
C
en

tr
u

m
 K

u
lt

u
ry

 w
 Œ

m
ig

lu

ISSN 1429-8791

Cena 2 z³
(w tym 8% VAT)

Nak³ad 450 egz. Rok XXII  Nr 7 (369) lipiec-sierpieñ 2013 r.C
en

tr
u

m
 K

u
lt

u
ry

 w
 Œ

m
ig

lu
fo

to
 M

. D
ym

ar
ko

w
sk

a





lipiec-sierpień/2013 3

Spis treœci
3  OSP MACHCIN GÓR¥

  4  XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
  4  ZABYTKOWA GAZOWNIA POD SKRZYD£AMI GMINY
  4  KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW

W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA ŒMIGIEL
  5  RODZINNE SPOTKANIE
  5  BEZPIECZNY PRZEJAZD
  5  UDANY DOBIUT
  6  SKW W WARSZAWIE
  6  GIMNAZJALISCI ZE ŒMIGLA GOŒCILI W BAWARII
  7  MISTRZOWIE ORTOGRAFII I MATEMATYKI
  7  FESTYNOWY SEZON
 8  ŒMIGIEL W KRONICE ORÊDOWNIKA POWIATOWE-

GO W II PÓ£ROCZU 1920 ROKU
  8  III RODZINNY PIKNIK
10  WYGRA£A NOWA WIEŒ

11 c.d. WYGRA£A NOWA WIEŒ
12  PRZYSTANEK BIBLIOTEKA NA OSIEDLU NR 2
13  ROLNICY OBRADOWALI
13 ZIELONE ZAJÊCIA
13  CA£A POLSKA... W STARYM BOJANOWIE
13  KONCERT DLA PATRYKA
14  KRYMINA£KI
15  KOWAL EXTREME OFF ROAD MISTRZEM POLSKI!
16  K¥CIK KULINARNY: NA UPALNE CHWILE LODY

DLA OCH£ODY
16  CO CZYTAÆ W CZASIE WAKACJI?
17  NA SPORTOWO
17  GMINNY DZIEÑ DZIECKA
18  BYCZKI GNIEWOWO
18  FESTYN ŒWIÊTOJAÑSKI NA SPORTOWO

S³awomir Grzesiewicz.
Sk³ad i opracowanie graficzne: Magdalena Dymarkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania tek-
stów oraz listów, nie zwraca materia³ów niezamówionych i nie od-
powiada za treœæ og³oszeñ.
Druk:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Aldona Józefowicz
ul. £¹kowa 38, 64-030 Koœcian

„Witryna Œmigielska” - Wydawca: Centrum Kultury, 64-030 Œmi-
giel, ul. Koœciuszki 20, tel. (65) 5 180 273, fax (65) 511 78 13.
Redakcja: Centrum Kultury, 64-030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20,
tel (65) 5 180 273, fax (65) 511 78 13.
e-mail: ck@ck-smigiel.pl     www.ck-smigiel.pl
Redaguje zespó³ w sk³adzie: E. Kurasiñski (redaktor naczelny),
¯. Klecha, J. Pawicki, B. Mencel, D. Hampel, M. Dymarkowska,  Dzia³
Promocji UM w Œmiglu, Aldona Micha³owska, Anna Pohl,

Podczas gminnych zawodów sporto-
wo-po¿arniczych przeprowadzonych

2 czerwca w Sp³awiu najlepsze wyniki
w 3 z 5 generalnych klasyfikacji uzyska-
³y dru¿yny z Machcina. Tryumfowa³y
dziewczêta w grupie M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych, mê¿czyŸni w gru-
pie A oraz old-boy.
£¹cznie do zawodów przyst¹pi³y 43 eki-
py po¿arnicze OSP z ca³ej gminy. Stra¿a-
cy do pokonania mieli bieg sztafetowy
oraz æwiczenia bojowe. Ocenie podlega-
³a zarówno szybkoœæ wykonania zadania,
jak i jego poprawnoœæ.
Poni¿ej zostaj¹ przedstawione wyniki
koñcowe zmagañ w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych:
Grupa A - Mê¿czyŸni:
I miejsce - OSP Machcin,
II miejsce - OSP Niet¹¿kowo I,
III miejsce - OSP Sp³awie,
IV miejsce - OSP Stare Bojanowo,
V miejsce - OSP Niet¹¿kowo II,
VI miejsce - OSP Sierpowo,
VII miejsce - OSP Bronikowo,
VIII miejsce - OSP Karœnice II,
IX miejsce - OSP Morownica,
X miejsce - OSP Karœnice I,
XI miejsce - OSP Czacz,
XII miejsce - OSP Wonieœæ,
XIII miejsce - OSP Nowa Wieœ I,

OSP MACHCIN GÓR¥

XIV miejsce - OSP Nowa Wieœ II,
XV miejsce - OSP Robaczyn,
XVI miejsce - OSP Karmin.
Grupa C - Kobiety:
I miejsce - KDP Sp³awie,
II miejsce - KDP Machcin,
III miejsce - KDP Nowa Wieœ,
IV miejsce - KDP Wonieœæ II,
V miejsce - KDP Stare Bojanowo,
VI miejsce - KDP Wonieœæ I.
Grupa Old-Boy:
I miejsce - OSP Machcin,
II miejsce - OSP Niet¹¿kowo,
III miejsce - OSP Sierpowo,
IV miejsce - OSP Karœnice,
V miejsce - OSP Sp³awie.

