Piotr
B³aszkowski, Grzegorz Pieœniak i Dorota
Paw³ot. Br¹zow¹ odznakê „M³odzie¿owa
Dru¿yna Po¿arnicza” nadan¹ uchwa³¹ Pre-
zydium Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gmin-
nego Zwi¹zku OSP w Œmiglu z r¹k Jerze-
go Cieœli - prezesa Zarz¹du Oddzia³u Miej-
sko-Gminnego oraz Romana Schillera -
wiceprezesa odebrali: Katarzyna Kamiñ-

ska, Aleksandra So³tysiak, Ma³gorzata
Wojtkowiak, Joanna Nowacka, Daniel
Chomski, Jakub Lemañski, Adam Schulz,
Eryk Skrzypczak i Krystian Kuczkowiak.
Orkiestra odebra³a tak¿e ¿yczenia oraz
prezenty urodzinowe. Staraniem œmigiel-
skiego samorz¹du muzycy otrzymali

nowe instrumenty: klarnet, tubê, waltor-
niê i puzon, które zosta³y sfinansowane
ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz gminy Œmigiel.
Orkiestra odebra³a tak¿e czek od Staro-
sty Koœciañskiego na zakup klarnetu.
Czek wrêczyli wspólnie wicestarosta -
Edward Strzymiñski oraz Iwona Bereszyñ-
ska  przewodnicz¹ca Rady Powiatu.
Jubileuszowy koncert œmigielskiej orkie-
stry po raz ostatni poprowadzi³ Jan Nowic-
ki, który po prawie trzydziestu latach pe³-
nienia funkcji kapelmistrza, postanowi³
przekazaæ batutê m³odszemu pokoleniu.
Prowadzenie orkiestry przej¹³ Piotr B³asz-
kowski. Cz³onkowie zespo³u nie kryli
wzruszenia ¿egnaj¹c swojego kapelmi-
strza, któremu w prezencie przekazali
nowy ul dla pszczó³, do jego pasieki. Psz-
czelarstwo jest bowiem drug¹ pasj¹ Jana
Nowickiego. Burmistrz Œmigla - Wiktor
Snela oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla - Wies³aw Kasperski przekazali
odchodz¹cemu kapelmistrzowi, obok oko-
licznoœciowego listu, replikê sztyletu od-
nalezionego na stanowisku archeologicz-
nym w Bruszczewie, która jest zarezerwo-
wana tylko dla wyj¹tkowych osób. Pan Jan
jest pierwszym mieszkañcem gminy Œmi-
giel, który j¹ otrzyma³.
Kwiaty odebra³ tak¿e obecny na uroczy-
stoœci Józef Rusek, który w 1977 roku

wspólnie z nie¿yj¹cym ju¿ Henrykiem
Majchrzakiem za³o¿y³ orkiestrê.
Osobne podziêkowania za pracê na rzecz
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z r¹k bur-
mistrza i przewodnicz¹cego rady otrzy-
ma³ Jaros³aw Miedziarek. Podziêkowania
od burmistrza i prezesa Miedziarka otrzy-

mali tak¿e: Joanna Blejwas, Marta
Handke, S³awomir Grzesiewicz,
Krzysztof Kozak, Przemys³aw Mie-
dziarek, Marika Apolinarska, Olga
Kajewska, Agnieszka Klak, Fausty-
na Szudra, Weronika Wojtkowiak
i Micha³ Jurga.
W imieniu œmigielskiej orkiestry
prezes  Jaros³aw Miedziarek wrê-
czy³ statuetki osobom, którym or-
kiestra przyzna³a tytu³ „Przyjacie-
la M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
w Œmiglu” i w ten sposób podziê-
kowa³ za ich zaanga¿owanie na

rzecz MOD. Statuetki odebrali: bur-
mistrz  Wiktor Snela, wiceburmistrz
Wies³awa Poleszak-Kraczewska, prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta  Wies³aw Ka-
sperski, ks. kan. Zygmunt Bartkowiak
oraz Zbigniew Wojciechowski  wspó³w³a-
œciciel firmy TOVAGO-BIS.
Koncert rozpoczê³a M³odzie¿owa Orkie-
stra Dêta, po niej wyst¹pi³y orkiestry:
z ¯ar, Osiecznej i Leszna. Dwa ostatnie
zespo³y zaprezentowa³y siê z ma¿oretka-
mi. Ka¿da orkiestra, tak jak podczas
pierwszego jesiennego spotkania otrzy-
ma³a, obok podziêkowañ i kwiatów, pa-
mi¹tkowy medal.
Patronat nad imprez¹ obj¹³ Marsza³ek
Województwa Wielkopolskiego. Patronat
medialny objêli: Witryna Œmigielska, Ra-
dio Elka, Gazeta Koœciañska i Gazeta
ABC.
Organizatorzy: Burmistrz Œmigla oraz
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta dziêkuj¹
wszystkim, którzy zaanga¿owali siê
w organizacjê uroczystoœci, a w szczegól-
noœci: pracownikom Centrum Kultury,
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, funkcjonariuszom po-
sterunku policji w Œmiglu, pracownikom
stra¿y miejskiej, stra¿akom OSP Œmigiel
i harcerzom œmigielskiego hufca.

A.Kasperska
foto M. Dymarkowska

Po¿egnalny koncert Jana Nowickiego
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W niedzielê - 16 wrzeœnia mieszkañ-
cy: Bielaw, ¯egrowa i ¯egrówka

po¿egnali lato. Tradycyjnie so³tysi: Sta-
nis³aw Szefner z Bielaw, Mieczys³aw
Tomowiak z ¯egrowa i Henryk Skoru-
piñski z ¯egrówka zaprosili mieszkañ-
ców do wspólnego spêdzenia popo³u-
dnia. Na ognisku pieczono ziemniaki,
panie grillowa³y przepyszn¹ kie³basê,
a dzieci bra³y udzia³ w grach i zaba-
wach przygotowanych przez Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu. Odby³y siê: skoki w workach, rzu-
canie ringo, slalom z przeszkodami
i toczenie pi³ki po linkach. W tym sa-
mym czasie odby³ siê turniej siatków-

FESTYN PIECZONEGO ZIEMNIAKA,
CZYLI POŻEGNANIE LATA

ki, w którym rozegrane zosta³y mecze
- matki kontra córki oraz ojcowie kon-
tra synowie. W pierwszej rozgrywce

zwyciê¿y³y córki,
natomiast ojcowie
pokonali synów. Sê-
dzia - kierownik Oœrod-
ka Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu
- Zygmunt Ratajczak
za sprawiedliwe sê-
dziowanie otrzyma³
olbrzymiego lizaka.
Puchar y zwyciêz-
com i zwyciê¿onym
wrêcza³ Burmistrz

