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Drugie spotkanie ma³ych klubowi-
czów odby³o siê pod dyktando za-

jêæ i æwiczeñ logopedycznych. Nauczy-
ciel wychowania przedszkolnego, logo-
peda - pani Magdalena So³tysiak, która
goœci³a w klubie, przygotowa³a bajkê
o czerwonym baloniku. W trakcie jej czy-
tania maluchy æwiczy³y mimikê swoich
buziek i sprawnoœæ jêzyczków. PóŸniej
przyszed³ czas na æwiczenia z rurk¹.
Wci¹gaj¹c i wydmuchuj¹c skrawki czer-
wonej bibu³y, dzieci próbowa³y u³o¿yæ na
karteczkach zarys czerwonego balonika.
Zabawy te bardzo przypad³y do gustu ma-
luchom, a rodzicom pokaza³y, jak w pro-
sty sposób mo¿na pracowaæ ze swoimi
pociechami nad niedoskona³oœci¹ wymo-
wy. A poniewa¿ w zajêciach udzia³ bra³y
tylko maluchy, to po æwiczeniach doma-
ga³y siê zabawy. Niektóre z nich wybra³y
klocki, inne zabawê w pustym basenie

CO S£YCHAÆ W KLUBIE MALUSZKA?
z pi³eczkami, a jesz-
cze inne malowanie
kredkami. Na koniec
wspólnie z bibliote-
kark¹ tropi³y kszta³ty.
Bez problemu znala-
z³y owal i prostok¹t.
Spotkanie mia³o miej-
sce 14 marca bie¿¹-
cego roku. Po raz ko-
lejny organizatorzy
zebrali pozytywne
opinie od rodziców,
oto niektóre z nich:
„Sympatyczna at-
mosfera, dziêkujemy!”, „Klub Malucha to
bardzo dobra inicjatywa rozwijaj¹ca za-
interesowania najm³odszych.”, „Zajêcia
s¹ interesuj¹ce, inspiruj¹ ma³ego cz³owie-
ka do spêdzenia czasu w bibliotece i na
lekturze.”, „Prowadz¹ce w odpowiedni

sposób przekazuj¹ najm³odszym nie-
zbêdn¹ wiedzê dotycz¹c¹ pobytu w bi-
bliotece.”, „Super sprawa, byle jak najd³u-
¿ej.”

Barbara Mencel
foto Marlena Nowak-Bia³as

Zabawa z logoped¹



kwiecień/20134

W sesji, która odby³a siê 28 lutego
uczestniczy³o 13 radnych, którzy

podjêli cztery uchwa³y. Rada okreœli³a wy-
sokoœæ op³at za œwiadczenia udzielane
przez przedszkola dla dzieci, które
uczestnicz¹ w ponadprogramowych za-
jêciach opiekuñczo-wychowawczych. Za-
twierdzono, ¿e zwolnione z op³aty zajê-
cia programowe obejmuj¹ piêciogodzin-
ny pobyt dziecka w przedszkolu, za 6 i 7
godzinê zajêæ ponadprogramowych ro-
dzice zap³ac¹ 1 z³, a za ka¿d¹ nastêpn¹

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA

2 z³. Op³ata ta nie obejmuje kosztów wy-
¿ywienia dziecka.

Zmiany wprowadzone w dwóch kolej-
nych uchwa³ach mia³y charakter porz¹d-
kowy. Radni dokonali korekty Statutu
Gminy oraz bie¿¹cego bud¿etu.
Na lutowej sesji radni podjêli tak¿e
uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ trzech lokali mieszkalnych po-
³o¿onych w budynku komunalnym przy
al. Bohaterów w Œmiglu.

AKA,
foto A.Kasperska

Czêœæ III
Drugi kontrakt: Czacz.
Kontrakt drugi realizowany w ramach pro-
jektu „Kompleksowe zagospodarowanie
œcieków w zlewni rzeki Obry - Gmina
Œmigiel” dotyczy³ budowy uk³adu grawi-
tacyjno-t³ocznego kanalizacji sanitarnej
w miejscowoœci Czacz. Wykonawc¹ robót
budowlanych, po przeprowadzonym po-
stêpowaniu przetargowym, zosta³a firma
Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych
„Delta plus” Sp. z o.o. z Leszna. Umowa
z wykonawc¹ zosta³a podpisana 21 sierp-
nia 2009 r. Prace prowadzono tak, aby
w tym samym roku Starostwo Powiatowe
w Koœcianie mog³o równie¿ dokonaæ pla-
nowanej przebudowy drogi powiatowej
biegn¹cej przez Czacz do Przysieki Pol-
skiej. Budowa kanalizacji w Czaczu trwa-
³a dok³adnie rok. W tym czasie wykonano
698 metrów kanalizacji grawitacyjnej PVC

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW
W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA ŒMIGIEL

o œrednicy 250mm,
4.554 m o œrednicy
200mm, 1.858 m ruro-
ci¹gu t³ocznego PE
o œrednicy 125mm,
1.364 m o  œrednicy
110mm, 97 m o œred-
nicy 63mm, 3 prze-
pompownie sieciowe
oraz 215 sztuk kana-
³ów bocznych zakoñ-
czonych studzienka-
mi przy³¹czeniowymi
o œrednicy 160mm. Formalnego odbioru
robót dokonano 30 wrzeœnia 2010 r.
Ca³kowity koszt realizacji drugiego kon-
traktu wyniós³ 5.388.760,74 z³ brutto;
(4.417.017 z³ netto). Gmina Œmigiel tytu-
³em z³o¿onych wniosków o p³atnoœæ w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko z Funduszu Spójnoœci

otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 3.754.464,45
z³. Podatek VAT podobnie jak w przypad-
ku kontraktu pierwszego zosta³ odliczony
w póŸniejszym terminie przez gminê.
Do koñca roku 2012 do sieci przy³¹czy³o
siê 1.350 osób, tj. 99,5% wszystkich prze-
widzianych do przy³¹czenia.

Wiktor Snela

RYWALIZOWALI O PUCHAR BURMISTRZA ŒMIGLA
9 marca w Centrum Kultury w Œmiglu

odby³ siê „II Konkurs Instrumentali-
stów Uczniów M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej w Œmiglu”. M³odzi muzycy rywali-
zowali o nagrodê g³ówn¹ - puchar Bur-
mistrza Œmigla oraz o pozosta³e pucha-
ry i nagrody ufundowane przez naszych
w³odarzy. Jury, którego przewodnicz¹-
cym by³ wieloletni kapelmistrz orkiestry
- Jan Nowicki, po wys³uchaniu 17-tu adep-
tów gry, postanowi³ przyznaæ nastêpuj¹-
ce nagrody: pierwsze miejsce i puchar
Burmistrza Œmigla Erykowi Skrzypcza-
kowi graj¹cemu na tr¹bce, drugie miejsce
graj¹cej na klarnecie Aleksandrze So³ty-
siak, a miejsce trzecie Przemys³awowi Ba-
giñskiemu graj¹cemu na tr¹bce. Komisja
sêdziowska postanowi³a przyznaæ równie¿
wyró¿nienia nastêpuj¹cym muzykom:
Danielowi Chomskiemu graj¹cemu na
tubie, klarnecistkom: Katarzynie Kamiñ-

skiej i Sylwii Kurzawie oraz trêbaczowi
Krystianowi Kuczkowiakowi.
Nagrody i puchary wrêczy³a zastêpca bur-
mistrza - Wies³awa Poleszak-Kraczewska
w towarzystwie prezesa orkiestry Jaros³a-
wa Miedziarka. Tym gestem zosta³y do-
cenione postêpy zrobione przez m³odych
muzyków.

Zarz¹d œmigielskiej orkiestry pragnie po-
dziêkowaæ w³odarzom miasta i gminy Œmi-
giel za pomoc i wsparcie udzielane zawsze,
gdy s¹ potrzebne. Jednoczeœnie dziêkuje-
my Piotrowi Majerowi i wszystkim pracow-
nikom Centrum Kultury w Œmiglu za po-
moc w organizacji koncertu.

Piotr B³aszkowski, foto P.B.

Laureaci konkursu
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Ju¿ po raz dziewiêtnasty w Osiecznej
odby³ siê Konkurs M³odych Instru-

mentalistów Cz³onków Orkiestr Dêtych
im. Jana Szulza. Instrumentaliœci, którzy
przyjechali 16 marca do Osiecznej repre-
zentowali 10 orkiestr dêtych, wœród któ-
rych nie zabrak³o reprezentantów M³o-
dzie¿owej Orkiestry Dêtej w Œmiglu.
Jury po wys³uchaniu wszystkich graj¹-
cych muzyków postanowi³o przyznaæ
nagrodê Grand Prix oraz nagrodê g³ówn¹
ufundowan¹ przez firmê Stanis³awa Ma-
lickiego „Malpol” w wysokoœci 1 000 z³
reprezentantce M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej w Œmiglu Faustynie Szudrze, gra-
j¹cej na saksofonie altowym. Sukces Ju-
styny cieszy tym bardziej, ¿e Grand Prix
ju¿ drugi raz z rzêdu zdoby³ œmigielski
instrumentalista - w ubieg³ym roku by³

GRAND PRIX ZNÓW DLA  ŒMIGLA
to Eryk Skrzypczak graj¹cy na tr¹bce.
W tym roku nasza saksofonistka wrêcz
zachwyci³a jury przepiêknym wykona-
niem oraz wysokim poziomem artystycz-
nym.
W najm³odszej grupie wiekowej wyró¿-
nienie zdoby³ równie¿ Przemys³aw Ba-
giñski graj¹cy na tr¹bce. Wszyscy m³o-
dzi instrumentaliœci przygotowywali siê
do konkursu pod bacznym okiem kapel-
mistrza orkiestry - Piotra B³aszkowskie-
go oraz nauczycielki Iwony W³och.
Mo¿na by rzec, ¿e skoro dwa razy naj-
wy¿sza nagroda trafi³a do naszej orkie-
stry, to mo¿e i za rok znów tak siê sta-
nie? Wszystko mo¿liwe, bo jak widaæ,
w œmigielskiej orkiestrze nie brakuje
zdolnej m³odzie¿y. Miejmy nadziejê, ¿e
nie zabraknie jej si³ i zapa³u do ciê¿kiej

pracy, która jest niezbêdna do osi¹gniê-
cia sukcesu.
MOD w Œmiglu pragnie z³o¿yæ podziê-
kowania Piotrowi Majerowi i Marcinowi
Dêdze, którzy akompaniowali naszym
muzykom, przez co wzbogacili artystycz-
nie ich wystêpy.

M.D., foto I.W.

Faustyna Szudra w czasie prezentacji

II ŒMIGIELSKI JARMARK WIELKANOCNY
Wiele przysmaków, pe³ne koszyczki

przeznaczone do œwiêconki oraz
widowiska przedstawiaj¹ce obrzêdy wiel-
kanocne mo¿na by³o podziwiaæ w Nie-
dzielê Palmow¹, w Centrum Kultury na
II Œmigielskim Jarmarku Wielkanocnym
- imprezie kulturalnej, promuj¹cej
lokalne walory kulturowe.
Prezentacj¹ wielkanocnych specja-
³ów zajê³y siê panie z kó³ gospodyñ
wiejskich w: Czaczu, Morownicy,
Œmiglu, Broñsku, Sierpowie, Starej
Przysiece Pierwszej, a tak¿e: ¿ony
œmigielskich producentów trzody
chlewnej zrzeszonych w Spó³dziel-
ni „ROL-TUCZ”, uczennice Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie oraz mieszkanki wsi
Bielawy. Sto³y ugina³y siê od ciê¿aru tra-
dycyjnych potraw, ciast i nietuzinkowych
ozdób wielkanocnych, a przygotowane
stoiska po raz kolejny cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem zwiedzaj¹cych.
Osobn¹ ekspozycjê stanowi³y tradycyjne
koszyki wielkanocne wykonane przez
uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjów z Gminy Œmigiel. Powsta³y one
w ramach og³oszonego przez organiza-
torów jarmarku konkursu. Prezentowa-
ne koszyki uzyska³y w swoich szko³ach
najwy¿sze oceny i tym samym zakwalifi-
kowa³y siê do etapu gminnego, który zo-
sta³ rozstrzygniêty podczas imprezy. Jury
w sk³adzie: Miros³awa Bobrowska - et-
nochoreograf i wybitny znawca folkloru
polskiego z Poznania, Rafa³ Rosolski -
kulturolog oraz Anita Kasperska -
dziennikarz, wy³oni³o zwyciêzców
i przyzna³o trzy równorzêdne wyró¿-

nienia. Pierwsze miejsce zdoby³a Ilona
Walkowiak, gimnazjalistka z Bronikowa,
drugie komisja przyzna³a Agnieszce Dra-
twiñskiej, uczennicy Szko³y Podstawowej
w Œmiglu, a trzecie Dominice Jankow-
skiej z Gimnazjum w Œmiglu. Wyró¿nie-