Grupa M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿ar-
niczej ch³opców:
I miejsce - MDP Stare Bojanowo,
II miejsce - MDP Karœnice,
III miejsce - MDP Niet¹¿kowo,
IV miejsce - MDP Morownica,
V miejsce - MDP ¯egrówko,
VI miejsce - MDP Sp³awie,
VII miejsce - MDP Sierpowo,
VIII miejsce - MDP Robaczyn.
Grupa M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿ar-
niczej dziewcz¹t:
I miejsce - MDP Machcin,
II miejsce - MDP Stare Bojanowo,
III miejsce - MDP Sierpowo,
IV miejsce - MDP Robaczyn,
V miejsce - MDP Wonieœæ,
VI miejsce - MDP Sp³awie,
VII miejsce - MDP Czacz.

AKA
foto S. Grzelczyk

Na starcie

Radoœæ z dobrze wykonanego zadania
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Na dwa dni przed uroczyst¹ sesj¹
Rady Miejskiej, 23 maja, odby³a siê

sesja zwyczajna, na której radni zebrali
siê w czternastoosobowym sk³adzie
i podjêli cztery uchwa³y.
Jedna z uchwa³ dotyczy³a udzielenia po-
mocy finansowej dla powiatu koœciañ-
skiego z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie modernizacji drogi powiatowej
przebiegaj¹cej przez gminê Œmigiel
w Niet¹¿kowie. Inwestycja bêdzie obej-
mowaæ remont najbardziej zniszczonego
odcinka, którym jest ulica Arciszew-
skich, prowadz¹ca w stronê Robaczyna.
Decyzja o wsparciu finansowym tego za-

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
dania by³a te¿ jednym z powodów podjê-
cia kolejnej uchwa³y: w sprawie wprowa-
dzenia zmian w bud¿ecie gminy. Istotn¹
zmian¹ w bud¿ecie by³o równie¿ wpro-
wadzenie po stronie dochodów, œrodków
w wysokoœci ponad 54 tysiêcy z³otych
tytu³em kar umownych od wykonawców
za nieterminowe realizacje kontraktów
zwi¹zanych z budow¹ systemu kanaliza-
cyjnego.
Rajcy podjêli tak¿e uchwa³ê w sprawie
wyra¿enia zgody na zamianê gruntu po-
³o¿onego w Sp³awiu stanowi¹cego w³a-
snoœæ gminy na grunt równie¿ po³o¿ony
w Sp³awiu, ale stanowi¹cy w³asnoœæ Rol-

niczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Sp³a-
wiu. Zamiana ma uporz¹dkowaæ stan
prawny drogi przebiegaj¹cej przez teren
RSP w Sp³awiu, a tak¿e umo¿liwiæ pobu-
dowanie dwóch przepompowni œcieków,
które powstan¹ przy budowie kanaliza-
cji sanitarnej w wiosce.
Ponadto rada podjê³a uchwa³ê w sprawie
zmian w Statucie Komunalnego Zwi¹zku
Gmin Regionu Leszczyñskiego, którego
Gmina Œmigiel jest cz³onkiem i poprzez
któr y bêdzie prowadziæ gospodarkê
œmieciow¹.

AKA
foto A. Wieczorek

Podczas specjalnej sesji, 12 czerwca,
radni wyrazili zgodê na odp³atne na-

bycie prawa u¿ytkowania wieczystego
gruntu, na którym posadowiony jest
obiekt zabytkowej œmigielskiej gazowni
wraz z prawem w³asnoœci do budynków
i budowli tam usytuowanych. Obecnie
w³aœcicielem gazowni jest Skarb Pañ-
stwa, a prawo u¿ytkowania wieczystego
posiada Wielkopolska Spó³ka Gazownic-
twa. Ca³a nieruchomoœæ obejmuje dwie
dzia³ki, które samorz¹d przejmie za sym-
boliczn¹ kwotê 24 tysiêcy z³otych. Naby-
cie prawa wieczystego u¿ytkowania

   ZABYTKOWA GAZOWNIA
POD SKLRZYD£AMI GMINY

zmniejszy koszty w zakresie dzier¿awy
budynków wykorzystywanych przez Za-
k³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Œmiglu, a tak¿e pozwoli na lep-
sze zabezpieczenie przed zniszczeniem

zabytkowej gazowni, która zosta³a zbu-
dowana w 1902 r. z funduszy gminy miej-
skiej. Ze struktur MPGKiM w Œmiglu ga-
zownia zosta³a wy³¹czona pod koniec lat
60., a zaprzestanie produkcji gazu nast¹-
pi³o 5 listopada 1984 r. Obiekt, w którym
zachowa³y siê urz¹dzenia do produkcji
gazu wêglowego jest zabytkiem wpisa-
nym do rejestru Muzeum Techniki
w Warszawie i jest jedynym zachowanym
w Wielkopolsce.
Za podjêciem uchwa³y g³osowa³o
15 radnych.

AKA, foto M.D.