Œmigla - Wiktor Snela.
OKFiR

foto OKFiR

Slalom z przeszkodami

Matki kontra córki, ojcowie kontra synowie

ETYMOLOGIA NAZWY MIASTA WIATRAKÓW
Myœlê, ¿e jako mieszkañcy Œmigla

powinniœmy znaæ, choæ trochê hi-
storii powstawania nazwy tej miejscowo-
œci. Nale¿y zacz¹æ od tego, ¿e miejsce to
wczeœniej nosi³o nazwê Koszanowo. Hen-
ryk Ramsz w 1400 roku otrzyma³ od W³a-
dys³awa Jagie³³y przywilej na za³o¿enie
miasta, które zosta³o lokowane na obsza-
rze czêœci wsi Koszanowo i pocz¹tkowo
przyjê³o jej nazwê. Nazwa Koszanowo
w Ÿród³ach pojawia siê po raz pierwszy
w roku 1301, w postaci - Kossonow. Na-
stêpnie, w latach póŸniejszych, przyjmu-
je takie formy, jak: w roku 1352 - Cosszo-
novo, w 1470 - Cossonowo, w 1494 - Ko-
zanowo, w 1507 - Coschanowo, w 1563 -

Coschonowo i w roku 1580 znana nam
dzisiaj forma - Koszanowo. Dawniej na-
zwa ta brzmia³a: Koszonów, Koszonowo,
a pochodzi³a, jak wskazuj¹ Ÿród³a, od
nazwy osobowej - Koszon.
Nazwa Œmigiel pojawi³a siê w Ÿród³ach
dopiero w XV wieku: w roku 1407 Smi-
gel, de Smygla et Kossznow w roku 1411,
Smygyel w roku 1427. Dalej nazwy po-
wtarza³y siê, a¿ do wieku XVI, gdzie na-
zwa ta pojawi³a siê w innej postaci: w roku
1563 Szmigiel i na koñcu w 1892 roku,
w Ÿród³ach odnajdujemy wzmiankê o u¿y-
ciu Szmigiel albo Œmigiel. Miasto to, od
roku 1435, jako wy³¹czn¹ przyjê³o nazwê
Œmigiel, a tylko dla wsi utrzymywa³a siê

nazwa Koszonowo lub póŸniej Koszano-
wo.
Do wyjaœnienia omawianej nazwy wa¿-
na jest informacja dotycz¹ca po³o¿enia
miasta. Le¿y ono na wzgórzu, a miej-
sce to stwarza bardzo dobre warunki
do budowy wiatraków. Wiadomo, ¿e
w XVI wieku by³o ich w Œmiglu, co naj-
mniej szeœæ, a ju¿ w XVIII wieku mo¿-
na by³o siê doliczyæ nawet piêædziesiê-
ciu. Dlatego w³aœciwe wydaje siê my-
œlenie, ¿e œmigaj¹ce, to znaczy obraca-
j¹ce siê œmigi, czyli skrzyd³a wiatra-
ków, sta³y siê podstaw¹ omawianej na-
zwy.

A.P.
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Mowa jest nieod³¹cznym elementem
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Za-

pewne niejednokrotnie zastanawiasz siê
czy to, co mówisz ma sens i czy u¿yte
przez ciebie s³owa s¹ w³aœciwe. Wa¿ne
s¹ nie tylko treœci, jakie przekazujemy
w komunikacji werbalnej drugiemu cz³o-
wiekowi, ale tak¿e styl, jaki u¿ywamy.
Coraz mniej osób zwraca uwagê na to,
czy w³oncza œwiat³o czy w³¹cza. Czy ist-
nieje jakaœ ró¿nica w poczebie i potrzebie?
A dlaczego musimy coœ wzi¹æ a nie mo-
¿emy tego po prostu wzi¹œæ? Ka¿dy
z nas jest stawiany w ró¿nych sytuacjach
komunikacyjnych. S¹ to codzienne roz-
mowy z bliskimi znajomymi nie wyma-
gaj¹ce od nas koncentracji nad sposobem
wypowiadania siê, ale tak¿e zdarzaj¹ siê
rozmowy typu: nauczyciel - uczeñ, pra-
cownik - pracodawca, osoba przyznaj¹ca
pracê - osoba ubiegaj¹ca siê o pracê, kie-
rownik - pracownik. Przy kole¿ance
„z podwórka” mo¿e byæ nam obojêtne czy
powiemy: By³em w sklepie, a potem przy-
sz³em do ciebie, czy czasownik iœæ u¿yje-

CI¥G£E DYLEMATY: WZI¥Æ CZY WZI¥ŒÆ?
my w formie przyszed³em. Krêpuj¹c¹
sytuacj¹ jednak mo¿e byæ taka, gdy pod-
czas odpowiedzi na lekcji nauczyciel pu-
blicznie zwróci nam uwagê na to, jak
dany wyraz powinien zostaæ u¿yty. Pope³-
nianie przez nas b³êdy nie wynikaj¹
z ludzkiej „g³upoty” (choæ takie te¿ maj¹
miejsce), ale przede wszystkim  z naszej
nieœwiadomoœci jêzykowej. Interesuje
mnie sposób, w jaki ludzie siê wypowia-
daj¹ oraz sam jêzyk polski i jego elastycz-
noœæ. W tym miejscu bêdê umieszczaæ
„ciekawostki” jêzykowe oraz bêdê wska-
zywaæ na elementy w jêzyku polskim,
w których najczêœciej pope³niamy b³êdy.
W tym numerze Witryny Œmigielskiej
przywo³am u¿yte ju¿ przeze mnie przy-
k³ady:
„W³¹czaæ” - taka jest poprawna forma
tego s³owa. Jak siê tego nauczyæ? War-
to zastanowiæ siê nad tym od jakiego
wyrazu s³owo to pochodzi. Od w³¹cz-
nika, nikt nie u¿ywa s³owa w³oncznik
czy wy³oncznik, dlatego sk¹d wziê³y siê
s³owa w³onczaæ, wy³onczaæ?

„Potrzeba” - tutaj kryterium jest piso-
wnia, gdzie po „t” piszemy „rz” i, mimo
¿e w wymowie s³ychaæ „cz”, poczeba
jest b³êdne.
„Wzi¹æ” - nie ma tu „œ”, a bardzo wiele
osób z bli¿ej niewyjaœnionych przyczyn
wci¹¿ mówi „wzi¹œæ”, a co za tym idzie
- równie¿ tak pisz¹. Mo¿na wsi¹œæ (np.
do autobusu), ale nie „wzi¹œæ”.
„Przyszed³em” - taka jest poprawna for-
ma i wynika ona z historycznego roz-
woju jêzyka polskiego. Obecnie w for-
mach nieoficjalnych wyraz „posz³em”
uwa¿any jest za poprawny. Warto jed-
nak pamiêtaæ, ¿e w sytuacjach oficjal-
nych nie wypada mówiæ „posz³em”.
Celem tego, jêzykowego k¹cika jest to,
aby rozwin¹æ choæ w niewielkiej licz-
bie osób poczucie „³adnego” wypowia-
dania siê. Szczególnie kierujê go do
pokolenia osób m³odych, by zwraca³y
uwagê nie tylko na to, co mówi¹, ale
i jak mówi¹.