nia otrzymali: Aleksandra Wasielewska
ze Szko³y Podstawowej w Œmiglu, Mar-
cin Kaczmarek ze œmigielskiego gimna-
zjum i Anna Bia³a z Zespo³u Szkó³ w Cza-
czu. Zwyciêzcy otrzymali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, którymi by³y zesta-
wy przyborów plastycznych. Natomiast
wyró¿nione osoby odebra³y dyplomy
oraz pastele. Pozostali uczniowie odebrali
dyplomy z podziêkowaniem za udzia³
w konkursie. Nagrody wrêczy³ Wiktor
Snela - Burmistrz Œmigla.
Dawne zwyczaje i obrzêdy œwi¹t wielka-
nocnych przedstawili: Szkolny Zespó³
Regionalny z Bukówca Górnego oraz
zespo³y folklorystyczne: „Borkowiacy”
z Borku Wielkopolskiego i „Go³aszynia-
cy” z Bojanowa. Na scenie wyst¹pi³a rów-

nie¿ Kapela KoŸlarska „Kotkowiacy” ze
Zb¹szynka.
Imprezie towarzyszy³a degustacja ¿uru
wielkanocnego, którego mogli skoszto-
waæ zarówno zwiedzaj¹cy, jak i uczestni-
cy jarmarku. Dodatkow¹, a zarazem cie-

kaw¹ atrakcj¹ okaza³o siê stoisko
z rêkodzie³em artystycznym przy-
gotowane przez Warsztaty Terapii
Zajêciowej z Koœciana oraz Malwi-
nê Borowsk¹ ze Œmigla.
Organizatorami imprezy byli: Bur-
mistrz Œmigla, Zespó³ Pieœni i Tañ-
ca „¯eñcy Wielkopolscy” oraz Cen-
trum Kultury w Œmiglu.
Na zorganizowanie II Œmigielskie-
go Jarmarku Wielkanocnego - im-
prezy kulturalnej promuj¹cej lokal-

ne walory kulturowe, Urz¹d Miejski Œmi-
gla pozyska³ wsparcie. Przedsiêwziêcie
to zosta³o dofinansowane przez Europej-
ski Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Ob-
szarów Wiej-
skich. Europa
inwestuj¹ca w
obszary wiej-
skie. Operacja
wspó³finanso-
wana ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach Osi
4 LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Insty-
tucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi.

AKA, foto M.D.

Ilona Walkowiak
odbiera nagrodê

KGW z Morowcy przy œwi¹tecznym stole
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C z³onkowie Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Œmiglu rozpoczêli

kolejny sezon strzelecki. Corocznym
zwyczajem sezon rozpoczêto strzelaniem
o tytu³ Mistrza KBS Œmigiel. Zachowu-
j¹c historyczne przes³anie tych¿e zawo-
dów, w sobotni wieczór, 19 stycznia
2013 r. do rywalizacji przyst¹pili cz³on-
kowie naszego bractwa, walcz¹c o cen-
ny klejnot, którego fundatorem jest trzy-
krotny mistrz z okresu przedwojen-
nego (1928,1929,1931) Czes³aw Abt.
Mistrzem na rok 2013 zosta³ brat Euge-
niusz Nawrocki, drugie miejsce zaj¹³
Tadeusz Dekiert a trzecie Eugeniusz
Hamrol.
Wa¿ne zawody strzeleckie zorganizowa-
li bracia kurkowi ze Œmigla 17 lutego br.
Dla podkreœlenia wagi i podniesienia pre-
sti¿u turnieju zaproszeni do uczestnictwa
i podjêcia rywalizacji zostali bracia z: W³o-
szakowic, Wolsztyna, Poznania, Tarnowa
Podgórnego, Ponieca, Jutrosina, Jaroci-
na, Krotoszyna, Dolska, Ksi¹¿a Wlkp.
i Œremu.
By³y to wa¿ne zawody, a ich istota pole-
ga³a na podkreœleniu odrêbnoœci bractw
kurkowych od typowych sekcji strzelec-

kich, których g³ównym celem jest sze-
rzenie zasad sportu strzeleckiego i typo-
wej rywalizacji sportowej. Bractwa po-
przez kultywowanie swoich tradycji zwi¹-
zanych ze sta³¹ gotowoœci¹ podjêcia wal-
ki w obronie zagro¿onej Ojczyzny - jest
to zapisane w ka¿dym statucie brackim -
musz¹ obowi¹zkowo doskonaliæ umiejêt-
noœci strzeleckie, poprzez udzia³ w tur-
niejach i zawodach, a tak¿e w treningach.
Ka¿de zawody s¹ poœwiêcone pamiêci
wszystkim, którzy zapisali siê jako boha-
terowie - obroñcy naszej wolnoœci i su-
werennoœci oraz przyczynili siê do po-
wstania bractw kurkowych. W obecnym
czasie walka z broni¹ nie jest wyzwaniem
czasu, ale jest przypominaniem o ko-
niecznoœci utrwalania tych podstawo-
wych praw.
„Jesteœmy dobrzy i dzielni, gdy wolnoœæ
trzeba szabl¹ odbieraæ, jesteœmy s³abi
w obronie wolnoœci zdobytej” - mówi³ kar-
dyna³ Józef Glemp w Poznaniu 18.05.2011
roku.
W trakcie spotkania, w naszej strzelnicy
bracia rywalizowali strzelaj¹c do tarcz:
tarczy wystawionej z okazji 68-ej roczni-
cy wyzwolenia spod okupacji niemieckiej

i tarczy poœwiêconej 94-tej rocznicy wy-
marszu kompanii œmigielskiej na po-
wstanie wielkopolskie. Swoje tarcze
wystawili tak¿e: brat Roman Skrzypek
oraz jubilaci Kazimierz Pelec i Henryk
Skoracki. Bardzo cenn¹ nagrodê ufun-
dowa³ brat Wojciech Ruciñski, który
wykona³ replikê œredniowiecznej ha-
kownicy.
Podsumowaniem zawodów by³o strzela-
nie do pami¹tkowego kura. G³ówne zdo-
bycze przypad³y: tarcza na 68 rocznicê
wyzwolenia Œmigla Tadeuszowi Dekier-
towi ze Œmigla, a tarcza na 94 rocznicê
wymarszu kompani œmigielskiej na po-
wstanie wielkopolskie Krzysztofowi Smo-
leñskiemu z Jutrosina. Zwyciêzcami po-
zosta³ych tarcz zostali: Andrzej KuŸma z
Rydzyny, Jan Ciszewicz z Dolska, a o ha-
kownicê najlepiej strzela³ Ryszard Bura
z W³oszakowic. Kura zestrzeli³ W³odzi-
mierz Lisiewicz z Wolsztyna.
Najbli¿sze spotkanie na naszych obiek-
tach bêdzie mia³o miejsce 13 kwietnia
2013 roku, kiedy to œwiêtowaæ bêdziemy
21 rocznicê reaktywowania naszego brac-
twa.

Tadeusz Dekiert

SEZON STRZELECKI ROZPOCZÊTY

7 lutego na Wieczn¹ Wartê w wieku
89 lat odszed³ hm. Zbigniew Grabow-

ski - Honorowy Przewodnicz¹cy Krêgu
Starszych Harcerzy Seniorów im. Ksiê-
cia Józefa Poniatowskiego w Œmiglu. Do
ZHP wst¹pi³ 30 marca 1934 roku, gdzie
przez ca³e ¿ycie aktywnie dzia³a³. Po woj-

ODSZED£ NA WIECZN¥ WARTÊ
nie by³ organizatorem tworzenia dru¿yn
harcerskich w Œmiglu. Natomiast po zjeŸ-
dzie pokoleñ harcerskich Œmigla w 1993
roku by³ wspó³organizatorem i pierw-
szym przewodnicz¹cym Krêgu Starszych
Harcerzy Seniorów. Za aktywn¹ pracê
harcersk¹ i spo³eczn¹ zosta³ wyró¿niony

najwy¿szymi odznaczeniami harcerskimi
i pañstwowymi, w tym Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi dla ZHP i Krzy¿em Kawalerskim.
W ostatniej drodze ¿ycia ¿egna³y go
wszystkie pokolenia œmigielskich harce-
rzy z pocztami sztandarowymi.

hm. Andrzej Kluczyñski

Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
aktywnie w³¹czy³o siê w akcjê huma-

nitarn¹ „Wielkopolska dzieciom afgañ-
skim”, organizowan¹ przez Wielkopolski
Urz¹d Wojewódzki. Celem akcji by³a
zbiórka maskotek, które niebawem zo-
stan¹ przekazane dzieciom poszkodowa-
nym w czasie dzia³añ wojennych w Afga-
nistanie. Dok³adniej trafi¹ do sierociñców
i najbiedniejszych szkó³ prowincji Gha-
zni. Przedszkolaki chêtnie przynosi³y nie
tylko zabawki, którymi ju¿ siê nie bawi¹,
ale i ulubione, z którymi trudno by³o im
siê rozstaæ.
Równie¿ Zespó³ Szkó³ w Starej Przysie-
ce Drugiej w³¹czy³ siê do tej akcji huma-
nitarnej. Uczniowie aktywnie uczestni-
czyli w akcji i bardzo chêtnie podarowali
afgañskim dzieciom mnóstwo pluszo-
wych zabawek.
W œrodê, 20 lutego zebrane zabawki zo-

WIELKOPOLSKA AFGAÑSKIM DZIECIOM

sta³y przewiezione do Starostwa Powia-
towego w Koœcianie, a w marcu zosta³y
przetransportowane mostem powietrz-
nym do podopiecznych sierociñców i naj-
biedniejszych szkó³ prowincji Ghazni
w Afganistanie, w rejonie dzia³ania Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego.

Warto od najm³odszych lat uczyæ dzieci,
¿e najpiêkniejsz¹ rzecz¹ jest dzielenie siê
z innymi, dlatego organizatorzy akcji
dziêkuj¹ bardzo rodzicom za zrozumie-
n i e
i okazan¹ pomoc.

E. Lemañska, I. W³odarczak
foto archiwum
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Wspólny œpiew, falowanie, oklaski
           i na koniec owacje na stoj¹co - tak
w skrócie mo¿na opisaæ reakcjê publicz-
noœci na wystêp £ukasza Ku³akowskie-
go, który odby³ siê 2 marca br. w Cen-
trum Kultury, w Œmiglu. Przez pó³torej
godziny artysta zaprezentowa³ przeboje,
takich gwiazd estrady jak: Krzysztof
Krawczyk, Kombi, Zbigniew Wodecki,
Czerwone Gitary i Janusz Laskowski.
Byæ mo¿e zadzia³a³a tu zasada, która
mówi, ¿e „lubimy te piosenki, które zna-
my”, gdy¿ odzew ze strony publicznoœci

KONCERT DLA PAÑ
by³ naprawdê zadziwiaj¹-
cy.
Koncert zorganizowany
przez Centrum Kultury
i Gminny Zwi¹zek Rolni-
ków, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych by³ swego ro-
dzaju prezentem dla pañ
zrzeszonych w Ko³ach
Gospodyñ Wiejskich
z okazji zbli¿aj¹cego siê
Dnia Kobiet.

M.D., foto M.D. Publicznoœæ œwietnie siê bawi³a

W lutym, w Zespole Szkó³ w Starym
Bojanowie odby³y siê drugie zajê-

cia naukowe z cyklu „Fizyka dla smyka”.
Skierowane one by³y dla dzieci z grup ze-
rowych oraz klas I-III. Celem ich by³o przy-
bli¿enie najm³odszym w³aœciwoœci dŸwiê-
ku poprzez interaktywn¹ zabawê. Dzieci
mia³y mo¿liwoœæ przeprowadzenia cieka-
wych eksperymentów i doœwiadczeñ m.in.
za pomoc¹ wykrywacza dŸwiêków na od-
leg³oœæ, czy generatora burzy i grzmotów.

FIZYKA DLA SMYKA
Du¿o radoœci dostarczy³y uczestnikom
zajêæ rury graj¹ce oraz urz¹dzenie do
zmiany g³osu. Wykonuj¹c doœwiadczenie
z ³y¿kami wszyscy z wielkim zaintereso-
waniem obserwowali, jak dŸwiêk przecho-
dzi przez cia³o sta³e. Zajêcia naukowe za-
koñczy³y siê pomiarem natê¿enia dŸwiê-
ku za pomoc¹ sonometru, a ostatni ekspe-
ryment dotyczy³ szkodliwego oddzia³ywa-
nia ha³asu na zdrowie cz³owieka.