Czêœæ VI
Pi¹ty kontrakt: Stare Bojanowo.
Kontrakt pi¹ty realizowany w ramach
projektu pn. „Kompleksowe zagospo-
darowanie œcieków w zlewni rzeki
Obry - Gmina Œmigiel” dotyczy³ budo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami œcieków w Starym
Bojanowie. Wykonawc¹ robót budow-
lanych, po przeprowadzonym postêpo-
waniu przetargowym, zosta³o Przedsiê-
biorstwo Instalacyjno-Budowlane
„EKO - SERWIS” Sp. z o.o. z Sieradza.
Umowa z wykonawc¹ zosta³a podpisa-

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW
W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA ŒMIGIEL

na 7 marca 2011 r. Wykonawca podpi-
suj¹c umowê zobowi¹za³ siê wykonaæ
zadanie do 7 listopada 2011 r. i termin
ten zosta³ zachowany. Protokó³ koñco-
wego odbioru i przekazania do u¿ytkowa-
nia inwestycji zosta³ spisany 24 listopada
2011 r. W ramach tego kontraktu wykona-
no ok. 6 km kanalizacji grawitacyjnej, ok.
3,5 km ruroci¹gu t³ocznego, ok. 2 km (277
szt.) odcinków bocznych zakoñczonych
studzienkami przy³¹czeniowymi o œredni-
cy 160 mm oraz  8 przepompowni, w tym
6 sieciowych.
Ca³kowity koszt realizacji pi¹tego kontrak-

tu wyniós³ 7.169.589,69 z³  br utto
(5.828.934,71 z³ netto). Gmina Œmigiel ty-
tu³em z³o¿onych wniosków o p³atnoœæ
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko z Funduszu Spój-
noœci otrzyma³a dotacjê w wysokoœci ok.
5 mln z³. Podatek VAT, podobnie jak
w przypadku poprzednich kontraktów, zo-
sta³ odliczony w póŸniejszym terminie
przez gminê.
Do sieci kanalizacyjnej na terenie Starego
Bojanowa jest pod³¹czonych 1635 osób tj.
93% wszystkich mieszkañców.

Wiktor Snela
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W ostatni¹ sobotê maja w sali wiej-
skiej, w ¯egrówku odby³o siê spo-

tkanie z okazji „Œwiêta Rodzi-
ców” przygotowane przez dzie-
ci miejscowej szko³y. Wziêli
w nim udzia³: rodzice dzieci,
ich m³odsze rodzeñstwo, a tak-
¿e zaproszeni goœcie - w³odarze
lokalnej spo³ecznoœci.
Uczniowie klasy III graj¹c na
dzwonkach piosenkê dla mamy
i taty wprowadzili wszystkich
w mi³¹ atmosferê spotkania.
Dzieci zaprosi³y rodziców do
podró¿y z Tuwimem i jego wier-
szami. Zaprezentowa³y: „Rzep-
kê”, „Lokomotywê”, „Bambo”
i „Okulary”. Swoj¹ mi³oœæ do
rodziców wyrazi³y tak¿e po-

RODZINNE SPOTKANIE
przez piosenki i tañce. Wystêpy zakoñ-
czono gromkim „Sto lat” przy akompa-

niamencie gitary. Po wystêpie dzieci wrê-
czy³y rodzicom w³asnorêcznie wykona-

ne upominki.
Po skosztowaniu pysznych wy-
pieków rodzinki mog³y wykazaæ
siê poczuciem humoru, wspó³-
prac¹ i umiejêtnoœciami po-
przez: wyœcigi na weso³o, bajko-
we kalambury, rodzinne puzzle,
czy kolorowe krêgle. „Superro-
dzink¹ 2013” zosta³a rodzina
pañstwa Zaliszów.
Na koniec spotkania z okazji
zbli¿aj¹cego siê Dnia Dziecka
wszystkie dzieci dosta³y upo-
minki od Rady Rodziców dzia-
³aj¹cej przy szkole.

Szko³a Filialna w ¯egrówku
foto archiwum

Walczyli o miano „Superrodzinki”

Przedszkolaki i uczniowie Szko³y Fi-
lialnej w ¯egrówku w³¹czyli siê

w kampaniê spo³eczn¹ PKP Polskich Li-
nii Kolejowych S.A. pt. „Bezpieczny prze-
jazd - Zatrzymaj siê i ¿yj!”, której celem
jest kszta³towanie œwiadomoœci na temat
bezpiecznego przekraczania przejazdów
kolejowo-drogowych. Dzieci w oparciu
o materia³y edukacyjne pozna³y Wojtka
i jego przyjaciela Abana, którzy w dro-
dze do babci poznawali zasady bezpiecz-
nego zachowania siê na przejazdach ko-
lejowo-drogowych. Przedszkolaki wyko-
na³y tematyczne plakaty. W szkolnej ga-
zetce „Smurfy” umieœci³y rebusy zwi¹za-
ne z tematem i przypomnia³y rodzicom

BEZPIECZNY PRZEJAZD
o zasadach bezpiecznego
przejazdu. Podczas spaceru
wzd³u¿ linii kolejki w¹skoto-
rowej uczy³y siê bezpieczne-
go zachowania. Poprzez za-
bawê, zestaw æwiczeñ oraz
gry interaktywne na CD po-
g³êbia³y swoj¹ wiedzê. Ka¿-
de dziecko za prawid³owe
rozwi¹zanie zadañ i wyka-
zan¹ wiedzê o bezpiecznym
przekraczaniu przejazdów
kolejowo-drogowych otrzy-
ma³o dyplom.