Anna Polh

Dru¿yna oldbojów z Pogoni Œmigiel
w dniach od 17 do 19 sierpnia

przebywa³a w miejscowoœci Èervená
Voda w Czechach. Na zaproszenie cze-
skiej dru¿yny - Jiskra Èervená Voda
nasi pi³karze razem z dru¿yn¹ Sokó³
W³oszakowice wziêli udzia³ w turnieju
pi³karskim mê¿czyzn powy¿ej 35 roku
¿ycia. Œmigielscy zawodnicy zajêli trze-
cie miejsce. W drodze do Czech zawod-

Z WIZYT¥ W ÈERVENEJ VODZIE
nicy ze Œmigla zwiedzili Stadion Œl¹ski
we Wroc³awiu.
Wyjazd do Czech by³ rewizyt¹. 2 czerw-
ca br. we W³oszakowicach czeski ze-
spó³ uczestniczy³ w XIX Miêdzynaro-
dowym Turnieju Pi³karskiego dru¿yn
oldbojów. Walczyli o puchar wójta gmi-
ny W³oszakowice.

R. Stachowski
foto archiwum

Na Stadionie Œl¹skim
we Wroc³awiu

ZAJÊCIA KOMPUTEROWE W GCI

Wiêksze zainteresowanie komputerami
wykazali ch³opcy

Zajêcia by³y okazj¹ do nauki i zabawyTradycyjnie, jak co roku, w okresie
wakacji letnich odby³y siê zajêcia

komputerowe dla dzieci w Gminnym
Centrum Informacji w Œmiglu. Przez ty-
dzieñ (od poniedzia³ku do pi¹tku), po
dwie godziny dziennie, dzieci surfowa³y
w sieci. Wiêksze zainteresowanie kom-
puterami wykazali ch³opcy, gdy¿ w zajê-
ciach wziê³o udzia³ ich a¿ 10, a tylko

7 dziewczynek . Dzieci w trakcie
zajêæ czyta³y wiersze ulubionych
pisarzy - Jana Brzechwy i Juliana
Tuwima. Przygotowa³y równie¿
kartki z pozdrowieniami z waka-
cji, naklejki z bohaterami sporto-
wymi, bajkowymi i zwierzêtami,
kolorowanki oraz barwne rysun-
ki. Wspólnie œpiewa³y piosenki ka-
raoke, dziêki wykorzystaniu tech-
nik multimedialnych - rzutnika
(tekst piosenki by³ wyœwietlany na
ekranie). Oczywiœcie nie mog³o
zabrakn¹æ czasu na gry kompute-
rowe oraz wymianê doœwiadczeñ.
Mimo ¿e wakacje dobiega³y koñca omó-
wiony zosta³ temat bezpieczeñstwa
w czasie wakacji. Dzieci by³y bardzo sym-
patyczne, a zajêcia up³ynê³y w atmosfe-
rze gwaru i radoœci. Na koniec ka¿dy

otrzyma³ dyplom uczestnictwa w zajê-
ciach. Teraz ¿yczymy wszystkim dzie-
ciom samych sukcesów i dobrych ocen
w szkole!

L.S., foto archiwum
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Miasto wytyczono kilkaset metrów
obok pierwotnego centrum, na do-

godnym wzgórzu, mieszkañców dawnej
wsi przesiedlono nieco dalej, a sam¹ wieœ
po prostu zlikwidowano. W zwi¹zku
z tymi przekszta³ceniami stoj¹ niew¹tpli-
wie wspomniane ju¿ wy¿ej sprawy gra-
niczne, jakie dziedzice Koszanowa mieli
ok. 1400 r. z s¹siadami z Polodowa i No-
wej Wsi. Prawdopodobnie wytyczaj¹c
miasto, Ramszowie naruszyli grunty s¹-
siedzkie. Wszystko to pokazuje zarazem,
jak wielkim i skomplikowanym przedsiê-
wziêciem by³a lokacja miasta - nawet sto-
sunkowo niedu¿ego, jak Œmigiel.
Przy okazji lokowania miasta dziedzice
budowali sobie czêsto now¹, reprezenta-
cyjn¹ rezydencjê. Najczêœciej mia³a ona
postaæ obronnej wie¿y na murowanych
piwnicach, ustawionej na sztucznie nasy-
panym kopcu, co w Ÿród³ach okreœlano
po ³acinie jako fortalicium. Nie s³ychaæ
jednak nigdy o takim obiekcie w Kosza-
nowie czy Œmiglu, gdzie Ÿród³a notuj¹
zawsze jedynie „dwór” (curia) - co ozna-
cza zwyk³¹, nieumocnion¹ siedzibê szla-
check¹. Przypuszczaæ wszak¿e wolno, ¿e
tak¿e w Œmiglu planowano odpowiedni¹
rezydencjê. Zdaje siê na to wskazywaæ
obecnoœæ wie¿y - ewidentnie zamkowej,
a nie koœcielnej, jak siê niekiedy twier-
dzi - w herbie miasta (poœwiadczonym
wprawdzie dopiero w XVI w., ale ustalo-
nym prawdopodobnie ju¿ momencie lo-
kacji). Mo¿na jednak zrozumieæ, dlacze-
go Ramsz Oppeln nie dokona³ nigdy ta-
kiej inwestycji. Mieszka³ zrazu w Czaczu
(gdzie mia³ prawdziwy „zamek”), ale - jak
pamiêtamy - musia³ siê potem stamt¹d
stopniowo wycofaæ, co interpretowaæ
nale¿y jako dowód narastaj¹cych trudno-
œci finansowych. Wydaje siê, ¿e to w³a-
œnie lokacja miasta „zjad³a” jego maj¹tek.
Jeœli musia³ zaœ sprzedawaæ rodowe do-
bra, nie czas by³o myœleæ o budowie re-
zydencji (bo by³o to równie¿ bardzo kosz-
towne przedsiêwziêcie). Mo¿e te¿ zreszt¹
nie sta³o na to czasu. Dokument z 1415
r., zamykaj¹cy proces lokacji Œmigla, jest
ostatnim znanym dokonaniem Ramsza.
Dziedziczy³ po nim syn Miko³aj Ramsz.
I on by³ cz³owiekiem nie pozbawionym
ambicji - jak wskazuje o¿enek z Katarzyn¹
ze starej, mo¿nej i robi¹cej w³aœnie du¿¹
karierê rodziny Bniñskich - ale ambicje
te pozosta³y niespe³nione. Po wczesnej
œmierci Miko³aja jego dzieciom W³ady-
s³awowi i Miko³ajowi Ramszom zosta³y
tylko niesp³acone i niesp³acalne d³ugi. Na
ich poczet trzeba by³o w 1443 r. sprze-
daæ Œmigiel. Nabywcami byli wujowie