A. Jankowska, foto archiwum
Zajêcia z fizyki mog¹ byæ

bardzo ciekawe

Turniej mitologiczny
W czwartek 21 lutego, zgodnie z tradycj¹
Szko³y Podstawowej w Œmiglu, odby³ siê
turniej mitologiczny dla uczniów klas V,
w którym dzieci musia³y wykazaæ siê nie
tylko wiedz¹ teoretyczn¹, ale równie¿
zdolnoœciami sportowymi i plastycznymi.
Ka¿da klasa zaprezentowa³a postaæ jed-
nego z bogów greckich oraz przedsta-
wi³a w formie komiksu treœæ wyloso-
wanego wczeœniej mitu. M³odzie¿ ry-
walizowa³a ze sob¹ w ró¿nych konku-
rencjach sprawnoœciowych, m.in.
w: zapasach, rzucie dyskiem, rzucie
oszczepem, biegach i skoku w dal. Oce-
nie podlega³ równie¿ odpowiedni strój
oraz sportowe zachowanie uczniów
z poszczególnych klas. Po zaciek³ej ry-
walizacji wy³oniono zwyciêzców. I miej-
sce zajê³a klasa Vd, drugie: klasy Vb i Ve,
trzecie klasa Vc, a czwarte klasa Va. „Pu-
char przechodni” wrêczyli uczniowie
z klasy VIc - zesz³oroczni zwyciêzcy tur-
nieju.

Niecodzienne lekcje
27 lutego uczniowie z klasy IVc i IVd
szko³y podstawowej pod opiek¹ pañ: Iwo-
ny Baranowskiej i Moniki Janowicz wziêli
udzia³ w wycieczce do Przedsiêbiorstwa
Wodno-Kanalizacyjnego w Henryko-

wie. Mieli tam okazjê zapoznaæ siê
z budow¹ i prac¹ w oczyszczalni oraz
obejrzeæ kolejne etapy oczyszczania œcie-
ków. Dzieci uczestniczy³y w zajêciach
edukacyjnych, obserwowa³y pod mi-
kroskopem i poznawa³y bakterie, któ-
re wystêpuj¹ w za-
nieczyszczeniach.
Na zakoñczenie ka¿-
dy otrzyma³ upomi-
nek: czapkê prze-
ciws³oneczn¹ i opa-
skê odblaskow¹.
Nastêpnym etapem
wycieczki by³a wizy-
ta w Archiwum Pañ-
stwowym, w Lesz-

nie. Czwartoklasiœci
mogli obejrzeæ miej-
sce, w którym zgro-
madzone s¹ wszyst-
kie wa¿ne dokumen-
ty z naszego regionu.
Nie lada atrakcj¹ by³a
mo¿liwoœæ przesu-
niêcia ogromnych,
ciê¿kich pó³ek z ak-
tami. Jednak dziêki
nowoczesnym roz-
wi¹zaniom technicz-
nym wszyscy dosko-

nale poradzili sobie z tym zadaniem.
Dzieci wziê³y równie¿ udzia³ w lekcji
pod nazw¹: „Jak odnaleŸæ swoich
przodków?”.

Iwona Baranowska
foto archiwum szko³y

Niecodzienny Olimp

WIEŒCI ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ W ŒMIGLU

Wycieczka do Henrykowa
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3 MAJA 1926  ROKU W ŚMIGLU

2 lutego bie¿¹cego roku minê³a 120
 rocznica powstania zas³u¿onego To-

warzystwa Œpiewaków Polskich „Harmo-
nia”, którego za³o¿ycielami byli: Wincen-
ty Kiedrowski, Alojzy Wojciechowski, Jó-
zef Stachowiak i Marcin Wojciechowski.
Niech symboliczn¹ wi¹zankê kwiatów
z tej okazji stanowi przypomnienie wier-
sza napisanego przez 13-letniego wów-
czas ch³opca W. Strza³kowskiego w dniu
21 lipca 1923 roku z okazji 30 rocznicy
powstania chóru:

120 LAT ŒMIGIELSKIEJ „HARMONII”
„Czeœæ pieœni polskiej!” - to jest œwiête
has³o.
Od lat trzydziestu cenione,
Oby te¿ ono nigdy nie zagas³o
I niczem nie by³o splamione.

Niech siê odzywa w najpiêkniejsze s³o-
wa,
W tak mi³e dla ucha tony
Nasza œmigielska Harmonija chórowa.

Za lata przesz³e i pe³ne udrêki,

I za te pienia w ukryciu,
Echa twe dawne przynosz¹ dŸwiêki,
Których dozna³aœ w swem ¿yciu.

Za pokrzepienie polskiego ducha,
Którego obudzi³ twój dŸwiêk.
A gdy dziejowa przysz³a zawierucha
Ciemiê¿ców Polski ogarn¹³ lêk.

Wówczas gdy lud nasz zosta³ wyzwolo-
ny,
Tyœ mu œpiewa³a chora³y,
I obali³aœ zaborców trzy strony.
Tê chwilê pamiêta œwiat ca³y.

Czeœæ ci i chwa³a œpiewacza dru¿yno:
Œlê me ¿yczenia w tej porze,
Gdy¿ twe tryumfy nigdy nie przemin¹,
Wiêc przyjmij odemnie „Szczêœæ Bo¿e”.

Jan Pawicki

Zapraszamy
na obchody

120-leciaTowarzystwa
Œpiewu „Harmonia”
 25 i 26 kwietnia br.
(szczegó³y na plakatach)

Pocz¹tek maja 1926 roku obfitowa³
      w deszcze oraz wyró¿nia³ siê ch³od-
nymi nocami. Ten miesi¹c zosta³ zapa-
miêtany przez wydarzenia zwi¹zane
z „przewrotem majowym” Józefa Pi³sud-
skiego. Zajœcia te jednak nie przyæmi³y
pamiêci o rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja 1791 roku. Jak wa¿na by³a to
rocznica poeta E. Rajewski zaznaczy³ na-
stêpuj¹co:
„Maj Trzeci œwiêtym pozosta³ wci¹¿ nam
drogowskazem.
Mi³oœci ku Tobie Ojczyzno pozosta³
wiecznym nakazem”.
Wówczas zwrócono siê do spo³eczeñstwa
œmigielskiego z nastêpuj¹cym przeka-
zem: „na nadchodz¹c¹ uroczystoœæ
3 Maja, która z pocz¹tkiem zmartwych-
wstania Polski by³a tak radoœnie obcho-
dzona, w nastêpnych latach zobojêtnia³a
w sercach rodaków” i dalej „... có¿ ci Pol-

ska winna? my sami. W pierwszym rzê-
dzie brak mi³oœci bliŸniego, za ni¹ idzie
zazdroœæ, nienawiœæ etc.” Uœwiadamiano
mieszkañców, ¿e „dzieñ ten jest nie tyl-
ko dniem uroczystoœci i pochodów, jest
on przede wszystkim dniem, w którym
¿ywo i prawdziwie powinien uzewnêtrz-
niaæ siê patriotyzm i uczucie narodo-
we...”.
Warto zwróciæ uwagê na to, jaki by³ prze-
bieg uroczystoœci w Œmiglu.
W niedzielê, 2 maja wieczorem, o godz.
2000 odby³ siê capstrzyk Dru¿yn Harcer-
skich i Pogotowia. W samo œwiêto przed
sal¹ parafialn¹ zebrali siê chor¹¿owie
i marsza³kowie wszystkich towarzystw
i cechów wraz ze sztandarami. Po zbiór-
ce wszyscy udali siê do koœcio³a, gdzie
zosta³o wyg³oszone okolicznoœciowe ka-
zanie. Odœpiewano „Te Deum”, jedn¹
zwrotkê hymnu narodowego oraz „Bo¿e

coœ Polskê”. Po po³udniu w ogrodzie strze-
leckim zosta³a zorganizowana zabawa ta-
neczna, a wieczorem w sali strzeleckiej dla
uczczenia rocznicy 3 Maja przewidziano
nastêpuj¹ce punkty programu:
a) Wystêp chóru „Harmonia”,
b) Wyk³ad p. inspektora szkolnego

„O Konstytucji 3 Maja”,
c) Wiersz,
d) Przemowa ks. wik. Kutznera. „O zna-

czeniu Towarzystwa Czytelni Ludo-
wych”,

e) Wystêp chóru „Harmonia”.
Od 2130 dalszy ci¹g zabawy tanecznej.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e komi-
tet TCL na pow. œmigielski postanowi³ ak-
tywnie w³¹czyæ siê w organizacjê uroczy-
stoœci oraz przeprowadziæ w tym dniu
zbiórkê pieniêdzy na cele kulturalno-
oœwiatowe.

Jan Pawicki

 Obchody 65-lecia TŒ „Harmonia”
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Setny rok ¿ycia 29 marca br. osi¹gn¹³
by³y, d³ugoletni proboszcz parafii

w Wonieœciu i Honorowy Obywatel Œmi-
gla - ks. kanonik Leon Stêpniak, dobry,
szlachetny i niezwykle doœwiadczony
przez ¿ycie kap³an. Z tej wyj¹tkowej oka-
zji warto przypomnieæ koleje ¿ycia Jubi-
lata.
KALENDARIUM ŻYCIA KS. KANONI-
KA LEONA STĘPNIAKA
- 29 marca 1913 roku w Czarnotkach

k. Œrody Wlkp. urodzi³ siê Leon Stêp-
niak. Rodzicami jego byli: Jan i Pela-
gia z Grzeœkowiaków. Leon by³ naj-
starszym z dziesiêciorga rodzeñstwa,
mia³ 5 sióstr i 4 braci. Rodzice byli oso-
bami zamo¿nymi. Ojciec w 1921 roku
kupi³ maj¹tek Bronis³aw (150 ha).

- W 1926 roku Leon zosta³ uczniem Pañ-
stwowego Gimnazjum Koedukacyjnego
w Œrodzie Wlkp., gdzie w 1933 roku zda³
maturê z wyró¿nieniem.

- W 1933 roku wst¹pi³ do Seminarium
Duchownego w GnieŸnie, gdzie odby³
dwuletnie studia filozoficzne.

- W 1935 roku - rozpocz¹³ studia teolo-
giczne w Seminarium Duchownym
w Poznaniu, które ukoñczy³ przed
II wojn¹ œwiatow¹ w 1939 r.

- 3 czerwca 1939 - ks. Leon przyj¹³ œwiê-
cenia kap³añskie z r¹k ks. Prymasa Au-
gusta Hlonda i w tym samym roku
podj¹³ pracê duszpastersk¹ w parafii
Kêb³owo k. Wolsztyna.

- 28 wrzeœnia1939 - po aresztowaniu pro-
boszcza zosta³ wikariuszem substytu-
tem parafii Kêb³owo.

- 27 stycznia 1940 - zosta³ aresztowany
przez gestapo i osadzony z 60 innymi
ksiê¿mi w klasztorze Benedyktynów
w Lubiniu, a nastêpnie w maju zosta³
przewieziony do Fortu VII w Poznaniu

JUBILAT KS. KANONIK LEON STÊPNIAK

i dalej do obozu koncentracyjnego
w Dachau, którego bramê przekroczy³
24 maja 1940 roku i tam otrzyma³ nr
obozowy 11424, a nastêpnie umieszczo-
ny zosta³ w bloku nr 5.

- 2 sierpnia1940 - wraz z grup¹ 150 ksiê-
¿y ks. Leon trafi³ do kamienio³omów
w Gusen, stanowi¹cych podobóz Mau-
thausen.

- 8.12.1940 - pozostali przy ¿yciu ksiê¿a
wraz z ks. Leonem wrócili do obozu
w Dachau. Otrzyma³ tam nowy numer
22036 i skierowany zosta³ na pobyt
w bloku nr 28.

- Styczeñ 1943 - ks. Leon ciê¿ko chory
na tyfus brzuszny.

- 29 kwietnia 1945 - wiêŸniowie Dachau
zostaj¹ uwolnieni przez ¿o³nierzy ame-
rykañskich gen. Pattona.

- 22 sierpnia 1945 - zosta³ mianowany
przez ks. bp. Józefa Gawlinê kapelanem

Polaków w obozie w Kolonii-Etzel.
- 1 listopada 1945 - ks. Leon wróci³ do

Polski.
- 1 stycznia 1946 - abp Walenty Dymek

powo³a³ ks. Leona na wikariusza w Swa-
rzêdzu.

- 5 maja 1949 - ksi¹dz Leon zosta³ pro-
boszczem w Gieczu i Grodziszczku.

- W lipcu 1960 roku - mianowany admini-
stratorem parafii p.w. œw. Wawrzyñca
w Wonieœciu.

- 1 lipca 1976 - decyzj¹ ks. abp Antoniego
Baraniak zosta³ proboszczem parafii œw.
Ducha w Koœcianie, ale z uwagi na stan
swego zdrowia na w³asn¹ proœbê,
z dniem 15 lutego 1977 roku przeszed³
na emeryturê.

- 1 stycznia 1977 - ks. abp Marian Przy-
kucki, metropolita szczeciñsko-kamieñ-
ski mianowa³ ks. Leona Kanonikiem
Honorowym Œwiêtej Kapitu³y Kolegiac-
kiej p.w. NMP Królowej Œwiata w Star-
gardzie Szczeciñskim i w tym samym
roku zosta³ mianowany Kanonikiem
Honorowym Kapitu³y Katedralnej w Po-
znaniu.