B. £awniczak
foto archiwum

Uczyli siê na spacerze

Na scenie Gminnego Oœrodka Kultu-
ry w Przemêcie, 12 maja br. debiut

mia³a sekcja teatralna dzia³aj¹ca przy
Centrum Kultury w Œmiglu. Widowisko
poetycko-taneczne wyre¿yserowa³a Kin-
ga KaŸmierczak, choreografiê stworzy³
Eugeniusz Kurasiñski, scenografiê przy-
gotowa³a Justyna Konieczna-Glatz, a cha-
rakteryzacj¹ zajê³a siê Katarzyna Piasec-
ka.
W przedstawieniu wyst¹pi³o siedmioro
dzieci ze Œmigla, które od paŸdziernika
ubieg³ego roku uczêszcza na zajêcia te-
atralne, s¹ to: Ola Domaga³a, Ania Przy-
bylska, Ania Strzelczyk, Emilka Gnaciñ-
ska, Julka Pieprzyk, Zosia Paul i Igor
Chudak. Wyst¹pili oni wraz z grupami
teatralnymi z Przemêtu i W³oszakowic.
Dzieci zaprezentowa³y wiersze m³odopol-
skich poetów, w tym utwory napisane
gwar¹ podhalañsk¹. Ich wystêp cieszy³

UDANY DEBIUT
siê du¿ym powodzeniem wœród licznie
zebranej publicznoœci. Inscenizacja „Me-
lodii mgie³ nocnych” Kazimierza Prze-
rwy-Tetmajera, wykonana przez œmi-
gielsk¹ grupê, nagrodzona zosta³a grom-
kimi brawami. Podobnie zareagowa³a

publicznoœæ w momencie, gdy na sce-
nie pojawi³a siê trzyletnia Zosia, naj-
m³odsza wœród czterdzieœciorga wystê-
puj¹cych aktorów. Obecnie œmigielska
sekcja teatralna pracuje nad przedsta-
wieniem pt. „Faluj¹c na wietrze” opar-
tym na prozie Edwarda Stachury, któ-
re bêdzie mo¿na zobaczyæ w paŸdzier-
niku na scenie Centrum Kultury. Na-
tomiast w czasie wakacji m³odzi akto-
rzy bêd¹ pracowaæ nad teatraln¹ ada-
ptacj¹ ksi¹¿ki Janusza Korczaka pt.
„Kiedy znów bêdê ma³y”. Sekcja te-
atralna zaprasza zatem dzieci i m³o-
dzie¿, które chc¹ mi³o spêdziæ czas
i nauczyæ siê czegoœ wartoœciowego.
Atmosfera zajêæ emanuje pozytywnymi
emocjami i sprzyja realizacji artystycz-
nych przedsiêwziêæ.

K.K.
foto archiwum

Zosia w czasie wystêpu
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Szkolny Klub Wolontariusza, dzia³aj¹-
cy przy Gimnazjum w Œmiglu ju¿ po

raz drugi przyst¹pi³ do programu M³ody
Obywatel, ale po raz pierwszy zosta³ za-
proszony do Warszawy na uroczyste pod-
sumowanie kolejnej edycji. W Ogólnopol-
skiej Prezentacji Projektów M³odzie¿o-
wych M³ody Obywatel, która odby³a siê
27 maja br. w warszawskim Oœrodku
Rozwoju Edukacji, œmigielski klub repre-
zentowali: Kaja, Joanna, Marta i Tobiasz
wspólnie z opiekunk¹, Izabell¹ Sza-
blewsk¹. Do udzia³u w prezentacji zapro-
szonych zosta³o jedynie 15 najlepszych
zespo³ów z ca³ej Polski. Na uznanie za-
s³u¿y³a przede wszystkim kampania spo-
³eczna realizowana przez Szkolny Klub
Wolontariusza w ramach programu M³o-
dy Obywatel z Centrum Edukacji Oby-
watelskiej z Warszawy, we wspó³pracy
z Fundacj¹ DKMS z Warszawy i pod pa-
tronatem Urzêdu Miasta Œmigiel - „Od-
daj z koœci garœæ mi³oœci - œmigielanie
przeciw bia³aczce”.
Wyjazd by³ doskona³¹ okazj¹ do zapre-
zentowania szerszej spo³ecznoœci projek-
tu, który wolontariusze zrealizowali na
terenie naszej gminy. W Warszawie za-
prezentowali cele kampanii, dzia³ania
oraz rezultaty. Na to spotkanie wolonta-

SKW W WARSZAWIE
riusze przygotowali plakaty, ulotki, cia-
steczka z wró¿b¹, puzzle, kronikê, zdjê-
cia - wszystko to w kontekœcie zrealizo-
wanego projektu.
Spotkanie rozpoczê³o siê od gry interak-
tywnej, dziêki której m³odzi ludzie mieli
okazjê zapoznaæ siê z pracami swoich
rówieœników oraz wymieniæ siê doœwiad-
czeniami. W dalszej kolejnoœci m³odzie¿
z gimnazjum w Œmiglu zaprezentowa³a
projekt ekspertowi z Centrum Edukacji
Obywatelskiej z Warszawy. Jednym
z punktów spotkania by³y te¿ warsztaty.
Tobiasz i Kaja wziêli udzia³ w zajêciach
dotycz¹cych organizowania dnia s¹siada
prowadzonych przez Korneliê Zagórsk¹
i Annê Warwas z Centrum Wspierania
Aktywnoœci Lokalnej
C.A.L. Natomiast Jo-
anna i Marta wziê³y
udzia³ w zajêciach
dotycz¹cych wyko-
rzystania zdjêæ i fil-
mów przy realizacji
projektów lokalnych.
Zajêcia te prowadzi³a
Alicja Szulc z Towa-
rzystwa Inicjatyw
Twórczych „ê”.
Na zakoñczenie

wszystkim uczestnikom wrêczono dy-
plomy.
Cz³onkowie Szkolnego Klubu Wolonta-
riusza wraz z opiekunem Izabell¹ Sza-
blewsk¹ serdecznie dziêkuj¹ wszystkim
odwa¿nym, nieobojêtnym na ból i cho-
robê innych, gotowym pomóc, chêtnym
oddaæ cz¹stkê siebie, by podarowaæ
komuœ ¿ycie…
Wszystkim 32 osobom, które w dniu
19 maja 2013 r. zarejestrowa³y siê w ban-
ku potencjalnych dawców szpiku w imie-
niu swoim, Fundacji DKMS z Warszawy
oraz osób chorych na bia³aczkê bardzo
dziêkujemy!