Bniñscy - z których jeden, biskup poznañ-
ski Andrzej wyst¹pi³ zarazem jako opie-
kun w imieniu nieletnich Ramszów.
Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e odegra³
tu rolê mocno dwuznaczn¹, przymusza-
j¹c pewnie siostrzeñców do pozbycia siê
ojcowizny. Tak to odeszli ze Œmigla po-
tomkowie za³o¿yciela miasta. ¯yli potem
w innych dobrach (m.in. w Lubosinie pod
Pniewami), ale przez kilkadziesi¹t u¿y-
wali wci¹¿ jeszcze nazwiska Œmigiel-
skich, jakby wspomnienia minionej œwiet-
noœci. Tak¿e Wojciech Bniñski, który
w podzia³ach z braæmi wzi¹³ Œmigiel,
zacz¹³ zwaæ siê teraz Œmigielskim. Tak
by³y w Wielkopolsce dwie ró¿ne rodziny
tego nazwiska. Poniewa¿ Wojciech mia³
wielu synów i wnuków, dobra ulega³y po-
dzia³om, a niektóre czêœci wraz
z rêkami panien Œmigielskich przecho-
dzi³y w obce posiadanie. W ten w³aœnie
sposób u progu XVI w. weszli do Œmigla
Rozdra¿ewscy i Leszczyñscy.
W toku lokacji, jak dowodzi³em, zacho-
wano (choæ przesuniêt¹) wieœ Koszano-
wo. P³ynie st¹d wniosek, ¿e miasto zasie-
dliæ musieli nie dawni wieœniacy, ale nowi
osadnicy. Nie potrafimy powiedzieæ wie-
le bli¿szego o ich pochodzeniu. Z najstar-
szego okresu istnienia miasta znamy za-
ledwie kilka imion i przezwisk: w 1408 r.
w procesach z plebanami wyst¹pili bur-
mistrz Miko³aj i Miko³aj Miczek, w do-
kumencie lokacyjnym z 1415 r. wspo-
mniany jest Jan Kühne (Kuhne), potem
zaœ w s¹dzie biskupim stawali Wojtek
(1420) oraz Goœæ i Miko³aj Szymek ze
Œmigla (1433). Imiê Miko³aj by³o wów-
czas u¿ywane powszechnie. Istotne wy-
daje siê, ¿e formy Miczek, Wojtek, Szy-
mek czy Goœæ s¹ typowo polskie i œwiad-
czyæ mog¹ o polskim pochodzeniu.
Z kolei zapis Kühne b¹dŸ Kuhne robi
wra¿enie niemieckie, ale mo¿e to byæ
przecie¿ równie dobrze swojski Kuna
w zniekszta³conym przez pisarza zapisie.
Wygl¹da w ka¿dym razie na to, ¿e naj-
starsza ludnoœæ Œmigla by³a raczej miej-
scowego pochodzenia, choæ liczyæ siê
trzeba z udzia³em przybyszów z pobli-
skiego przecie¿ Œl¹ska (wówczas silnie
zniemczonego) a mo¿e nawet - zwa¿yw-
szy koneksje i kontakty dziedziców dóbr
- z £u¿yc. Nap³yw ten nasiliæ siê musia³
w ci¹gu nastêpnych dziesiêcioleci.
W 1514 r. burmistrzem by³ Andrzej Mil-
ler (niem. m³ynarz). Prowadzi³o to nawet
do pewnych napiêæ w lokalnej spo³ecz-
noœci. W 1507 r. piwowar Maciej Cothel
w imieniu swoim i ca³ej „wspólnoty Niem-
ców” ze Œmigla oskar¿y³ przed s¹dem

biskupim w Poznaniu œmigielskiego
plebana Miko³aja o to, ¿e ten „nie utrzy-
muje kap³ana i spowiednika Niemca,
który by g³osi³ s³owo Bo¿e pod³ug daw-
nego zwyczaju”. Ostatnie s³owa wska-
zuj¹, ¿e kwestia specjalnego duszpa-
sterstwa dla Niemców nie by³a bynaj-
mniej nowoœci¹. Mimo wymówek ze
strony plebana (maj¹cych pokryæ oczy-
wist¹ okolicznoœæ, ¿e utrzymanie do-
datkowego wikariusza po prostu uszczu-
pla³o plebañskie dochody), s¹d naka-
za³ mu w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy
znaleŸæ odpowiedniego cz³owieka, pod
groŸb¹ usuniêcia z parafii. Sprawa po-
kazuje pewne k³opoty z asymilacj¹
przybyszów, ale nie ulega zarazem w¹t-
pliwoœci, ¿e na d³u¿sz¹ metê ulegali oni
doœæ szybkiej polonizacji. Widaæ to
w imiennym wykazie mieszczan œmi-
gielskich, jaki sporz¹dzono w 1556 r.
przy okazji sprzeda¿y po³owy miasta
(a wiêc pewnie i mieszczan jest tu po-
³owa). Figuruj¹ tam: Andrzej krawiec,
Sebastian Kania, Maciej Kêsy œlusarz,
Kozak, Golec, Waligóra, Ga³ganek,
Ochsnar, Trzebiœwinia, Kêdziorka,
Brzóska, Rojka, Walenty M³ynarz, Ter-
piczka, Kosarz, Kulig, Smaczny, Jeni-
ka, Motyka, Czeska, Jech, Klugowa,
Ko³odziej, Biela, Œwierczewa, Matys
Kuœnierz, Piotr i Browarka, a ponadto
domy Olbrychtowczy i Kramarzewski
oraz dzia³ka Strzelcewska. Niemiecko
brzmi¹cych przydomków jest tu zale-
dwie kilka: Ochsnar (od niem. Ochse -
wó³), Olbrycht, Klugowa, Terpiczka,
mo¿e te¿ Jenika czy Jech; nader cha-
rakter ystyczny przyk³ad daje nato-
miast Matys Kuœnierz, bo imiê ma tu
formê wyraŸnie niemieck¹, ale nazwi-
sko jest ju¿ zapisane ewidentnie po
polsku.
Zwróciæ jeszcze trzeba uwagê na wspo-
mniany w dokumencie z 1415 r. „plac
¿ydowski”. Czy oznacza to obecnoœæ
Izraelitów? O œmigielskich ¯ydach
sk¹din¹d nic nie wiemy, a Œmigla nie
wymieniaj¹ zachowane rejestry gmin
¿ydowskich. Wiadomo natomiast, ¿e
¯ydzi w wielkopolskich miastach byli
jeszcze w XIV w. rzadkoœci¹ i pojawiali
siê raczej w miastach królewskich (acz
od regu³y tej zdarza³y siê wyj¹tki). By³o
natomiast doœæ innych powodów, by
nazwaæ kawa³ek gruntu mianem „¿ydow-
skiego” (przydomek „¯yd” nosili nie-
kiedy tak¿e chrzeœcijanie, ¿y³ nawet
wówczas w Wielkopolsce szlachcic
Miko³aj ¯ydówka z Rogaczewa).
c.d.n.  Tomasz Jurek

METRYKA MIASTA ŒMIGIEL cz.5
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W odpowiedzi na propozycjê Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, do-

tycz¹cej tego, aby rok szkolny 2012/2013
by³ „Rokiem Bezpiecznej Szko³y”, dnia
5 wrzeœnia przedszkolaków i uczniów
Szko³y Filialnej w ¯egrówku odwiedzi³
policjant z Komendy Powiatowej Policji
w Koœcianie - Rados³aw Nowak z poli-
cyjn¹ maskotk¹ - sier¿antem Pyrkiem.
Zaproszony goœæ zaprezentowa³ dzie-
ciom umundurowanie policjanta i akce-
soria, którymi pos³uguje siê podczas
s³u¿by, a tak¿e opowiedzia³ im o swojej
pracy. PóŸniej uczniowie obejrzeli film

edukacyjny na temat
bezpiecznej drogi do
i ze szko³y oraz ja-
kich zagro¿eñ unikaæ
w domu i w szkole.
Na koniec spotkania
pan policjant wrêczy³
dzieciom zak³adki do
ksi¹¿ek z has³em
„Z przepisami bez-
pieczniej”.