- W paŸdzierniku 2004 roku - kapitu³a
„Wiadomoœci Koœciañskich” wrêczy³a
ks. Leonowi nagrodê „Za Serce”.

- W 2005 roku - zosta³ Honorowym Oby-
watelem Œmigla.

Ks. Leon Stêpniak by³ wieloletnim wice-
przewodnicz¹cym Komitetu Ksiê¿y
b. WiêŸniów Obozu Koncentracyjnego
Dachau i wiceprzewodnicz¹cym Biulety-
nu Informacyjnego dla ksiê¿y b. WiêŸ-
niów Dachau.
- 29 marca 2013 - ks. kanonik Leon Stêp-
niak ukoñczy³ setny rok ¿ycia.
Ad Multos Annos.
(³ac. „Wielu lat ¿ycia”, przyp. red)

Jan Pawicki

Ksi¹dz  kanonik Leon Stêpniak

N iecodzienni goœcie odwiedzili
          14 marca szko³ê w ¯egrówku - byli
to uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêcio-
wej w Koœcianie. Wspólny przyjaciel,
Wojciech Ciesielski, wprowadzi³ wszyst-
kich w atmosferê zbli¿aj¹cych siê œwi¹t
wielkanocnych i zachêci³ do aktywnego
spêdzania wolnego czasu w gronie rodzi-
ny. Podczas recitalu goœci, dzieci mia³y
okazjê zobaczyæ i us³yszeæ brzmienie cie-
kawych instrumentów, np. keyboardu, gi-
tary elektrycznej i bongosów. By³ równie¿
czas na wspólne œpiewanie znanych wszyt-
kim piosenek. Dobra zabawa i mi³a atmos-
fera zostanie na zawsze w pamiêci nie tyl-

ŒWI¥TECZNY KONCERT
ko ma³ych gospoda-
rzy ale i ich goœci. Na
koniec spotkania
uczniowie przekazali
goœciom zebrane wcze-
œniej s³odycze i w³a-
snorêcznie wykona-
ne kartki œwi¹teczne.
Goœcie równie¿ nie
przyjechali z „pustymi
rêkoma” -  wrêczyli
dzieciom drobne upo-
minki.

B.£.,
foto archiwum

Spotkanie w atmosferze œwi¹t wielkanocnych
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Wybór dalszej œcie¿ki edukacyjnej
nie jest ³atw¹ decyzj¹. Ju¿ nieba-

wem uczniowie klas trzecich gimnazjum
bêd¹ zmuszeni zadecydowaæ o swoim
przysz³ym kierunku kszta³cenia, wybraæ
szko³ê, a nastêpnie zawód. By u³atwiæ im
podjêcie decyzji, w Gimnazjum w Œmiglu
rozpoczêto akcjê: „Szko³y ponadgimna-
zjalne naszymi goœæmi”. Jako pierwsi od-
wiedzili gimnazjalistów przedstawiciele
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie.
Na spotkanie z m³odzie¿¹, które odby³o
siê 5 lutego br. w auli, przybyli nauczy-
ciele: Alina May-Siejak, Marcin Grzesiak,
Stanis³aw Tomaszyk, Rados³aw Nowak,
a tak¿e absolwenci œmigielskiego gimna-

CO DALEJ GIMNAZJALISTO?

zjum, a dziœ uczniowie liceum policyjne-
go, wojskowego oraz stra¿ackiego. Za-
prezentowali oni umiejêtnoœci, które na-
byli w toku nauki. Trzecioklasiœci zapo-
znali siê z ofert¹ edukacyjn¹ szko³y na
rok szkolny 2013/2014, zasadami przy-

jêæ oraz ofert¹ zajêæ pozalekcyjnych.
Aktualnie organizowane s¹ spotkania
z kolejnymi szko³ami, natomiast w mar-
cu na terenie gimnazjum odbêd¹ siê, ju¿
po raz ósmy, Targi Edukacyjne.

Izabella Szablewska, foto archiwum

W Zespole Szkó³ w Starym Bojano-
wie uczniowie obchodzili Dzieñ

Œwiêtego Walentego. Rada Samorz¹du
Uczniowskiego zorganizowa³a tego dnia
specjaln¹ pocztê walentynkow¹.
Uczniowie i nauczyciele mogli, za poœred-
nictwem uczniowskiego samorz¹du,
przekazaæ drobny upominek wybranej
osobie. Na przerwach przeprowadzono
konkurs na idealn¹ parê. Wybrane oso-
by z klas odpowiada³y na pytania, spraw-
dzaj¹ce to, jak dobrze siê znaj¹. Zwyciêz-
cy zostali nagrodzeni tytu³em króla i kró-
lowej walentynek. Klasy za zadanie mia-
³y równie¿ przygotowaæ gazetki œcienne

DZIEÑ ZAKOCHANYCH
o tematyce walentynkowej. Zwyciêzcy
otrzymali s³odycze. Pierwsze miejsce
zajê³a klasa III a gimnazjum, drugie kla-
sa I a, a trzecie miejsce klasa V a. Cha-
rakterystycznym elementem tego dnia
w szkole by³ czerwony strój uczniów oraz
pracowników szko³y.
Szko³a udekorowana zosta³a wielkimi
czerwonymi sercami, które oddawa³y
romantyczny nastrój i pod którymi mo¿-
na by³o siê przytuliæ lub poca³owaæ.
Czas na przerwach umila³a romantycz-
na muzyka. Walentynki przynios³y spo-
³ecznoœci szkolnej wiele radoœci.

Justyna Majchrzak-Glapiak foto archiwum

Gminne eliminacje dorocznego, ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po-

¿arniczej p.n. „M³odzie¿ Zapobiega Po-
¿arom” odby³y siê w Szkole Podstawo-
wej w Œmiglu 1 marca 2013 r. Do konkur-
su stanê³o 25 zawodników wy³onionych
podczas eliminacji szkolnych, które odby-
³y siê w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie szkó³ podstawowych oraz
uczniowie gimnazjum. Do zmagañ stanêli
tak¿e uczniowie szkó³ podstawowych
w Czaczu, Starym Bojanowie, Œmiglu
i Bronikowie oraz gimnazjaliœci ze Œmigla,
Starej Przysieki Drugiej, Starego Bojano-
wa, Bronikowa i Czacza.
Nad prawid³owym przebiegiem konkursu
czuwa³o jury wraz z Wiceprezesem Zarz¹-
du MGOSP - Romanem Schillerem i ko-
mendantem Gminnym Stra¿y Po¿arnych
w Œmiglu - Marianem Graczykiem.
Pytania konkursowe przygotowane by³y
w formie testu, a o zwyciêstwie decydo-
wa³a liczba zdobytych punktów.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
W kategorii szkó³ podstawowych najwiê-
cej poprawnych odpowiedzi udzieli³a Jó-
zefina Kaczorowska ze szko³y w Starym
Bojanowie uzyskuj¹c 24 punkty i tym sa-
mym zajmuj¹c pier wsze miejsce.
O dwa punkty mniej i drugie miejsce zdo-
by³ równie¿ uczeñ ze Starego Bojanowa -
Kamil B³ocian. Miejsce trzecie zajê³a Wik-
toria Skoracka ze szko-
³y w Czaczu.
W kategorii szkó³ gim-
nazjalnych zwyciêzc¹
zosta³ Marcin D¹brow-
ski ze Œmigla uzyskuj¹c
29 punktów. Dwa kolej-
ne miejsca rozstrzy-
gnê³y siê po dogrywce.
Ostatecznie drugie
miejsce zajê³a Iga Kozi-
ca - uczennica Gimna-
zjum w  Starym Boja-
nowie, a trzecie Pauli-
na Nowak z Broniko-

wa.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zwyciêz-
com wrêczy³a Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska - zastêpca Burmistrza Œmigla.
Finaliœci œmigielskich eliminacji  reprezen-
towli gminê podczas turnieju powiatowe-
go.

AKA, foto A. Kasperska

Uczestnicy byli bardzo skupieni

Poczta walentynkowa dzia³a³a bez
zarzutu

Rados³aw Nowak, Stanis³aw Tomaszyk,
Marcin Grzesiak

Uczniowie otrzymali ofertê
edukacyjn¹
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NASZ ORZE£ BIA£Y

W celu odró¿nienia od innych, okre-
œlenia swej to¿samoœci i podkreœle-

nia suwerennoœci, poszczególne pañstwa
pos³uguj¹ siê wizualnymi i dŸwiêkowymi
znakami - symbolami. Takimi wa¿nymi
znakami s¹: god³o, barwy narodowe,
hymn. Do symboli Polski zaliczamy:
„Mazurek D¹browskiego”, bia³o-czer-
won¹ flagê i Bia³ego Or³a.
Historia polskiego god³a jest ciekawa
i d³uga, siêga czasów legendarnych, ba-
œniowych. Nasze god³o - Orze³ Bia³y - ma
wielkopolski rodowód. Wi¹¿e siê on
z plemieniem Polan, które w czasach
przedhistorycznych zamieszkiwa³o zie-
mie, pola w dolinie War ty, Noteci,
a zw³aszcza z ludem osiad³ym nad jezio-
rami Gop³em i Lednic¹. Narodziny nasze-
go god³a gin¹ w mroku dziejów. Wiedza
o nich d³ugo by³a przekazywana z poko-
lenia na pokolenie, ¿y³a tylko w tradycji
ustnej, w której prawda historyczna mie-
sza³a siê z literack¹ fikcj¹.
Bajeczne dzieje Polski opisuje legenda
o trzech s³owiañskich braciach: Lechu,
Czechu i Rusie, którzy w czasie wêdrów-
ki zatrzymali siê w okolicy dzisiejszego
Gniezna i tam musieli siê rozstaæ. Rus
powêdrowa³ na wschód, Czech na po³u-
dnie, a Lech pozosta³. W odwiecznym,
ciemnym borze znalaz³ gniazdo bia³ych
or³ów. Na tym miejscu za³o¿y³ swoj¹ sie-
dzibê, któr¹ nazwa³ Gniezno. W czasie
wieczornego odpoczynku Lech zachwy-
ci³ siê widokiem bia³ego or³a szybuj¹ce-
go na tle czerwieni zachodz¹cego s³oñ-
ca. Urzeczony tym widokiem Lech
przyj¹³ or³a bia³ego na czerwonym tle za
swój herb. Pierwsza pisana wzmianka
o trzech braciach i orle bia³ym znajduje
siê w „Kronice Wielkopolskiej” spisanej
po ³acinie u schy³ku XIII wieku przez
dziekana archikatedry gnieŸnieñskiej -
Godzis³awa Baszka. Podanie to jest za-
notowane równie¿ w czeskiej „Kronice
Dalimila” z pocz¹tku XIV wieku.
Najwczeœniejszy zachowany wizerunek
Or³a w koronie znajduje siê na denarach
Boles³awa Chrobrego. Stylizowany na
denarach Orze³ jest Ÿród³em naukowe-
go sporu. Niektórzy uczeni w¹tpi¹, czy
to orze³, czy mo¿e paw b¹dŸ inny ptak.
Niekoronowany Orze³ jako herb Piastów
œl¹skich wystêpuje po raz pierwszy na
pieczêciach ksi¹¿êcych z pocz¹tku XIII
wieku. Stopniowo Or³a jako herb przyj-
mowa³y kolejne linie Piastów. NajpóŸniej
sta³o siê to u ksi¹¿¹t mazowieckich. Her-
by poszczególnych linii ksi¹¿êcych ró¿-
ni³y siê kszta³tem or³a, jego barw¹ oraz
kolorem t³a. Ksi¹¿êta wielkopolscy

w po³owie XIII wieku zmienili swego pia-
stowskiego Or³a na Lwa i pó³ Lwa. Ksi¹-
¿ê poznañski Przemys³ II do 1290 roku
u¿ywa³ Lwa jako swego herbu. Po koro-
nacji w 1295 roku król Przemys³ II przyj¹³
Or³a Bia³ego w koronie jako herb swój
i ca³ego pañstwa polskiego. Pierwszy raz
król u¿y³ go na pieczêci majestatycznej
w roku swej koro-
nacji. Od tej pory,
ze zmiennymi lo-
sami, Orze³ Bia³y
jest herbem - go-
d³em Polski.
W okresie piastow-
skim Orze³ Bia³y
przewa¿nie pe³ni³
funkcje herbu w³ad-
cy i pañstwa. Zmiana nast¹pi³a w 1386
roku po wst¹pieniu W³adys³awa Jagie³³y
na tron polski. Powsta³o wtedy nowe pañ-
stwo Rzeczpospolita Obojga Narodów,
z³o¿one z Królestwa Polskiego (Korona)
i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Orze³
piastowski pozosta³ herbem Korony,
a Wielkie Ksiêstwo Litewskie zachowa-
³o dynastyczny herb Jagie³³y. Odt¹d Orze³
Bia³y i jagielloñska Pogoñ na czteropo-
lowej tarczy to herb pañstwa polsko-litew-
skiego.
W okresie panowania królów elekcyj-
nych (1573-1795) herbem Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów pozosta³a cztero-