Izabella Szableska
foto archiwum

Przedstawiciele SKW prezentowali swoje
osi¹gniêcia w Warszawie

2 czerwca br. grupa 21 uczniów z Gim-
nazjum w Œmiglu wraz z nauczyciela-

mi: Monik¹ Karolczak, Alin¹ Gromnick¹-
Tañsk¹ i Monik¹ W³och uda³a siê z rewi-
zyt¹ do Schwabmünchen w Niemczech.
Po d³ugiej podró¿y polscy gimnazjaliœci
dotarli póŸnym wieczorem do Bawarii,
gdzie przed szko³¹ oczekiwali na nich
niemieccy partnerzy z ogromnym napi-
sem „Willkommen”. W poniedzia³ek gru-
pa zosta³a powitana przez dyrekcjê szko³y
i mia³a okazjê obejrzeæ Gimnazjum im.
Leonarda Wagnera, po czym uda³a siê na
zajêcia lekcyjne. Wtorek up³yn¹³ pod zna-
kiem zwiedzania Schwabmünchen oraz
pobliskiego Augsburga. Ponadto ucznio-
wie rozpoczêli próby przed nagraniem fil-
mu na podstawie ksi¹¿ki pt. „Ma³y Ksi¹-
¿ê”. Nastêpnego dnia odby³a siê górska
wycieczka po³¹czona ze zwiedzaniem s³yn-
nego zamku Neuschwanstein. Widoki,
które podziwiali, zapiera³y dech
w piersiach. Ca³y czwartek Polacy spêdzi-
li w szkole uczestnicz¹c w kolejnych pró-
bach. W pi¹tek, w klasie, która tego dnia
przypomina³a bardziej studio filmowe ni¿
salê lekcyjn¹, w otoczeniu kamer, mikro-
fonów, kabli itp. wspólnie z niemieckimi

GIMNAZJALIŒCI ZE ŒMIGLA GOŒCILI W BAWARII
partnerami nagrali film, bêd¹cy g³ównym
produktem projektu pn. „Co czytaj¹ m³o-
dzi Europejczycy?”. Dla niektórych pierw-
sze spotkanie z okiem kamery okaza³o siê
bardzo stresuj¹ce, a inni zachowali siê, jak-
by na co dzieñ pracowali na planie filmo-
wym. W piêkny, sobotni ranek gimnazjali-
œci udali siê do Lindau le¿¹cego nad Jezio-
rem Bodeñskim. Pogoda zachêca³a do
spaceru promenad¹ biegn¹c¹ wokó³ por-
tu jachtowego, a œwiec¹ce s³oñce przypo-
mina³o, ¿e ju¿ nied³ugo nadejdzie lato.
Natomiast niedzielê œmigielscy gimnazja-
liœci spêdzili z rodzinami swoich niemiec-
kich partnerów, które zadba³y o to, by siê
nie nudzili. Nastêpne-
go dnia grupa polsko-
niemiecka zwiedza³a
Landsberg oraz teren
bunkra Welfenkaser-
ne. We wtorek grupa
poznawa³a stolicê Ba-
warii oraz Monachium.
Najpierw podziwiali
pa³ac Nymphenburg,
potem Stadion Olim-
pijski i Stare Miasto.
Z pewnoœci¹ ucznio-

wie na d³ugo zapamiêtaj¹ wizytê w kom-
pleksie BMW Welt. W œrodê rano nadszed³
czas na podsumowanie i po¿egnanie z go-
spodarzami ze szko³y w Schwabmünchen.
Wielu nie kry³o ³ez. Udzia³ w wymianie
okaza³ siê cennym doœwiadczeniem zarów-
no dla uczniów z Polski, jak i z Niemiec.
Ca³e spotkanie zaowocowa³o zawarciem
nowych przyjaŸni.
Warto dodaæ, ¿e program zosta³ w ca³oœci
sfinansowany ze œrodków w ramach pro-
jektu „Comenius” oraz z dotacji organiza-
cji „Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³o-
dzie¿y”.

Gimnazjum w Œmiglu, foto archiwum

Œmigielska m³odzie¿ w Bawarii
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O mistrzowskie tytu³y w dorocznych
gminnych konkursach: matema-

tycznym i or tograficznym walczyli
uczniowie klas drugich i trzecich naucza-
nia zintegrowanego. Z „Mistrzami”
19 czerwca spotka³ siê burmistrz, Wik-
tor Snela.
Trudn¹ sztukê pos³ugiwania siê po-
prawn¹ polszczyzn¹ opanowali dwaj dru-
goklasiœci: Krzysztof Bartkowiak, uczeñ
szko³y filialnej w Wonieœciu oraz Maria
Samol, uczennica Szko³y Podstawowej
w Bronikowie. Uczniowie ci uzyskali rów-
nie¿ tytu³ Mistrza Matematyki w katego-
rii klas drugich.
Do konkursu dzieci przygotowywa³y siê
pod okiem pedagogów: Krystyny Szklar-
skiej i Emilii Ornoch.
Mistrzami Matematyki tak¿e w katego-
rii klas drugich zostali uczniowie szko³y
w Starej Przysiece Drugiej: Joanna Licha
i Bart³omiej Skorczyk. W kategorii klas

MISTRZOWIE ORTOGRAFII I MATEMATYKI
trzecich tytu³ uzyskali: Sara JóŸwiak,
uczennica szko³y w Starym Bojanowie,
Kacper Go³¹bka i Robert Ratajszczak ze
szko³y w Bronikowie oraz Witold Galus
ze Szko³y w Starej Przysiece Drugiej.
Dzieci przygotowa³y nauczycielki: Gra¿y-
na Szymkowiak, Honorata Nowak, Lucy-
na Stanek i Bo¿ena Okupniczak.