Szko³a Filialna
w ¯egrówku

foto archiwum

SPOTKANIE Z PYRKIEM

Pami¹tkowe zdjêcie z  Pyrkiem

1 wrzeœnia - Gliñsko
Ok. godz. 700 na drodze krajowej K-5, na
wysokoœci m. Gliñsko policjanci WRD
z KPP w Koœcianie zatrzymali 48-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel kieruj¹cego
rowerem wbrew obowi¹zuj¹cemu zaka-
zowi s¹dowemu.

1 wrzeœnia - Stare Bojanowo
Ok. godz. 2020 zatrzymano do kontroli
37-letniego mieszkañca gm. Œmigiel kie-
ruj¹cego samochodem m-ki Opel Astra.
Badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 1,58
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego. 37-latek dopuœci³ siê przestêp-

stwa prowadzenia pojazdami mechanicz-
nymi wbrew zakazowi s¹dowemu.

13 wrzeœnia - Gliñsko
Ok. godz. 1605 zatrzymano do kontroli
kieruj¹cego rowerem 64-letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel znajduj¹cego siê
w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza-
³o 0,58 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

17 wrzeœnia - Stare Bojanowo
Ok. godz. 700 na drodze Stare Bojanowo-
Sp³awie zatrzymano do kontroli kieruj¹-
cego rowerem 41-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel znajduj¹cego siê w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 1,82
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

19 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 1305 na ul. Leszczyñskiej kie-
ruj¹cy samochodem m-ki Audi Q7 - 57-
letni mieszkaniec Krakowa podczas nie-
prawid³owego manewru wyprzedzania
na oznakowanym przejœciu dla pieszych
i skrzy¿owaniu doprowadzi³ do zderze-
nia z samochodem m-ki Daewo Matiz
kierowanym przez 26-letni¹ mieszkankê
gm. Siedlec.

19 wrzeœnia - Poladowo
Ok. godz. 1950 zatrzymano do kontroli
kieruj¹cego samochodem m-ki Peugeot
35-letniego mieszkañca gm. Osieczna
znajduj¹cego siê w stanie nietrzeŸwoœci.
Badanie wykaza³o 1,24 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

Po raz pi¹ty burmistrz Œmigla - Wik-
tor Snela zaprosi³ pracowników jed-

nostek, pracowników bud¿etowych oraz
pracowników instytucji kultury z terenu
gminy Œmigiel do udzia³u w V Dru¿yno-
wych Mistrzostwach w bule. Impreza
odby³a siê 22 wrzeœnia na terenie „Orli-
ka”, gdzie spotka³y siê czteroosobowe
dru¿yny: Centrum Kultury (Joanna Bo-
roñ, Marlena Nowak-Bia³as, Lidia Skrzyp-
czak, Ewa Wojtkowiak), Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej (Halina Bauta, Gra¿yna Mar-
ciniak, Micha³ Skoracki, £ukasz Szambor-
ski), Przedszkole Samorz¹dowe (Ewa
Czarnecka, Marta Majchrzak, Martyna
Ratajczak, Justyna Spalona), Zak³ad Wo-
doci¹gowo-Kanalizacyjny (Leszek Buliñ-
ski, Lech Janicki, Piotr J¹gowski, Dariusz
Kozak).
Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Bule kula³y siê po boisku,
emocje ros³y... a szala zwyciêstwa prze-
chyla³a siê raz na jedn¹, raz na drug¹ stro-
nê. Rozegrany zosta³ tak¿e turniej indy-

OPS ZWYCIĘŻYŁ
widualny dla szefów zak³adów. W tej ry-
walizacji wziêli udzia³: Kamila Grocka -
kierownik przedszkola oraz Wies³aw
Zbiorczyk - prezes Zak³adu Wodoci¹go-
wo-Kanalizacyjnego. W tym turnieju wy-
niki by³y znane ju¿ po pierwszej, jedynej
rozgrywce.

Organizatorzy umilili zawodnikom
czas ciastem oraz kaw¹. Pogoda rów-
nie¿ spisa³a siê na pi¹tkê, gdy¿ przez
ca³y dzieñ by³o s³onecznie!
Ostatecznie IV miejsce i statuetkê ode-
bra³a dru¿yna Przedszkola Samorz¹do-
wego, III m i puchar przypad³ dru¿y-

nie z Zak³adu Wodoci¹gowo-
Kanalizacyjnego, II m i puchar
- dru¿ynie Centrum Kultury,
a zwyciêzcami turnieju zostali
przedstawiciele Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej. Reprezenta-
cja OPS przegra³a tylko jeden
mecz - gratulujemy!
W turnieju indywidualnym I m
zaj¹³  Wies³aw Zbiorczyk,
a II m Kamila Grocka.
Turniej przeprowadzi³ Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu.

OKFiR
foto OKFiRMecz Przedszkole-Centrum przebiega³ w przyjaznej

atmosferze
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 09/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8/12
brzmia³o: „S£ONECZNE WRZEŒNIOWE
DNI”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Antoni Andrzejak z Broñska.
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600)

Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

www.restauracja-kakadu.pl

Pionowo
1. œrodek cia³a
2. na wyposa¿eniu karetki
3. napój mleczny
4. dzia³ mechaniki p³ynów zajmuj¹cy siê
    równowag¹ oraz ruchem gazów

5. brat ojca
6. ssak z rodziny ³asicowatych
7. dar udzielany cz³owiekowi od Boga
13. z ubraniami
14. nie telewizja
16. na stole

17. arka
19. po przeciwnej stronie zenitu
20. miano
21. kromka chleba
22. sk³adnik benzyny
23. imiê mêskie
24. ryba akwariowa

Poziomo
1. ironiczne okreœlenie na mê¿czyznê ma
    j¹cego zbyt wysokie mniemanie o sobie
5. œpioch
8. praktykant
9. podtrzymuje spodnie
10. obrazkowa zgadywanka
11. umizgi
12. odbitka
15. rodzaj krzy¿ówki
18. chirurg naczyniowy
19. szlam, mu³
22. cz³owiek, istota
25. mania
26. niejedne w domu
27. op³ata notarialna
28. p³aksa
29. ewolucja narciarska
30. filtruj¹cy organ

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Cyklinowanie pod³óg, wykonywa-
nie i renowacja schodów
tel. 721 062 230

Oprawa muzyczna imprez
tel. 517 455 618

Wynajmê mieszkanie  z gara¿em
w Przysiece Polskiej. Trzy poko-
je w bloku.
tel. 515 323 097

Przeprowadzki
tel. 603 915 695

Sprzeda¿ królików
tel. 721 062 230

Sprzedam dwupokojowe mieszka-
nie w Œmiglu. 80 m2.
tel. 514 662 369

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

Sprzedam œwie¿e wys³odki bura-
czane (mokre) prosto z cukrow-
ni.
tel. 507 141 323