polowa tarcza z Or-
³em Bia³ym i Pogo-
ni¹. W ci¹gu tych
lat zmienia³ siê wi-
zer unek tarczy
herbowej. Or³owi
dodano w szpony
insygnia królew-
skie, krzy¿ i miecz.
Królowie elekcyjni

umieszczali na œrodku czteropolowej tar-
czy herbowej Rzeczpospolitej Obojga
Narodów swoje herby rodowe. Król Sta-
nis³aw Leszczyñski umieœci³ Wieniawê,
herb rodu Lesz-
czyñskich.
Po trzecim roz-
biorze Rzeczpo-
spolita znik³a
z mapy Europy.
P o w s z e c h n e
w dawnej, wol-
nej Polsce u¿y-
wanie Or³a jako
symbolu pañ-
stwa i jego su-
werennoœci, w czasie porozbiorowym
by³o ograniczone, a nawet zakazane. Jed-

nak Orze³ Bia³y przetrwa³ w pamiêci Po-
laków. O nim œpiewano pieœni i uk³ada-
no wiersze, które towarzyszy³y rodakom
w zmaganiach o wyzwolenie ojczyzny.
Or³a Bia³ego Polacy traktowali, jak œwiê-
toœæ i narodow¹ pami¹tkê. Wyra¿ali to na
ró¿ne sposoby np.: zbierano przedrozbio-
rowe monety, haftowano Or³y na sztan-
darach, umieszczano na bi¿uterii, nawet
na sprzêtach u¿ytkowych. Pamiêæ tego,
co polskie utrwala³y w narodzie organi-
zacje i towarzystwa patriotyczne. W Œmi-
glu tak¹ rolê, miêdzy innymi, pe³ni³ Chór
Harmonia. Równie¿ literatura i malar-
stwo krzepi³y serca Polaków, podtrzymy-
wa³y nadziejê. Ogromn¹ rolê w zachowa-
niu polskoœci odegra³y tak¿e: koœció³
katolicki i rodziny.
Wieloletnie starania o odzyskanie nie-
podleg³ej ojczyzny nie posz³y na marne.
W XIX wieku Polska od¿ywa³a na krót-
ko, okrojona i zale¿na.
Doceniaj¹c zas³ugi Legionów Jana Hen-
ryka D¹browskiego, w 1807 roku cesarz
Napoleon Bonaparte utworzy³ Ksiêstwo
Warszawskie, które istnia³o krótko, tyl-
ko do 1815 roku.
Herbem Ksiêstwa
by³a dwudzielna
tarcza.  Na  j e j
pierwszym polu
by³ herb Saksonii,
na drugim, na czer-
wonym tle Orze³
Bia³y. Ksiêstwo
mia³o w³asn¹ ar-
miê, której twórc¹ i dowódc¹ by³ genera³
D¹browski. Dla tej armii patriotyczne
polskie damy haftowa³y sztandary z Bia-
³ymi Or³ami. Tak te¿ uczyni³a Barbara
z Ch³apowskich D¹browska, ¿ona gene-
ra³a. Znany jest sztandar Wojsk Ksiêstwa
Warszawskiego w³asnorêcznie haftowa-
ny przez Barbarê pochodz¹c¹ z naszego,
koszanowskiego dworku.
Herbem Królestwa Polskiego, powsta³e-

Orze³ Przemys³a II
po koronacji

Herb z czasów
jagielloñskich

Herb króla Stanis³awa
Leszczyñkiego

Sztandar wojsk Ksiêstwa Warszawskiego
haftowany przez Barbarê z Ch³apowskich

D¹browsk¹

Herb Ksiêstwa
Warszawskiego
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go po upadku Napoleona w 1815 roku,
by³ carski dwug³owy czarny orze³, na któ-
rego piersi znajdowa³a siê tarcza z Or³em
Bia³ym. W tej wersji symbol Polski ist-
nia³ tylko do 1832 roku. Potem zmniej-
szona polska tarcza herbowa znalaz³a siê
na skrzydle carskiego or³a obok innych
herbów. Jedynie na sztandarach wojsk
polskich Królestwa widnia³ piastowski
Orze³ Bia³y. Do wybuchu powstania listo-
padowego naczelnym wodzem tych
wojsk by³ carewicz Konstanty, szwagier
genera³a Dezyderego Ch³apowskiego
z Turwi.
W Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, rów-
nie¿ utworzonym w 1815 roku, polska
tarcza herbowa z Or³em Bia³ym znajdo-
wa³a siê na piersi pruskiego, czarnego
or³a. Herb Ksiêstwa przetrwa³ niezmie-
niony do odzyskania niepodleg³oœci
w 1918 roku.
W czasie powstañ w XIX wieku Orze³
Bia³y by³ symbolem narodu walcz¹cego
o niepodleg³oœæ. W powstaniu listopado-
wym herbem
by³a ukorono-
wana, dwudziel-
na tarcza z Or-
³emw koronie
(czasem bez
niej) i Pogoni¹.
W okresie po-
wstania stycz-
niowego uko-
ronowana tar-
cza herbowa
by³a trójdziel-
na z Or³em bez korony, Pogoni¹ i Archa-
nio³em Micha³em, patronem Rusi.

Chocia¿ powstania narodowe zakoñczy³y
siê klêsk¹ wœród Polaków nie os³ab³y uczu-
cia patriotyczne. Przywi¹zanie do Or³a
³¹czy³o rodaków w kraju i na emigracji.
Obok Pary¿a, Londynu, Drezno by³o
w XIX wieku wa¿nym oœrodkiem polsko-
œci na emigracji, zw³aszcza hotel Pod Bia-
³ym Or³em. Pe³ni³ on wtedy funkcjê pol-
skiej ambasady. Podobn¹ rolê odgrywa³o
drezdeñskie mieszkanie genera³owej D¹-
browskiej. Tam haftowano dla powstañ-
ców polskie or³y na sztandarach.
W czasie I wojny œwiatowej Orze³ jako sym-
bol polskoœci pojawi³ siê na czapkach ¿o³-
nierzy Legionów Pi³sudskiego i B³êkitnej
Armii Hallera. W odnowionym przez Au-
striê i Niemcy Królestwie Polskim, w 1917
roku wyemitowano pierwsze banknoty
z Or³em w koronie na niepodzielnej tar-
czy.
Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 roku
Orze³ zatriumfowa³ na nowo, ale bez ko-
rony. W 1919 roku przywrócono mu za-

drugiej wojny œwiatowej.
Klêska wrzeœniowa w 1939 roku i okupa-
cja niemiecka spowodowa³y, ¿e w kraju
symbol wolnej Polski sta³ siê znakiem za-
kazanym. Oficjalnie Or³a jako symbolu
u¿ywa³o wojsko i urzêdy polskie na obczyŸ-
nie. W czasie drugiej wojny œwiatowej
wspó³istnia³y dwie wersje Or³a:
z koron¹ i bez niej. Janina Broniewska
opracowa³a wzór Or³a bez korony dla po-
wsta³ej w ZSSR I Dywizji Piechoty im. Ta-
deusza Koœciuszki. Wojska na Zachodzie
i w³adze emigracyjne honorowa³y wizeru-
nek Or³a z 1927 roku.
Po zakoñczeniu wojny herb opracowany
przez Broniewsk¹ nie przyj¹³ siê. W³adza
PRL wprowadzi³a jako obowi¹zuj¹cy po-
prawiony herb z 1927 roku, jednak zawsze
bez korony. Uprzedzona do tego, co wi¹-
za³o siê z Polsk¹ przedwojenn¹ w³adza lu-
dowa nazwê „herb pañstwa” zast¹pi³a s³o-
wami „god³o pañstwowe”. Ci¹gle istniej¹-
cy Polski Rz¹d na UchodŸctwie w 1956
roku, Or³owi autorstwa Kamiñskiego
doda³ krzy¿ na koronie.
Po obaleniu systemu komunistycznego
w Polsce, w 1989 roku powrócono do tra-
dycyjnego Or³a Bia³ego w koronie na czer-
wonym tle wed³ug wzoru z 1927 roku. Po
drobnych poprawkach dokonanych przez
Andrzeja Heidricha Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej 9 lutego 1990 roku uzna³ ten herb
za obowi¹zuj¹cy, zachowuj¹c przyjêt¹ po
wojnie nazwê „god³o pañstwa”.
God³u Or³a Bia³ego, bia³o-czerwonej fla-
dze i „Mazurkowi D¹browskiego” - sym-
bolom suwerennej Polski nale¿y siê sza-
cunek.

Leokadia Szymanowska

Banknot wyemitowany w 1917 roku

mkniêt¹ koronê z krzy¿em.
Nowy wzór Or³a Bia³ego opracowa³ Zyg-
munt Kamiñski i w 1927 roku zosta³ on
zatwierdzony jako herb Rzeczpospolitej
Polskiej. Obowi¹zywa³ on do wybuchu

Herb z okresu Powstania
Styczniowego

W dniach od 11 do 13 marca br.
             z trzydniow¹ wizyt¹ przylecieli
do Polski nauczyciele ze szko³y
w Schwabmünchen. Z t¹ w³aœnie szko³¹
œmigielskie gimnazjum ju¿ drugi raz
z rzêdu realizuje projekt COMENIUS.
Podczas spotkania tematem przewodnim
by³y ksi¹¿ki, a w tym g³ównie lektury
szkolne z obu krajów. Trójka nauczycieli
z Bawarii: Alfred Vogler (³aciny i jêzyka
w³oskiego), Johann Pirkl (historii i jêzy-
ka angielskiego) i polskiego pochodze-
nia nauczycielka, praktykantka jêzyka
niemieckiego i religii - Sabina Pawelczyk,
byli goœæmi w Œmiglu. Podczas spotka-
nia z nauczycielami gimnazjum w czytel-
ni szkolnej omówiono nagranie filmu na
podstawie ksi¹¿ki „Ma³y Ksi¹¿e”. W wy-
niku rozmów i dyskusji powsta³ zarys
scenariusza do filmu i podzia³ g³ównych
ról z ustaleniem wersji jêzykowych. By³o
to podstawowe zadanie spotkania, gdy¿

OWOCNE ROBOCZE SPOTKANIE
nagranie filmu bêdzie g³ównym produk-
tem naszego projektu.
Nastêpnie dyskutowano na temat progra-
mu czerwcowej wymiany w Niemczech,
gdy¿ w ramach rewizyty (w 2012 roku
uczniowie z Bawarii goœcili w Polsce),
uczniowie ze Œmigla bêd¹ goœæmi na zie-
miach niemieckich. Jak siê okaza³o nasi
partnerzy przewidzieli, oprócz dzia³añ
zwi¹zanych typowo z projektem, tak¿e
mnóstwo ciekawych i po¿ytecznych wy-
jazdów w najbli¿sz¹ okolicê, czyli m. in.
wycieczkê edukacyjn¹ do obozu zag³ady
Dachau, ca³odniowe wycieczki np. do
stolicy Bawarii - Monachium, w Alpy
Bawarskie i zwiedzanie s³ynnego zamku
u podnó¿a Alp bawarskich - Neuschwan-
stein, wycieczkê nad Jezioro Bodeñskie
i wyspê Mainau oraz wycieczkê do Au-
gsburga.
Spotkanie w gimnazjum uznaæ nale¿y za
bardzo owocne. Poczynione ustalenia

bêd¹ drogowskazem do dalszej pracy
nad projektem. Nasi goœcie oprócz spo-
tkania roboczego w gmachu szko³y, zd¹-
¿yli te¿ nieco poznaæ Œmigiel i nasz re-
gion. Zwiedzili czêœæ Poznania: Stary
Rynek i Muzeum Narodowe oraz czêœæ
Leszna: synagogê i wystawê „Historia
¯ydów w okresie przedwojennym w Lesz-
nie”.