Mistrzowie otrzymali gry edukacyjne
oraz listy gratulacyjne, które wrêczy³ im
burmistrz Œmigla - Wiktor Snela w asy-
œcie Wies³awy Poleszak-Kraczewskiej -
zastêpcy burmistrza oraz Danuty Marci-
niak - skarbnika Œmigla. Nauczycielki
otrzyma³y podziêkowania oraz ró¿e.

AKA, foto A. Kasperska

Mistrzowie u Burmistrza Œmigla

FESTYNOWY SEZON
Jak co roku w naszej gminie z nadej-

œciem ciep³ych dni rozpocz¹³ siê sezon
festynów. Nie by³o weekendu, w którym
pracownicy Centrum Kultury w Œmiglu
nie jechaliby w teren, by wspomóc Rady
So³eckie w ich organizacji. Ka¿dy z tych
festynów jest inny.
W Morownicy po³¹czony zosta³ z Dniem
Matki - ka¿da mama otrzyma³a tego dnia
ró¿yczkê od swojej pociechy. By³a te¿
atrakcja w postaci pokazu konnego
w wykonaniu kaskaderów z Apolinarski
Group z Bukówca Górnego.
W Niet¹¿kowie oprócz konkursów z na-
grodami rada zorganizowa³a przejazdy
bryczk¹.
W Broñsku wprawdzie pogoda nie dopi-
sa³a, ale okaza³o siê, ¿e w sali równie¿
mo¿na siê œwietnie bawiæ.
Przekropnie by³o tak¿e w czasie festynu
w Bruszczewie, wiêc czêœæ konkursów
odby³a siê w tamtejszym wigwamie. Tu
bawi³y siê wspaniale nawet najm³odsi
mieszkañcy.
Najwiêksz¹ imprezê zorganizowa³o jak
co roku Stare Bojanowo, by³y przeloty
motolotni¹ i wystêpy i stoiska gastrono-
miczne, a ca³oœæ zakoñczy³a siê dysko-
tek¹.
15 czerwca bawi³o siê Gliñsko. Tu dziê-
ki Pose³ Ma³gorzacie Adamczak, wszy-
scy chêtni mogli skorzystaæ z przeja¿d¿-
ki wozem konnym.
Równie¿ 15 czerwca Zarz¹d Osiedla nr 4
w Œmiglu wraz z Oœrodkiem Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji oraz Centrum Kultu-
ry zaprosi³ na festyn dzieci i doros³ych.

Przygotowano wiele atrakcji, m.in. kon-
kurs rysunku na asfalcie „Œwiat w oczach
dziecka” przeprowadzony przez harcer-
ki. Blok gier i zabawa dla dzieci, m³odzie-
¿y i doros³ych przygotowa³y i przeprowa-
dzi³y: Agnieszka Walkowiak i Barbara
Buchwald. Niema³¹ atrakcjê stanowi³y
przejazdy bryczk¹ S³awomira Starkbau-
era. Dziêki uprzejmoœci Romana Schil-
lera - Prezesa OSP w Œmiglu podczas fe-
stynu stra¿acy zaprezentowali nowocze-
sny wóz bojowy, a swój zabytkowy ¯UK
stra¿acki zaprezentowa³ Krzysztof Strzel-
czyk ze Œmigla. Imprezê uœwietni³ wystêp
artysty amatora Tadeusza Bia³ego ze
Œmigla, który zagra³ na pile i akordeonie.
Tradycyjnie odby³ siê równie¿ Turniej
Siatkówki Mieszanej o Puchar Przewod-
nicz¹cego Zarz¹du Osiedla nr 4. Zwyciê-
¿y³ zespó³ p.n. „Wiara czyni cuda” przed
dru¿ynami: „Uczniowski Klub Sportowy”
i „Dzikie Or³y”.
Nastêpnego dnia odby³ siê festyn dla
dzieci po³¹czony z powitaniem lata, na
który zaprosi³y rady so³eckie ¯egrówka,
Bielaw i ̄ egrowa. Tu pracownikom Cen-
trum pomaga³y nauczycielki z miejsco-
wej szko³y. By³ K¹cik Malucha dla naj-
m³odszych, gry i
zabawy dla star-
szych, strzelanie
z wiatrówki dla
d o r o s ³ y c h
a wszystko zakoñ-
czy³o siê piecze-
niem kie³basek
przy ognisku.

23 czerwca swój festyn zorganizowa³o
Olszewo. Tu g³ównym punktem progra-
mu by³o uroczyste otwarcie boiska do
pi³ki no¿nej i rozegranie na nim pierw-
szego pi³karskiego turnieju. M³odzi za-
wodnicy z Olszewa pokonali resztê ry-
wali udowadniaj¹c, ¿e ze wszech miar
zas³u¿yli na ten nowy obiekt. Impreza za-
koñczy³a siê dyskotek¹.
W ostatni¹ niedzielê czerwca odby³ siê
w Karœnicach festyn piêciu wiosek - Kar-
œnic, Ksiêginek, Starego i Nowego Bia³-
cza oraz Broñska. Atrakcji by³o sporo,
a wœród nich przejazdy bryczk¹, wozem
stra¿ackim oraz pokaz konnej sikawki.