Og³oszenia drobne
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GRZYBOBRANIE
Mamy jesieñ. Tradycj¹ jest, aby o tej
porze roku wybraæ siê choæ raz na
grzybobranie. Nawet najsurowszy na-
uczyciel w-fu nie zmusi³by nas do
³amañców takich, które wyczyniamy
w lesie opêtani zbierack¹ pasj¹: sk³o-
ny, przysiady, skrêty, pompki, itp.
£¹czymy przyjemne z po¿ytecznym
i smacznym. Warunkiem niezbêdnym
jest, aby znaæ siê na grzybach, a gdy
pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci, co do jadal-
noœci tego warzywa, nale¿y go bez
zmru¿enia oka pozostawiæ w lesie.
Grzyby choæ nie maj¹ zbyt wielu war-
toœci od¿ywczych, to ich wartoœci sma-
kowe s¹ nie do pogardzenia. Najlepsze
s¹ takie, które sami odnajdziemy
wœród mchu i paproci, bo oprócz nó-
¿ek i kapeluszy konsumujemy w³asny
sukces! A wiêc...
Do lasów Moœci Panowie...
Do lasów Urocze Panie...
Kosze, Koszyki, Koszyczki
Rozpocz¹æ czas GRZYBOBRANIE!!!

Klopsiki z indyka i grzybów
Sk³adniki:
20 dag grzybów,
oliwa lub olej do sma¿enia,
40 dag miêsa mielonego z indyka,
1/3 szklanki bu³ki tartej,
1 cebula drobno posiekana,
2 jaja,
sól i pieprz.
Sposób wykonania:
Grzyby myjemy i siekamy w drobn¹ kost-
kê. Sma¿ymy na oliwie ok. 5 minut. Na-
stêpnie do miêsa mielonego dodajemy
sma¿one grzyby, cebulê, jajka, bu³kê
tart¹, sól i pieprz. Z masy formujemy
kulki wielkoœci orzecha w³oskiego i sma-
¿ymy na patelni w ten sposób, aby do
po³owy by³y zanurzone w t³uszczu. Co
chwilê obracamy ¿eby równomiernie siê
zarumieni³y.

Duszone prawdziwki z winem
Sk³adniki:
500g prawdziwków (podgrzybków) lub
pieczarek,
4-5 ³y¿ek oliwy lub oleju sojowego,
3 cebule,
250g szynki lub kie³basy szynkowej,
1/2 szklanki gor¹cego przecieru pomi-
dorowego lub 2 ³y¿ki koncentratu roz-

cieñczonego przegotowan¹ wod¹ do ob-
jêtoœci 1/3 szklanki
2/3 szklanki wytrawnego bia³ego wina,
2 z¹bki czosnku,
1 du¿y pêczek natki pietruszki,
sól, pieprz.
Przygotowanie:
Z oczyszczonych grzybów odcinamy ka-
pelusze (trzony suszymy) - wiêksze sztu-
ki kroimy na du¿e czêœci. Obsma¿amy
na rozgrzanej oliwie, wyjmujemy i prze-
k³adamy do naczynia z pokrywk¹. Na po-
zosta³ym t³uszczu obsma¿amy umyte,
oczyszczone i pokrojone w kostkê: cebu-
lê i wêdlinê. Przek³adamy je do grzybów
i dodajemy przecier pomidorowy, wino,
posiekany czosnek i op³ukany, os¹czony
pêczek natki pietruszki (zwi¹zany nitk¹)
oraz ca³oœæ oprószamy sol¹ i pieprzem.
Tak przygotowane danie przykrywamy
i dusimy na bardzo ma³ym ogniu ok. 2
godzin. Jeœli potrawa stanie siê zbyt gê-
sta nale¿y dodaæ 2-3 ³y¿ki przecieru po-
midorowego lub przegotowanej wody.
Przed wy³o¿eniem dania na talerze wy-
ci¹gamy natkê. Warto tê potrawê podaæ
z bia³ym pieczywem.
Smacznego!

S³awomir Grzesiewicz

CO TO JEST STALKING?
Z twórczoœci¹ Olgi Rudnickiej spotka³am
siê ju¿ dawno, a czytanie jej kryminal-
nych powieœci z w¹tkiem komediowym,
to dla mnie niesamowita przyjemnoœæ.
Z niecierpliwoœci¹ czeka³am na now¹ po-
zycjê i kiedy zobaczy³am w zapowie-
dziach, jaki temat wziê³a na warsztat au-
torka, by³am rozczarowana - zastanawia-
³am siê bowiem, ile mo¿na napisaæ
o dzwoni¹cych telefonach. Zdanie jednak
zmieni³am doœæ szybko a konkretnie
w jeden, wakacyjny dzieñ, bo tyle zajê³o
mi czytanie powieœci Olgi Rudnickiej
„Cichy wielbiciel”.
Autorka napisa³a pierwsz¹ w Polsce po-
wieœæ na temat stalkingu. Aby przybli¿yæ
pañstwu temat wyjaœniam, czym jest stal-
king. Jest to uporczywe przeœladowanie
lub nêkanie, które mo¿e przybieraæ ró¿-
ne formy. Do najbardziej spotykanych
nale¿¹: wysy³anie listów lub sms-ów, prze-
sy³anie niechcianych prezentów lub
kwiatów, uporczywe telefonowanie, œle-
dzenie, publiczne upokarzanie, a nawet
przemoc. Stalking mo¿e wywieraæ du¿y
wyp³yw na psychiczn¹, a nawet fizyczn¹
kondycjê ofiary. Jak, wiêc pañstwo widz¹,
Olga Rudnicka zmierzy³a siê z zupe³nie
nieznanym nam zjawiskiem.
Pierwsze strony ksi¹¿ki s¹ lekkie i zabaw-

CO CZYTAÆ W PA�DZIERNIKU?
ne. Akcja powie-
œci rozgrywa siê
w Poznaniu. Bo-
haterka - Julia Ro-
gacka pracuje
u operatora sieci
komórkowych
w Starym Browa-
rze. Dziewczyna
jest m³oda, ma 25
lat. Mieszka
z kole¿ankami

w wynajêtym mieszkaniu, czêsto spoty-
ka siê z ch³opakiem. Wszystko w ¿yciu
Julii uk³ada siê pomyœlnie, a¿ do czasu,
kiedy dziewczyna otrzymuje od niezna-
jomego bukiet kwiatów. Od tej chwili
¿ycie Julii zaczyna zmieniaæ siê w kosz-
mar, a autorka buduje w swojej ksi¹¿ce,
takie napiêcie i grozê, ¿e nie mo¿na od³o-
¿yæ jej na póŸniej. Czytaj¹c jesteœmy prze-
ra¿eni, tym, co dzieje siê z bohaterk¹
i wœciekli, ¿e nie mo¿emy jej pomóc. Ju-
lia zostaje z dnia na dzieñ coraz bardziej
osaczana przez „cichego wielbiciela”.
Cz³owiek ten rujnuje ¿ycie dziewczyny
poprzez: g³uche telefony, listy, sms-y,
pogró¿ki, niechciane prezenty. Najgorsze
jest to, ¿e nikt nie chce lub nie potrafi jej
pomóc. Policja, do której zg³osi³a siê
dziewczyna, potraktowa³a j¹ po macosze-