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

Robocze spotkanie  polsko-niemieckie
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W Szkole Podstawowej w Œmiglu,
            11 marca ju¿ po raz kolejny odby-
³y siê Indywidualne Mistrzostwa Szkó³
Podstawowych w Tenisie Sto³owym. Uro-
czystego otwarcia mistrzostw dokona³
wiceprezes SZS Wielkopolska w Pozna-
niu i zarazem wicestarosta powiatu ko-
œciañskiego - Edward Strzymiñski. Wziêli
w nim udzia³ tak¿e: Burmistrz Œmigla -
Wiktor Snela, zastêpca przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Œmigla - Roman Schil-
ler, dyrektor SP Œmigiel - Robert Plewka
oraz kierownik OKFiR - Zygmunt Rataj-
czak. Zawody sêdziowali organizatorzy
mistrzostw: Danuta Strzelczyk i Ryszard
Primel.
Wyniki:
Kategoria Dziewcz¹t:
1. Anita Chudy - SP Niechanowo,
2. Wiktoria Skrzypczak - SP Œmigiel,

TENISOWE MISTRZOSTWA

3. Marta Zieliñska - SP Ostroróg,
4. Agnieszka Dominiczak - SP Ostroróg,
5.  Katarzyna Cembrowicz - SP Ostroróg,
6. Nikola Kortus - SP Œmigiel.
Kategoria Ch³opców:
1. Dawid Balcerzak - SP 3 S³upca,

2. Filip Ludwiczak - SP
Œmigiel,
3. Jakub Jankowski - SP
Bronikowo,
4. Rados³aw Rosa - SP
Ostroróg,
5. Remigiusz Styziñski -
SP Œmigiel,
6. Adam £opatka - SP
Mrowino.
Najlepsi zawodnicy za
zajêcie miejsc od 1 do 3
otrzymali medale i pu-
chary, za miejsca od 4

do 6 statuetki. Zawodnicy zajmuj¹cy miej-
sca od 1 do 6 uzyskali tak¿e nagrody rze-
czowe i dyplomy. Wrêczenia nagród do-
konali dyrektor szko³y oraz burmistrz.

D. Strzelczyk
foto archiwum

Najlepsze tenisistki turnieju

S towarzyszenie Leszczyñski Klub
Morsów YETI powsta³o w 2004 roku.

Karol Spycha³a ze Œmigla z córk¹ Kaj¹
do³¹czy³ do klubu w marcu 2010 roku,
a Edmund Splisgart rok póŸniej.
Dlaczego to robi¹? Dlaczego k¹pi¹ siê
w przerêblu w czapkach i rêkawiczkach?
Pan Karol opowiada z ogromnym entuzja-
zmem o tych zaledwie kilkuminutowych
k¹pielach. Najpierw konieczna jest roz-
grzewka, któr¹ mo¿e byæ wyr¹bywanie
przerêbla czy bieganie, b¹dŸ gimnastyka.
Przy samym wejœciu do wody technika jest
dowolna - mo¿na powolutku (po drabince
s³u¿¹cej do zejœcia), a tak¿e mo¿na jednym
skokiem (to sposób naszego „morsa”). Po
wejœciu do wody zwiêksza siê têtno oraz
prêdkoœæ oddechu - objawy, jak przy szyb-
kim biegu. W wodzie nale¿y ca³y czas po-
ruszaæ siê, no i oczywiœcie warto mieæ za-
³o¿on¹ czapkê i rêkawiczki, aby ochroniæ
miejsca, przez które ciep³o najszybciej
ucieka z organizmu. K¹piel nie trwa d³u-
go, wszystko zale¿y od odpornoœci orga-

MORSY I FOCZKA ZE ŒMIGLA
nizmu. Jakie jest pierwsze odczucie po
zanurzeniu siê? Odczuwa siê na ca³ym cie-
le tysi¹ce ma³ych igie³ek. Po wyjœciu zale-
cana jest gor¹ca herbata, szybkie ubranie
siê i ponowna, ma³a rozgrzewka. Leszczyñ-
skie „morsy” mo¿na spotkaæ nad jeziorem
w Osiecznej, w ka¿d¹ niedzielê o godzinie
1030.
Klub organizuje równie¿ k¹piele specjal-
ne - wielkanocne, wigilijne, noworoczne,
w t³usty czwartek i dla Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. S¹ i zimowe wyjazdy
nad morze, np. do Mielna, gdzie organi-

zowany jest Miêdzynarodowy Zlot Mor-
sów. Odby³a siê te¿ „k¹piel stulecia”. Otó¿
12.12.2012 roku o godzinie 1212 dwunastu
(12) morsów zanurzy³o siê w wodzie na
12 minut i 12 sekund! Dla pana Karola by³
to, jak do tej pory, najd³u¿szy zimowy po-
byt w wodzie i, jak mówi, skóra przez kil-
ka dni by³a nadwra¿liwa, ale wszystko
szybko wróci³o do normy.
Pan Karol  k¹pie siê w ka¿d¹ niedzielê,
Kaja towarzyszy ojcu, jak pozwala jej czas,
ale jak na tak m³od¹ „foczkê” mo¿e siê po-
chwaliæ d³ugim sta¿em.
Œmigielacy zaczynaj¹ myœleæ o za³o¿eniu
swojego, miejscowego klubu. Czy znajd¹
siê chêtni do zimnych k¹pieli? Najwa¿niej-
sze, aby nad jezioro zabraæ ze sob¹ rêcz-
nik, termos z herbat¹, dobry humor i zde-
cydowanie do zanurzenia siê w lodowatej
wodzie.
Przypominamy, ¿e jedyne przeciwwskaza-
nia dotycz¹ osób choruj¹cych na serce.
Co „morsy” robi¹ latem? Pan Karol mówi,
¿e czekaj¹ na.... zimowe k¹piele.

¯.K.,
foto archiwumŒmigielskie morsy i foczka

WARCABY GÓR¥
Sala Domu Wiejskiego w Starym Bo-

janowie 17 marca br. sta³a siê miej-
scem spotkania mi³oœników gry w warca-
by. 20 zawodników zebra³o siê by rozegraæ
trzeci ju¿ Wiosenny Turniej Warcabowy
o puchar Burmistrza Œmigla. W kategorii
doros³ych, w której uczestniczy³o a¿ 11
osób z naszej gminy, w tym 9 ze Starego
Bojanowa, du¿y sukces odnieœli miejsco-
wi zawodnicy, bowiem z dorobkiem 26 pkt
zwyciê¿y³ Krzysztof Halasz, przed Edwar-
dem Karpiñskim, który uzyska³ 24 pkt

(obydwóch graczy reprezentowa³o Sta-
re Bojanowo). Ostatnie miejsce na po-
dium gospodarze pozostawili goœciom -
po zaciêtej walce zaj¹³ je Miros³aw Palacz
z Poznania zdobywaj¹c 21 pkt. Na czwar-
tym miejscu uplasowa³ siê Kazimierz
Belka, a na pi¹tym kolejny zawodnik ze
Starego Bojanowa - Zdzis³aw Przyby³a.
Stawkê szeœciu nagrodzonych zawodni-
ków uzupe³ni³a Edyta Szymlet z Osiecz-
nej. Wœród dzieci zwyciê¿y³ Stanis³aw
Szymlet (Osieczna) przed siostrami: Agat¹

i Ann¹ Belk¹ (Wy-
skoæ). Poza podium
znalaz³y siê: Alek-
sandra Wêclewska
ze Sp³awia oraz
Martyna Karpiñska
z Targowiska.
Pierwszych szeœciu
zawodników oraz
wszystkie dzieci obdarowano nagroda-
mi, a najlepsz¹ kobietê, najstarszego za-
wodnika oraz gimnazjalistów (powy¿ej 13
lat) upominkami.

Edward Karpiñski

Najlepsi wœród
doros³ych
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Og³oszenia drobne
Cyklinowanie pod³óg, wykonywa-
nie i renowacja schodów
tel. 721 062 230

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Umeblowane powierzchnie biuro-
we do wynajêcia.
Centrum Œmigla
tel. 505 110 580
handel@bogatti.pl

Zak³ad fryzjerski - lokal do wyna-
jêcia
tel. 601 881 477

Przyjmê do pracy przy kompute-
rze, bran¿a odzie¿owa, Œmigiel.
CV na e-mail: 7mex@wp.pl

Oprawa muzyczna imprez
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

6 marca 2013 roku w Zespole Szkó³
         w Starej Przysiece Drugiej odby³ siê
fina³ X Gminnego Konkursu Matema-
tycznego dla uczniów klas szóstych.
W zmaganiach konkursowych wziê³y
udzia³ wszystkie szko³y z gminy Œmigiel.
Podczas fina³u z zadaniami matematycz-
nymi zmierzy³o siê 15 szóstoklasistów, po
3 uczniów z ka¿dej szko³y. Organizatora-
mi turnieju by³y nauczycielki matematy-
ki: Magdalena J¹der i Joanna Poprawiak.
Tradycyjnie patronat nad konkursem
obj¹³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla - Wies³aw Kasperski, któr y

MATEMATYCZNE ZMAGANIA SZÓSTOKLASISTÓW
w dniu konkursu by³ honorowym go-
œciem w szkole.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciê¿y³
Stanis³aw Borowiak ze Szko³y Podstawo-
wej ze Œmigla, drugie miejsce zajê³a Ali-
cja Mueller ze Szko³y Podstawowej
w Starym Bojanowie, a trzecie miejsce
reprezentant gospodarzy - Piotr Nowak.
Puchar dla najlepszej dru¿yny, ufundo-
wany przez Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Œmigla trafi³ do r¹k szóstokla-
sistów ze Szko³y Podstawowej w Starej
Przysiece Drugiej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali

pami¹tkowe dyplomy i upominki, a zwy-
ciêzcy nagrody ufundowane przez patro-
na konkursu oraz sponsorów. S³odki po-
czêstunek dla uczniów ufundowa³ w³aœci-
ciel Piekarni Cukierni z Wonieœcia.

Magdalena J¹der, Joanna Poprawiak

Zwyciêscy konkursu

24 lutego - Œmigiel
Ok. godz. 1441 kieruj¹ca pojazdem m-ki
Fiat Tipo 39-letnia mieszkanka pow. ko-
œciañskiego doprowadzi³a do kolizji dro-
gowej z prawid³owo zaparkowanym po-
jazdem m-ki Opel Astra. Kieruj¹ca by³a
trzeŸwa i zosta³a ukarana mandatem.

25 lutego - Œmigiel
Wieczorem policjanci Posterunku Poli-
cji w Œmiglu podczas patrolowania mia-
sta Œmigla zauwa¿yli dziwnie zachowu-
j¹cego siê kierowcê samochodu osobo-
wego. Prowadz¹cy pojazdem na widok
policyjnego radiowozu zatrzyma³ siê,
a nastêpnie przeje¿d¿aj¹c przez teren
prywatnej posesji, odjecha³ w rejon innej
ulicy. Policjanci widz¹c takie zachowanie
niezw³ocznie udali siê w jego kierunku,
gdzie po krótkim poœcigu zatrzymali po-
dejrzanego do kontroli, podczas której
okaza³o siê, ¿e kierowca pojazdu na tyl-
nym siedzeniu oraz w baga¿niku przewo-
zi³ prawie 200 kg miêsa wo³owego spa-
kowanego w kartonach. Zapytany kie-
rowca o to, sk¹d posiada przewo¿one
miêso nie potrafi³ siê wyt³umaczyæ. Dal-
sze czynnoœci z udzia³em zatrzymanego
doprowadzi³y do ustalenia, ¿e produkt

ten pochodzi z kradzie¿y jednego z za-
k³adów na terenie pow. koœciañskiego.
Wartoœæ skradzionego miêsa pokrzyw-
dzony wyceni³ na kwotê ok. 4 000 z³.
Czynnoœci œledcze naszych policjantów
doprowadzi³y do ustalenia kolejnych
sprawców tej kradzie¿y. Ustalono, ¿e
skradzione miêso wykorzystywali do w³a-
snych celów, b¹dŸ te¿ je sprzedawali.
Zatrzymanymi okazali siê trzej mieszkañ-
cy pow. koœciañskiego w wieku od 23 do
34 lat, w przesz³oœci niekarani. Podejrza-
ni us³yszeli ju¿ zarzuty do których przy-
znali siê. Nadto w sprawie tej zarzuty
paserstwa us³ysza³a 34-letnia mieszkan-
ka pow. koœciañskiego, w przesz³oœci nie-
karana.
Teraz za to przestêpstwo podejrzanym
grozi kara pozbawienia wolnoœci do
lat 5.

27 lutego - Czacz
Ok. godz. 1845 policjanci zatrzymali do
kontroli kieruj¹cego rowerem 42-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel, bêd¹cego
w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza-
³o 0,6 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

3 marca - Œmigiel
Ok. godz. 2015 policjanci przyjêli zg³osze-
nie, ¿e w godz. 1700-1900 na terenie gm.
Œmigiel nn. sprawca w³ama³ siê do domu

jednorodzinnego sk¹d skrad³ Laptop Ari-
sto oraz z³ot¹ i srebrn¹ bi¿uteriê. £¹czn¹
wartoœæ skradzionego mienia pokrzyw-
dzony wyceni³ na kwotê ok. 4 400 z³.

4 marca - Œmigiel
Ok. godz. 1032 policjanci otrzymali zg³o-
szenie, ¿e w dniach od 1 do 2 maca br.
nn. sprawca na terenie gm. Œmigiel z te-
renu gospodarstwa rolnego skrad³ ciela-
ka o wadze ok. 50 kg. Wartoœæ skradzio-
nego cielaka wyceniono na kwotê ok.
1 000 z³.