M.D.
foto archiwum

Wiêcej zdjêæ na IV stronie wk³adki
reklamowej

Karœnice
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„ORĘDOWNIKA POWIATOWEGO” W  II PÓŁROCZU 1920 ROKU

Okres II pó³rocza 1920 roku by³ trud-
nym czasem dla naszej Ojczyzny.

Kraj zosta³ zniszczony w czasie I wojny
œwiatowej gospodarczo i demograficznie,
a tak¿e w tym czasie toczy³ siê œmiertel-
ny bój z bolszewikami, który zakoñczy³
siê pokojem ryskim w 1921 roku. Echa
tych wydarzeñ udokumentowane zosta-
³y w œmigielskiej prasie. W wielu dziedzi-
nach mimo ogromnych trudnoœci ¿ycie
toczy³o siê normalnym torem. Dowie-
dzieæ siê mo¿na by³o wielu ciekawych
rzeczy. Kilka z nich przytoczê:
W lipcu 1920 roku, w szkole w³oœciañ-
skiej w Niet¹¿kowie s³uchaczki ukoñczy-
³y swój pierwszy jedenastomiesiêczny
kurs, który zakoñczy³ siê egzaminem
i wystaw¹ obejmuj¹c¹ piêæ dzia³ów:
I obj¹³: szycie, sporz¹dzanie, pranie i pra-
sowanie bielizny,
II: konserwy i pieczywo,
III: mleczarstwo, drób itp.,
IV: produkty ogrodnicze i prace ogrod-
nicze,
V: wyroby tkackie, a przede wszystkim
przeróbka lnu i we³ny.
W jednym z numerów „Orêdownika

Œmigielskiego” znalaz³o siê patriotyczne
wezwanie:
Pobudko dzwoñ! Na koñ! Na koñ!
Nie damy Ojczyzny - nie!
Pobudko dzwoñ! Pod broñ! Pod broñ!
Niech idzie ojciec, m¹¿ i syn,
Niech idzie córka, ¿ona -
Dziœ obowi¹zkiem naszym Czyn,
Kiedy Ojczyzna zagro¿ona!
W dniu 8 sierpnia 1920 roku odby³ siê
w Œmiglu wielki wiec z udzia³em burmi-
strza Marona, który apelowa³ o wstêpo-
wanie do Ligi Obrony Ojczyzny. Rezulta-
tem ofiarnoœci mieszkañców Œmigla by³o
podziêkowanie z³o¿one na rêce
p. £ukomskiej przez dowódcê Szpitala
Wojskowego w Lesznie za dostarczenie
m.in. 9 funtów mas³a, 340 jaj, 400 funtów
ziemniaków, 3 funtów grzybów suszo-
nych, 200 funtów œwie¿ych owoców, 45
kurcz¹t, kuferka sucharów, itp.
Dyrekcja kolejki informowa³a, ¿e zmu-
szona jest podnieœæ o 100% ceny biletów.
W niedzielê 14 listopada Towarzystwo
Œpiewu „Harmonia” urz¹dzi³o w wielkiej
sali strzeleckiej wieczór „wokalno-teatral-
ny”, a 28 listopada to samo towarzystwo

oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”
zorganizowa³o uroczystoœæ poœwiêcon¹
rocznicy powstania listopadowego z 1831
roku.
Nie brakowa³o równie¿ w tym czasie
barwnych reklam np.:
W sobotê dnia 20 listopada zabicie œwini
Rano od godz. 10 miêso z kot³a
Wieczorem kiszki z kapust¹
Od godz. 7 koncert
na który uprzejmie zaprasza Stanis³aw
Musia³owski
Hotel „Pod Bia³ym Or³em”
Ciekawa by³a równie¿ propozycja zabez-
pieczenia siê przed groŸn¹ chorob¹:
Kto siê chce chroniæ od
cholery
niech pije
Piotrowskiego
Starki i Likiery
Do nabycia po cenach hurtowych u pana
Kruczkowskiego w Œmiglu
Przestrzegano tak¿e przed kradzie¿ami
i w³amaniami, gdy¿ w Œmiglu grasowa³a
niewyœledzona dotychczas banda z³odziej-
ska, która grasuje sobie bezkarnie.

Jan Pawicki

Po raz trzeci Zarz¹d Osiedla Nr 3 zor-
ganizowa³ dla swoich mieszkañców

Rodzinny Piknik. Odby³ siê on 15 czerw-
ca br. Dla ma³ych dzieci przeznaczone
by³o „³owienie rybek”, dla starszych „pi³-
ka na lince”, a dla pañ „rzuty lotkami do
tarczy”. Konkurencje cieszy³y siê du¿ym
powodzeniem. Na najlepszych 6 osób
w ka¿dej zabawie czeka³y nagrody ufun-