mu. Kole¿anki odwracaj¹ siê od niej,
twierdz¹c, ¿e wyolbrzymia problem,
zmuszaj¹ do opuszczenia mieszkania,
w³aœciciel salonu, w którym pracuje
dziewczyna, zwalnia j¹.
Bohaterka z uœmiechniêtej, radosnej ko-
biety staje siê typem nerwowca. Czuje
siê, jakby mieszka³a w klatce, osaczona
przez widmo, które za chwilê zadzwoni,
przeœle sms-a lud napisze kilkadziesi¹t
maili. Czuje siê zdominowana przez kogoœ,
kto wie o niej wszystko, a ona o nim nic.
Jak walczyæ z takim widmem bez pomocy
najbli¿szych?
Nie bêdê zdradzaæ, kto nêka³ Juliê i w ja-
kich okolicznoœciach j¹ spotka³, w jaki spo-
sób zdoby³ o niej informacjê, numer tele-
fonu, adres zamieszkania i adres mailowy.
Jednak po raz kolejny zwracam siê do fa-
nów wszelkich portali spo³ecznoœciowych
- uwa¿ajcie, co o sobie piszecie, komu
udzielacie informacji o znajomych.
Olga Rudnicka w zakoñczeniu ksi¹¿ki pi-
sze, co j¹, szczególnie przera¿a. „Ofiar¹
stalkingu mo¿e paœæ ka¿dy. A przeœla-
dowc¹ mo¿e siê okazaæ ktoœ zupe³nie zwy-
czajny, niepozorny, ktoœ, na kogo nie zwró-
ciliœmy uwagi, kogo nawet nie widzieli-
œmy… Ale ten ktoœ dostrzeg³ nas”.
Zapraszam do fascynuj¹cej lektury.

Aldona Micha³owska
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W niedzielê - 9 wrzeœnia œmigielski sta-
dion zape³ni³ siê przesympatyczny-

mi czworonogami, ich w³aœcicielami i wi-
dzami. Zapisy, które prowadzili harcerze
z Hufca ZHP Œmigiel, prowadzone by³y
w trzech kategoriach: A - psy ma³e, B - psy
œrednie, C - psy du¿e. Razem zapisano
40 psów.
Ka¿dy w³aœciciel przy rejestracji otrzyma³
drobne upominki: baton, tabliczkê czeko-
lady oraz dyplom udzia³u w paradzie.
O godzinie 1420 Burmistrz Œmigla - Wik-
tor Snela w towarzystwie Józefa Cieœli -
by³ego burmistrza i wielbiciela psów otwo-
rzy³ imprezê. W paradzie uczestniczyli tak-
¿e: Ma³gorzata Adamczak - pos³anka Sej-
mu RP, Iwona Bereszyñska - przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Koœciañskiego, Wie-
s³aw Szczepañski - honorowy obywatel
Œmigla, Janusz Betting - prezes leszczyñ-
skiego oddzia³u Zwi¹zku Kynologicznego
w Polsce, Wies³aw Kasperski - przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla, Wies³awa
Poleszak-Kraczewska - zastêpca burmi-
strza Œmigla, Hanna i Bogdan Ludowiczo-
wie, Violetta Dêbniak - zastêpca prezesa
Zwi¹zku Kynologicznego - oddzia³ w Lesz-
nie.
Na pocz¹tku w³aœciciele zaprezentowali
swoje psy, spoœród których sêdziowie
wybrali dziesiêæ z ka¿dej kategorii, awan-
suj¹cych do dalszej konkurencji, by uzy-
skaæ tytu³ najsympatyczniejszego psa pa-
rady. Z wybranej trzydziestki pani Aleksan-
dra Szyd³owska - mistrzyni œwiata w „Ju-
nior Handling” wybra³a i nagrodzi³a, ufun-
dowanym przez siebie pucharem, osobê
maj¹c¹ najsilniejsz¹ wiêŸ ze swoim psem.
Puchar i nagrodê rzeczow¹ otrzyma³ Eryk
Bartkowiak i jego pies D¿eki (labrador).
Po pierwszej prezentacji uczestników na
ring weszli wolontariusze opiekuj¹cy siê
znalezionymi psami. Przedstawili kilka
z nich z proœb¹ o adopcjê. Przypominamy,
¿e osoby, które chcia³yby zaopiekowaæ siê
pupilami mog¹ kontaktowaæ siê z pani¹
Violett¹ Dêbniak. Nastêpnie odby³ siê po-
kaz tresury psów policyjnych. Po tej atrak-

VII WIELKA PARADA PSÓW

cji na ring powrócili w³aœciciele z psami,
które przesz³y pierwsze eliminacje. To
w³aœnie wsród tych czworonogów sêdzio-
wie wybrali fina³owe trójki.
Grupa A - psy ma³e:
I m. Agnieszka Hañækowiak i Nelly (jack
russell terrier)
II m. Arnold Wolski i Nero (owczarek nie-
miecki)
III m. Krystian Stempel i Agentem (jack
russell terrier)
Grupa B - psy œrednie
I m. Ewa Prajs i Rex (labrador)
II m. Weronika Polaszek i Dakota (Ameri-
can staffordshire terrier)
III m. Katarzyna Mulczyñska i Figa (labra-
dor)
Grupa C - psy du¿e
I m. Eryk Szymañski i Dragon (owczarek
niemiecki)
II m. Natasza Marciniak i Atos (golden

retriever)
III m. Szymon Witomski
i Mufasa (akita inu)
Nagrodami w ka¿dej kate-
gorii by³y puchary ufundo-
wane przez Burmistrza
Œmigla, karma dla psów,
ksi¹¿ki, parasole, kubki,
d³ugopisy oraz dyplomy.
Kolejnym punktem parady
by³a prezentacja psów ra-
sowych prowadzona przez
pani¹ Violettê Dêbniak.

Hodowcy prezentuj¹cy swoich pod-
opiecznych otrzymali medale pami¹t-
kowe z logo parady. Po tej prezentacji
odby³ siê pokaz piêknego psa sporto-
wego rasy hovawart.
Podczas imprezy nie brakowa³o na-
gród i ró¿nego rodzaju wyró¿nieñ. Po
pokazach zosta³y wrêczone nagrody
dodatkowe ufundowane przez Zwi¹zek
Kynologiczny oddzia³ Leszno oraz
pana £ukasza Polaszka. Otrzymali je:
I m. Zbigniew Chudziñski i Meggi
(mieszaniec), II m. Aleksandra Wi-
czyñska i D¿aga (cavalier king spa-
niel) ,  III m. Andrzej Dopiera³a
i £ejn (owczarek niemiecki).
Na koniec spoœród wszystkich psów
miano najsympatyczniejszego psa VII
Wielkiej Parady otrzyma³a Nelly - pu-
pil pani Agnieszki Hañækowiak. Nelly
zosta³a w³aœcicielk¹ dwóch pucharów:
jednego ufundowanego przez Burmi-
strza Œmigla i drugiego ufundowane-
go przez Zwi¹zek Kynologiczny w Pol-
sce oddzia³ Leszno. Natomiast w³aœci-
ciel psa - pani Agnieszka odebra³a nagro-
dê rzeczow¹. Trofea wrêczali: Janusz
Betting - prezes oddzia³u leszczyñskie-
go Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce
oraz Burmistrz Œmigla - Wiktor Snela.
Zapraszamy Pañstwa na kolejn¹ paradê,
która odbêdzie siê w przysz³ym roku.