10 marca - Czacz
Ok godz. 1930 zatrzymano w Czaczu kie-
ruj¹cego rowerem 45-letniego mieszkañ-
ca pow. koœciañskiego. Badanie wykaza-
³o 1,37 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

13 marca - Œmigiel
Ok. godz. 728 w Œmiglu na skrzy¿owaniu
ul. Bohaterów z ul. Kiliñskiego kieruj¹-
cy samochodem m-ki renault Kangoo, 33-
letni mieszkaniec pow. koœciañskiego nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu pojazdo-
wi marki VW T5 kierowanemu przez
mieszkañca Koœciana, który w celu unik-
niêcia zderzenia zjecha³ na pobocze
i uderzy³ w zaparkowany pojazd m-ki
Opel Omega. Kieruj¹cy byli trzeŸwi.
Sprawca kolizji zosta³ ukarany MKK.
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 4/13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ów-
ki z nr 3/13 brzmia³o: „TRI-
DUUM PASCHALNE”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufun-
dowan¹ przez Restauracjê
Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Antoni Andrzejak
z Broñska

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

Poziomo
1. prawnik do wynajêcia
7. zap³ata, zysk
14. Farrow, aktorka
15. koncepcja
16. razem z Trynidadem
17. morze oddzielaj¹ce Europê i Azjê
19. wygina z³ote druciki
20. glony
21. Adam lub Karol
23. na ramieniu pirata
24. opiekunka bobasa
25. podrêcznik dla studentów
28. producent telefonów
29. germañski bóg - oszust
31. rêce draba
34. biustonosz
35. na niej zaznaczone pañstwa
37. winny kolizji
40. martwa w tytule
43. „Trebunie...” - polski zespó³ folkowy
44. wielka d³oñ
47. Giorgio od mody
49. uratowanie
52. Anna na podwórku
53. wart pa³aca
54. bar w wagonie
55. ozdoba pa³acu
56. na zêby lub fotograficzny

Pionowo
1. stolica Jordanii
2. wykonywana z pomoc¹ sztucznej nerki

3. malowana pomadk¹
4. koreañska marka samochodów
5. Ada, gdy doroœnie
6. dru¿yna, ekipa
8. model Poloneza
9. rozgrywki przy zielonym stoliku
10. opasuje kimono
11. wêgierskie morze
12. miasto w pó³nocnej czêœci Wêgier
      s³ynne z wina
13. paciorek
18. znak odejmowania
19. odg³osy mêczarni
22. od niej po¿ar
26. kaukaska dominuje w Polsce
27. ¿aby i szarañcza
30. bohomaz
32. Natalie, aktorka
33. bia³a lub czerwona
35. specjalista od zaklêæ
36. ¿adna nie hañbi
37. Leopold poeta polski
38. marka p³ynu do zmywania naczyñ
39. motyw roœlinny w kolumnie korync-
      kiej
40. tyle co szerokoœæ kciuka
41. echosonda
42. dokument kontroli wyrobu
45. tryska z szybu
46. pasterz z Tatr
48. ... Holm, aktor
50. K³obukowska
51. nagrali przebój „Bierz mnie”

Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).



kwiecień/201316

CO CZYTAÆ W KWIETNIU?

KWIECIEÑ PLECIEÑ
Chcia³oby siê rzec: œwiêta, œwiêta i po
œwiêtach. Tak mo¿na powiedzieæ tylko
w sytuacji „szybkiego zapomnienia”, jed-
nak ¿o³¹dek nagle przypomina i nie daje
zapomnieæ. Do tego od œwi¹t w prezen-
cie dostajemy kilka kilogramów wiêcej.
Tak to ju¿ jest, ¿e post przygotowuje nas
do „wielkiego ucztowania”. A potem trze-
ba trochê odpocz¹æ od jedzenia. Nasu-
wa siê jeszcze pytanie, co z tymi resztka-
mi? W³aœciwie odpowiedŸ jest prosta: gar-
nek bigosu lub zapiekanka z ziemniaków
i wszystkich pozosta³oœci, itp.
Œwiêta wprowadzi³y nas w nowy miesi¹c
- kwiecieñ. Przys³owie mówi: kwiecieñ
plecieñ, bo przeplata trochê zimy, trochê
lata. W tak¹ mieszan¹ pogodê, wymiesza-
na bêdzie i nasza kuchnia. Znajd¹ siê w
niej zimowe zupy, wszelkiego rodzaju
gulasze, jak i wiosenne sa³atki. A jak po-
goda dopisze, to wielu z nas wyci¹gnie
wyczyszczone grille na ogródki i tarasy.
W ten sposób zainaugurujemy sezon gril-
lowy jeszcze przed d³ugim weekendem
majowym. Kwiecieñ to piêkny czas, gdy
wszystko budzi siê do ¿ycia. Wiosna to
czas pocz¹tków, gor¹cych uczuæ, rozkwi-
tu i obietnicy. Ten okres kojarzy mi siê z
„budzeniem” kuchni - przygotowaniem
kuchni do nowego sezonu i nowych in-

spiracji kulinarnych.

Zupa cebulowa
Sk³adniki:
1 l wywaru,
4 du¿e cebule,
2 z¹bki czosnku,
200 ml bia³ego wytrawnego wina,
3 ³y¿ki mas³a,
4 ³y¿ki oleju,
zio³a (koperek, tymianek, pietruszka, zio-
³a prowansalskie),
1 czerstwa bagietka na grzanki,
80 g pokrojonego w plasterki, ¿ó³tego
sera,
sól, pieprz.
Sposób przyrz¹dzania:
Obran¹ cebulê kroimy w kostkê i prze-
sma¿amy na rozgrzanym maœle z ole-
jem tak d³ugo, aby uzyskaæ kolor z³o-
ty. Nastêpnie zalewamy winem i mie-
szamy gotuj¹c na ma³ym ogniu, a¿ do
odparowania alkoholu. Dolewamy wy-
war i doprawiamy. Wrzucamy posieka-
ny czosnek i odrobinê zió³. Gotujemy
przez godzinê na wolnym ogniu. Zupê
podajemy w kamionkowych naczy-
niach. Na wierzch k³adziemy wczeœniej
przygotowane grzanki z plasterkami
sera i zapiekamy w dobrze nagrzanym
piekarniku, a¿ do stopienia sera. Do
smaku mo¿na dodaæ ma³y kieliszek
brandy, je¿eli zamiast wywaru u¿ywa-
my wody, to mo¿emy dodaæ kostki ro-
so³owe.

£azanki
Sk³adniki:
500 g makaronu - ³azanki,
250g bia³ej kapusty,
200g kiszonej kapusty,
450g œwie¿ych grzybów,
400g kie³basy,
100 g t³uszczu (mas³o, smalec, olej),
2 cebule,
250 ml œmietany,
5 ³y¿ek koncentratu pomidorowego,
natka pietruszki lub koperku,
sól, pieprz.
Sposób przyrz¹dzania:
Makaron wrzucamy do posolonego
wrz¹tku i gotujemy. Kiszon¹ kapustê
obgotowujemy, a nastêpnie wyciskamy
i siekamy. Pokrojon¹ w kostkê kie³ba-
sê przesma¿amy na smalcu wraz z po-
krojon¹ w kostkê cebul¹. Nastêpnie do-
dajemy grzyby i dusimy do miêkkoœci,
a dalej odparowujemy. Bia³¹ kapustê
szatkujemy, a grzyby i kie³basê miesza-
my razem z kapust¹, dodajemy ³azan-
ki, sól i pieprz. Ca³oœæ zapiekamy w pie-
karniku. Przed zapiekaniem zalewamy
potrawê œmietan¹, wymieszan¹ razem
z koncentratem pomidorowym i posy-
pujemy posiekan¹ natk¹ pietruszki lub
koperkiem. Powy¿sz¹ potrawê mo¿e-
my wykonaæ te¿ z sam¹ kapust¹ lub
grzybami. Zamiast zapiekania ca³oœæ
mo¿na przesma¿yæ w brytfance.

S³awomir Grzesiewicz

Antonina Koz³owska w ksi¹¿ce pt.
„Kuku³ka” porusza temat bardzo

wra¿liwy, temat wzbudzaj¹cy wiele emo-
cji i kontrowersji. Bohaterkami opisanej
w ksi¹¿ce historii s¹ dwie kobiety: Mar-
ta - mê¿atka, pracuj¹ca w korporacji, bar-
dzo dobrze sytuowana i Iwona - rozwód-
ka, pracuj¹ca jako woŸna w szkole, bory-
kaj¹ca siê z problemami finansowymi.
Dzieli te kobiety w zasadzie wszystko.
Jedna mieszka na ekskluzywnym osie-
dlu, druga w „starych” blokach, k¹tem
u matki. Nale¿y zwróciæ uwagê na jesz-
cze jedn¹, bardzo istotn¹ sprawê, która
stawia bohaterki w dwóch, ró¿nych œwia-
tach: Marta pragnie zostaæ matk¹, jed-
nak ka¿da ci¹¿a koñczy siê poronieniem,
a Iwona jest matk¹ dwójki dzieci, a ci¹¿a
i poród przychodz¹ jej ³atwo, jakby by³a
do tego stworzona. I to w³aœnie dziecko
po³¹czy losy obu kobiet, uzale¿ni jedn¹
od drugiej. Pewnego dnia obydwie do-
wiaduj¹ siê o surogatkach. Marcie o ko-
biecie, która donosi ci¹¿ê i urodzi dla niej
biologiczne dziecko, opowiada lekarz.
Zaznacza on jednoczeœnie, ¿e korzysta-

nie z macierzyñstwa zastêpczego jest
w naszym kraju zabronione:
„- Mo¿na to zrobiæ? - jej twarz pojaœnia³a.
- Teoretycznie, wed³ug prawa nie bardzo.
Ale my, Polacy jesteœmy specjalistami od
znajdowania luk w prawie - uœmiechn¹³
siê - A pani nie ma problemu z zap³odnie-
niem i wyprodukowaniem zarodków,
pani potrzebuje kogoœ, kto przez parê
miesiêcy bêdzie… powiedzmy, inkubato-
rem.”
Iwona natomiast trafia w gazecie na ar-
tyku³ reklamuj¹cy agencjê kojarz¹c¹ bez-
p³odne pary z matkami zastêpczymi. I tak
jedna skuszona wizj¹ w³asnego dziecka,
a druga mo¿liwoœci¹ dodatkowego zarob-
ku „wchodz¹” w uk³ad. Marta i jej m¹¿,
za poœrednictwem prawnika, podpisuj¹
umowê z Iwon¹.
Nie bêdê zdradza³a, co wydarzy siê po
podpisaniu umowy i po tym, gdy oka¿e siê,
¿e Iwona jest w ci¹¿y. Zapewniam jednak,
¿e dla obu kobiet wszystko zakoñczy siê
dobrze. A mo¿e jednak ktoœ z Pañstwa
uzna, ¿e nie?
Czy kobieta mo¿e byæ, jak tytu³owa kuku³-

ka, t¹ która znosi jajka w gnieŸdzie innego
ptaka? Czy ³atwo jest innej kobiecie oddaæ
„podrzucone” pod serce na 9 miesiêcy
dziecko?
Na te pytania ta ksi¹¿ka nie odpowie. Ksi¹¿-
ki jednak s¹ po to, aby nad niektórymi te-
matami zastanowiæ siê, a bohaterów oce-
niæ we w³asnym sercu i sumieniu.

Aldona Micha³owska
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Przy pe³nych trybunach rozegrano
ostatni¹, XIV kolejkê spotkañ Ama-

torskiej Ligi w Pi³ce No¿nej Halowej - Nie-
t¹¿kowo 2012/2013. By³a to IX Edycja
ALPNH. Rozgrywki rozpoczê³y siê 18 li-
stopada 2012 r. i trwa³y do 10 marca
2013 r. Mecze rozgrywane by³y syste-
mem „ka¿dy z ka¿dym” z rund¹ rewan-
¿ow¹, a odbywa³y siê w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 1300 do 1700 na hali sportowej
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie. Organizatorem ligi by³
Uczniowski Klub Sportowy „Junior”
w Niet¹¿kowie. Za prowadzenie rozgry-
wek odpowiedzialni byli: £ukasz Z³ot-
kowski, Marcin Grzesiak i Jaros³aw Pie-
trowski. Zespo³y, które zajê³y miejsca od
I do III otrzyma³y puchary, pami¹tkowe
medale oraz pami¹tkowe koszulki. Naj-
lepszy strzelec ligi oraz najlepszy bram-

karz otrzymali statuetki.
Mistrzem IX Edycji zosta³ zespó³ Eda
Trans ze Œmigla gromadz¹c 42 punkty
w 18 meczach. Sk³ad zespo³u: Waldemar
Bergman, Marek Józefiak, £ukasz Kliœ,
W³odzimierz Rydlewski, Mateusz Rataj-
czak, Bartosz Gbiorczyk, Tomasz Okup-
niczak, Dawid Œmi³owski, Bogus³aw
Œmi³owski, Mateusz Szczerbal, Micha³
¯ak, Roman Stachowski. Drugie miejsce
zdoby³a dru¿yna „Marta” (37 punktów),
a trzecie Makintosch & Porabiantus (36
punktów).
Najlepszym strzelcem zosta³ Szymon
Nowak z zespo³u „Marta” zdobywaj¹c
w ca³ym turnieju 23 bramki. Bramka-
rzem, który w czasie trwania tej edycji
obroni³ najwiêcej pi³ek okaza³ siê Roman
Stachowski z zespo³u Eda Trans, nato-
miast na miano zespo³u graj¹cego fair

play zas³u¿y³a dru¿yna Z³omix, która
otrzyma³a puchar ufundowany przez Za-
stêpcê Burmistrza Œmigla - Wies³awê Po-
leszak-Kraczewsk¹.
Wszystkich amatorów pi³ki halowej or-
ganizatorzy zapraszaj¹ ju¿ na X Edycjê,
która rozpocznie siê w listopadzie 2013 r.

J.P.
foto archiwum

Kolejny raz mi³oœnicy karcianych gier
na zaproszenie Oœrodka Kultury Fi-

zycznej i Rekreacji w Œmiglu spotkali siê
w sali widowiskowej Centrum Kultury na
XII Otwartych Mistrzostwach Œmigla
w „KOPA”. Gracze przyjechali z Leszna,
Koœciana, Jutrosina, Racotu oraz z oko-
lic Œmigla i samego miasta.
Przy zapisach uczestnicy otrzymywali nu-
mer startowy oraz bon na posi³ek. Tur-
niej otworzy³ Burmistrz Œmigla - Wiktor
Snela, który ufundowa³ puchar dla zwy-
ciêzcy. Przy stolikach zasiad³o osiemdzie-
si¹t osób, w tym dwie kobiety (organiza-
tor przewidzia³ równie¿ nagrodê dla pani,
która zajmie najwy¿sze miejsce wœród
kobiet). Grano piêæ rund po trzydzieœci
dwa rozdania. Do zakoñczenia trzeciej
rundy zawodnicy mieli wgl¹d w wyniki,
a od czwartej rundy punktacja zosta³a
utajniona. Po trzeciej rundzie zarz¹dzo-

IX EDYCJA LIGI ZAKOÑCZONA

NAJLEPSI W KOPA
no przerwê, na której ka¿dy otrzyma³
gor¹cy posi³ek zapewniony przez OKFiR.
Za sukces w rundzie gracz otrzymywa³
piêæ punktów, a pozostali kolejno trzy,
jeden i zero punktów. Zwyciêzca turnie-
ju wygra³ trzy rundy, a w dwóch pozosta-
³ych zdoby³ po trzy punkty - uzyskuj¹c
razem dwadzieœcia jeden. Zawodnik
z drugiego miejsca wygra³ cztery rundy,
ale w pi¹tej zdoby³ zero punktów - czyli
ukoñczy³ turniej z dwudziestoma punk-
tami. Gracz z trzeciego miejsca wygra³
trzy rundy, a w dwóch pozosta³ych zdo-
by³ trzy i jeden punkt - suma ogólna dzie-
wiêtnaœcie punktów. Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji przygotowa³ nagrody
rzeczowe dla szeœciu pierwszych zawod-
ników. Kolejnoœæ przedstawia³a siê nastê-
puj¹co: I miejsce - Karol Lemañski ze Sta-
rego Bojanowa, II miejsce - Sebastian
Kwaœniewski ze Œmigla, III miejsce -

Antoni Her tmanowski z Wyskoci,
IV miejsce - Jacek Walter z Poladowa,
V miejsce - Józef Niwczyk z Ziemnic,
VI miejsce - Zbigniew Gogol ze Œmigla.
Pani Jadwiga Hampel zdoby³a dwanaœcie
punktów i otrzyma³a nagrodê dla najle-
piej graj¹cej kobiety.
Nagrody wrêczali pan Roman Schiller -
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla oraz Zygmunt Ratajczak - kierow-
nik OKFiR-u.

OKFiR
foto OKFiR

Kolejnym sukcesem cieszy siê dru¿y-
na „Byczki” z Gniewowa. 24 marca

br. w Krzywiniu reprezentowa³a ona
nasz¹ gminê na Halowym Turnieju Pi³-
karskim o puchar Burmistrza Krzywinia.
„Byczki” tego dnia okaza³y siê byæ nie-
pokonane, w wyniku czego zdoby³y naj-
wy¿sze trofeum.
W tych rozgrywkach wziê³o udzia³ szeœæ
dru¿yn. W fazie grupowej „Byczki” roz-
gromi³y Krzywiñ, wygrywaj¹c 8:0, a na-
stêpnie pokona³y zawodników z Gier³a-
chowem 2:1. Najbardziej zaciek³a walka
rozegra³a siê z dru¿yn¹ z ¯elazna. Mecz
zakoñczy³ siê wynikiem 2:2, a o ostatecz-

PUCHAR DLA BYCZKÓW
nym rezultacie zadecydowa³y rzuty kar-
ne, w których zawodnicy z Gniewowa
okazali siê byæ lepsi (2:1). W finale na-
sza dru¿yna spotka³a siê z graczami
z Wadlewa. „Byczki” nie daj¹c ¿adnych
szans rywalom, rozgromili ich, doprowa-
dzaj¹c do wyniku 5:1.
Tego dnia trampkarze wyst¹pili w sk³a-
dzie: B³a¿ej Walachowski, Pawe³ Rajew-
ski, Mateusz Przygodzki, Pawe³, Stacho-
wiak, Marcin Grzeœkowiak, Miko³aj Mi-
larski, Tobiasz Bia³y, Aleksander Szczer-
bal.
Wspania³e wyniki „Byczków” z Gniewo-
wa doceniaj¹ sponsorzy. Franciszka i Hie-

ronim Wysoccy z Karmina ufundowali
dru¿ynie nowe getry, a anonimowy spon-
sor - spodenki. Za pomoc i wsparcie dru-
¿yna serdecznie dziêkuje.

M.D., foto archiwum
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GRALI O PUCHAR
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-

acji w Œmiglu rozpocz¹³ cykl turnie-
jów pi³ki siatkowej rozgrywanych w sali
sportowej Szko³y Podstawowej w Œmiglu.
Pierwszy, w 2013 roku turniej rozegra-
no o puchar Burmistrza Œmigla, Wikto-
ra Sneli.
Podczas otwarcia imprezy burmistrz
¿yczy³ dru¿ynom dobrej gry, zgodnej z
zasadami fair play. Szeœæ dru¿yn: ZSET
IVECO Kêpka, Machcin, OKFiR, Œwiê-
ciechowa, WC NET oraz VICTORY gra-
³o w dwóch grupach systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Z ka¿dej grupy do fina³ów
awansowa³y dwie dru¿yny. O miejscu
koñcowym w eliminacjach decydowa³a

iloœæ ogó³em zdobytych tzw. du¿ych
punktów: za mecz wygrany wynikiem 2:0
- by³y to 3 punkty, a za wygranie 2:1 - 2
punkty.

Po cztery punkty w grupach elimina-
cyjnych zdoby³y dru¿yny: Œwiêciecho-
wa i Victory, które rozegra³y „Fina³ B”
o miejsca III-IV w turnieju. Natomiast
z piêcioma punktami w eliminacjach do
„Fina³u A” przesz³y dru¿yny: OKFiR
i WC NET, które rozegra³y mecz
o miejsca I-II.
Ostatecznie w turnieju I miejsce zajê-
³a dru¿yna OKFiR I (sety 23:25, 25:21,
15:13), II WC NET, III VICTORY, IV
Œwiêciechowa, V ZSET IVECO Kêpka,
VI Machcin.
Sêdziowie na najlepszego zawodnika
turnieju wybrali Bartka KaŸmierczaka
z dru¿yny WC NET.

OKFiR
foto OKFiR

Triumfem dru¿yny Kowalski Niet¹¿-
kowo zakoñczy³ siê Fina³ Zimowej

Wielkopolskiej Spartakiady LZS w pi³ce
halowej organizowany 3 marca br. w Œro-
dzie Wielkopolskiej.
Zespó³ z Niet¹¿kowa ju¿ po raz czwarty
z rzêdu wyst¹pi³ w finale reprezentuj¹c
Powiat Koœcian i trzeci raz wygra³!
Dru¿yna Kowalski, jak burza przemknê-
³a przez wszystkie etapy eliminacji
i w niedzielê pojecha³a na fina³ Sparta-
kiady LZS do Œrody Wielkopolskiej. Tam
na niet¹¿kowski zespó³ czeka³y reprezen-
tacje z: Krotoszyna, W¹growca oraz
Wrzeœni - zwyciêzcy eliminacji regional-
nych. Turniej rozgrywano systemem pu-

KOWALSKI MISTRZEM
charowym i w wyniku losowania w pó³fi-
nale dru¿yna Kowalski trafi³a na repre-
zentacjê z Krotoszyna. Drug¹ parê two-
rzy³y reprezentacje z W¹growca oraz
Wrzeœni. Pó³fina³ rozegrany z Krotoszy-
nem by³ jednostronnym widowiskiem,
w którym nasi zawodnicy rozgromili ry-
wala w walce o fina³ 9:1
W drugim pó³finale W¹growiec pokona³
Wrzeœniê 3:0 i sta³o siê jasne, ¿e W¹gro-
wiec bêdzie rywalem Niet¹¿kowa w fina-
le.
Fina³ by³ bardzo emocjonuj¹cym me-
czem, toczonym w szybkim tempie. Na
pocz¹tku dru¿yny gra³y asekuracyjnie
i do przerwy by³ remis. W przerwie dru-

¿yna Kowalskiego omówi-
³a za³o¿enia taktyczne i na
drug¹ po³owê wysz³a
z siln¹ motywacj¹. Po wzno-
wieniu gry, w drugiej po-
³owie ruszy³a do ataku
i na efekt w postaci bram-
ki nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ (2 min). Od tego
momentu zacz¹³ siê praw-
dziwy mecz. Ju¿ nie by³o
wyrachowania, tylko twar-
da walka o zwyciêstwo. Ry-

wale odpowiedzieli golem i by³ remis 1:1.
W krótkim odstêpie czasu, po szybkim
wykonaniu rzutu ro¿nego przez KaŸmier-
czaka do Bajsztoka nasi zawodnicy wy-
szli na prowadzenie i jak siê póŸniej oka-
za³o do koñca spotkania ju¿ go nie odda-
li. D³ugo te¿ nie trzeba by³o czekaæ na
nastêpnego gola, gdy¿ dru¿yna Kowal-
ski wykorzysta³a moment, kiedy goœcie
„siê odkryli” i wykonuj¹c szybk¹ kontrê
zdobyli przewagê 3:1. Rywale, co praw-
da odpowiedzieli golem osi¹gaj¹c wynik
meczu 2:3, jednak zosta³ on zdobyty
w kontrowersyjnych okolicznoœciach, po
faulu na bramkarzu. Wynik koñcowy
przypieczêtowa³ 4 gol zdobyty przez Ra-
fa³a KaŸmierczaka na 2 minuty przed
gwizdkiem zamykaj¹cym te spotkanie.
Ta bramka roz³oœci³a r ywali, którzy
z bezradnoœci dopuœcili siê brutalnego
faulu na Nowickim i Grobelnym w ostat-
niej minucie. Za karê ukoñczyli rozgryw-
kê z trzema zawodnikami w polu.
Dru¿yna Kowalski Niet¹¿kowo wyst¹pi-
³a w sk³adzie: Mariusz Grobelny, Artur
Nowicki, S³awek Kowalski, Rafa³ KaŸ-
mierczak, Kamil Kowalski, Tomasz
Bajsztok, Mi³osz Grzelak, Krzysztof Pe-
szel i £ukasz Bia³y.

S.K., M.D.
foto archiwum

Ministerialne wyró¿nienie, br¹zow¹
odznakê „Za zas³ugi dla sportu”

otrzyma³a Danuta Strzelczyk ze Œmigla.
Odznaczenie to odebra³a 27 lutego bie-
¿¹cego roku z r¹k Joanny Muchy - Mini-
ster Sportu i Turystyki podczas Wielko-
polskiego Kongresu Sportu Powszech-
nego, który odby³ siê w auli Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Danuta Strzelczyk jest nauczycielem

ZA ZAS£UGI DLA SPORTU
w-fu w Szkole Podstawowej w Œmiglu, tre-
nerem w tenisowym Klubie Sportowym
„Polonia” Œmigiel oraz wieloletni¹ dzia-
³aczk¹, która g³ównie wœród dzieci i m³o-
dzie¿y stara siê zaszczepiæ sportowego
ducha.
Do odznaczenia Danutê Strzelczyk wy-
typowa³ Powiatowy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Koœcianie.

AKA, foto archiwum

Danuta Strzelczyk wœród
oznaczonych