OKFiR
foto OKFiR

Nagrodzeni - Dragon, Atos i Mufasa

Nelli -najsympatyczniejszy pies Parady
Pami¹tkowe zdjêcie Nelii

z dwoma pucharami

Dobra przentacja to po³owa
sukcesu
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Ju¿ po raz trzeci Bukówiec Górny za-
prosi³ mi³oœników biegania na dwu-

dniow¹ sztafetê - „Bukówieckie Lotanie
2012”. Bieg zosta³ otwarty 8 wrzeœnia
o godzinie 1600 strza³em z broni czarno-
prochowej i dŸwiêkami muzyki kapeli du-
dziarskiej, a zakoñczy³ siê po 24 godzi-
nach. By³a to wyj¹tkowa impreza, pole-
gaj¹ca na tym, ¿e nie trzeba by³o dekla-
rowaæ czasu biegania ani dystansu, nale-
¿a³o jednak przebiec we w³asnym tem-
pie minimum jedno okr¹¿enie bie¿ni, tj.
250m z bukówieckim klekotem. Podczas
biegu na torze musia³ byæ zawsze co naj-
mniej jeden biegacz. Ale na tym wyj¹t-
kowoœæ tej imprezy siê nie koñczy - za
ka¿dy pokonany przez biegaczy kilometr
Firma WERNER KENKEL przekaza³a
3 z³ote na fundacjê „Jesteœmy wiêc po-
magamy” z przeznaczeniem dla Œrodo-
wiskowego Domu Samopomocy we W³o-
szakowicach. Organizatorzy imprezy za-
dbali o przyjazn¹ atmosferê i o dobr¹ za-

LOTALI W BUKÓWCU
bawê. Zosta³o stworzone specjalne mia-
steczko biegowe. Ka¿dy zawodnik móg³
biegaæ przy muzyce, któr¹ lubi, pod wa-
runkiem, ¿e przed biegiem da³ burmi-
strzowi miasteczka p³ytê z muzyk¹. Przez
ca³y czas trwania sztafety mo¿na by³o
czêstowaæ siê chlebem ze smalcem
i ogórkiem, wêdlinami domowego wyro-
bu czy domowym plackiem, a tak¿e po-
siedzieæ przy ognisku.
Wszyscy biegacze otrzymali pami¹tkowe
cer tyfikaty oraz zostali odnotowani
w ksiêdze pami¹tkowej biegu.
Na tej wspania³ej imprezie nie mog³o za-
brakn¹æ zawodników Sekcji Biegacza
dzia³aj¹cej przy Oœrodku Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu. Ju¿ w pierw-
szym dniu Micha³ Szkudlarek - najstar-
szy zawodnik i goœæ honorowy przebieg³
53 okr¹¿enia - ³¹cznie 13 km. Nastêpne-
go dnia ju¿ o godzinie 5 rano na starcie
sztafety stanê³y: Kinga Zieliñska i Ange-
lina Chrustowska, które przebieg³y 100

okr¹¿eñ boiska (25 km), co zajê³o im
2 godz. i 20 min. Niezmordowany Micha³
Szkudlarek dodatkowo przebieg³ 11 km.
£¹cznie swoimi biegami zawodnicy
OKFiR-u zdobyli 222 z³ na cel charyta-
tywny.
W tym samym dniu M. Szkudlarek wy-
startowa³ tak¿e w pierwszym festiwalo-
wym biegu w Drzeczkowie na dystansie
10 km. Bieg odby³ siê pod has³em - „Bie-
gam, formê trzymam i miêso wieprzowe
wcinam”.

M.D., fot Zofia Dragan

Pan Micha³ na z klekotem
na mecie biegu

Ju¿ po raz czwarty na terenach rekre
acyjnych Œmigla spotkali siê samo-

rz¹dowcy powiatu koœciañskiego, aby
rozegraæ turniej rekreacyjno-sportowy.
Organizator spotkania - przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Œmigla - Wies³aw
Kasperski zaproponowa³ rozegranie
dwuboju: po trzech przedstawicieli
z dru¿yn bra³o udzia³ w turnieju strze-
lania z kbks, kolejnych dwóch rozegra-
³o turniej w bule. Poza konkursem dru-
¿ynowym odby³ siê indywidualny -
strzelanie z kbks do „kura”, w którym
brali udzia³: przedstawiciel Starosty
Koœciañskiego, burmistrzowie oraz
wójtowie.
W turniej udzia³ wziê³o piêæ dru¿yn re-
prezentuj¹cych: Gminê Czempiñ, Gmi-
nê Koœcian, Gminê Krzywiñ, Starostwo
Powiatowe w Koœcianie oraz Gminê
Œmigiel.
Turniej strzelecki odby³ siê w strzel-
nicy krytej Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego i przeprowadzony zosta³ przez
œmigielskich Braci Kurkowych. Ka¿dy
ze strzelców oddawa³ piêæ strza³ów,
a trzy najlepsze z nich by³y zliczane.
Suma punktów zaliczanych trzem za-
wodnikom stanowi³a wynik dru¿yny.
Najcelniej strzela³a pani Magdalena
Mielczarek z Gminy Krzywiñ, która
trafi³a raz w dziewi¹tkê i dwa razy
w ósemkê! W ca³ym turnieju strzelec-
kim najlepiej wypad³a reprezentacja
Czempinia, która uplasowa³a siê tu¿

IV TURNIEJ SAMORZ¥DOWCÓW POWIATU
przed Starostwem Powiatowym, Gmin¹
Krzywiñ, Gmin¹ Koœcian oraz Gmin¹
Œmigiel.
W turniej gry w bule pierwsze miejsce
zajê³a dru¿yna ze Starostwa Powiato-
wego w Koœcianie, która zwyciê¿y³a
wszystkie swoje mecze. Za nimi upla-
sowa³a siê Gmina Œmigiel, Gmina Ko-
œcian i  ex aequo gminy: Czempiñ
i Krzywiñ.
Przed podliczeniem punktów rozegra-
no turniej indywidualny strzelania do
„kura”. W tej konkurencji szczêœcie
uœmiechnê³o siê do Jacka Nowaka -
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiñ.

W przeprowadzaniu konkurencji i pro-
wadzeniu dokumentacji pomagali pra-
cownicy Oœrodka Kultur y Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu.
W klasyfikacji koñcowej I miejsce za-
jê³o Starostwo Powiatowe w Koœcianie,
II m. Gmina Czempiñ, III m. Gmina
Koœcian, IV m. Gmina Œmigiel, V m.
Gmina Krzywiñ.
Nagrody - puchary oraz dyplomy - wrê-
czyli: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla - Wies³aw Kasperski oraz kie-
rownik OKFiR-u - Zygmunt Ratajczak.
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Zwyciêska dru¿yna