III RODZINNY PIKNIK
dowane przez sponsorów, a za zajêcie
pier wszych trzech miejsc medale.
W „³owieniu rybek” zwyciê¿y³a Dagma-
ra Daszkiewicz, w przesuwaniu „pi³ki na
lince” najlepsza by³a Wiktoria Walczak,
a w „rzutach lotkami do tarczy” Justyna
Walczak.
Na kompleksie sportowym „Orlik” odby-
³y siê dwa mecze pi³karskie. Pierwszy ro-
zegra³y dwie m³odzie-
¿owe dru¿yny. Po me-
czu zawodnicy i zawod-
niczki otrzymali napo-
je, s³odycze oraz pizze
ufundowane przez
sponsorów.
Drugi mecz to ju¿ tra-
dycja osiedlowego pik-
niku - kawalerowie
kontra ¿onaci. Po me-
czu odby³ siê konkurs
rzutów karnych, który
wygra³a dru¿yna ¿ona-
tych 3:2. Po meczu
wszyscy uczestnicy pik-

niku opuœcili kompleks boisk „Orlik”
i przeszli na teren Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego na biesiadê przy grillu, któ-
ry wzorowo obs³ugiwa³ Krzysztof Kurza-
wa.
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla nr 3 -
Danuta Strzelczyk serdecznie dziêkuje
mieszkañcom Osiedla, którzy pomagali
w przygotowaniu i przeprowadzeniu pik-
niku.

AKA, foto archiwum

Bawili siê równie¿ doroœli£owienie rybek
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WYGRA£A NOWA WIEŒ

Bruszczewo

Nowa Wieœ

7 lipca, w Starym Bojanowie, zosta³ ro-
zegrany XIV Turniej Wsi i Osiedli. Do

rywalizacji i wspólnej zabawy przyst¹pi-
³y: Stare Bojanowo, Nowa Wieœ, Roba-
czyn, Bruszczewo, Osiedla nr II i III
w Œmiglu, ¯egrówko, Sp³awie, Broniko-
wo, Gliñsko, Olszewo, Wonieœæ, Stara
Przysieka Druga, Bielawy i Stara Przy-
sieka Pierwsza.
Niektórych mog³o zdziwiæ to, ¿e jeszcze
nie rozpocz¹³ siê turniej, a na tablicy po-
jawi³y siê pierwsze wyniki. Tradycyjnie
bowiem, ze wzglêdów organizacyjnych,
30 czerwca przedstawiciele dru¿yn zja-
wili siê w goœcinnych progach Œmigiel-
skiego Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu,
by rozegraæ dwie pierwsze konkurencje,
by³o to strzelanie z kbks i wiatrówki.
Dru¿yny reprezentowali: so³tys i jeden
z mieszkañców. Jednak¿e ekipa musia³a
sk³adaæ siê z kobiety i mê¿czyzny. Pierw-
sze strza³y zosta³y oddane z kbks. Kobie-
ty mia³y ³atwiej, gdy¿ mog³y strzelaæ
z podpórki. Nic wiêc dziwnego, ¿e mia³y
du¿o lepsze wyniki od mê¿czyzn. Najlep-
szy wynik osi¹gnê³a Gabriela Kasperska
- so³tyska z Bruszczewa zdobywaj¹c 29
pkt. Wœród mê¿czyzn najlepszy okaza³
siê Wojciech Kupka z Robaczyna osi¹ga-
j¹c wynik 15 pkt.
Przy strzelaniu z wiatrówki kobiety
i mê¿czyŸni mieli równe szanse i odda-

wali strza³y bez podpórki. Tu najlepsze
strza³y oddali: Gra¿yna Domaga³a z Cza-
cza - 32 pkt. i Daniel Wieczorek - 31 pkt.
Organizatorzy bardzo dziêkuj¹ za pomoc
Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu za
u¿yczenie strzelnicy do rozegrania kon-
kurencji.
Tegoroczny turniej by³ pod pewnym
wzglêdem wyj¹tkowy - po raz pierwszy
bowiem dru¿yny nie wiedzia³y, jakie kon-
kurencje (oprócz plastycznej) bêd¹ tego
dnia rozgrywane. Dla wszystkich zada-
nia by³y niespodziank¹. Nie by³o wiêc
mowy o wczeœniejszych treningach
i przygotowaniach. Pierwsz¹ konkuren-
cjê by³y rzuty hula-hop na pi³ki lekarskie.
By³o to z pozoru proste zadanie, w prak-
tyce jednak okaza³o siê, ¿e ¿adna z dru-
¿yn nie zaliczy³a wszystkich piêciu „baz”,
jakie stanowi³y pi³ki. Prawie równocze-
œnie rozpoczê³y siê niezwykle emocjonu-
j¹ce zmagania na „wisz¹cym moœcie” - li-
nach rozci¹gniêtych miêdzy dwoma ci¹-
gnikami. Niezmiernie trudn¹ konku-
rencj¹ okaza³o siê toczenie pi³ki po lin-
kach. Jednak najwiêksze emocje czeka-
³y wszystkich przy konkurencjach: „wspi-
nanie siê po linie” i „piramida ze skrzy-
nek”. Podczas nich wszyscy na moment
zamarli, gdy za-
wodnik Nowej Wsi
dosiêga³ dzwonka

oznajmiaj¹cego zakoñczenie konkuren-
cji.
Turniejowe zadania przebiega³y spraw-
nie, przy piêknej pogodzie i dobrych hu-
morach. Przeplatane by³y wystêpami tan-
cerzy z Klubu Tañca Sportowego „Po-
ezja” z Koœciana, solistek Studia Piosen-
ki „Muzol” ze Œmigla, Kapeli ZPiT „¯eñcy
Wielkopolscy” oraz grupy Beaty Ha³at za-
chêcaj¹cej do æwiczenia „zumby”.
Chwil¹, na któr¹ wszyscy czekali by³o
og³oszenie wyników oraz wrêczenie pu-
charów i dyplomów. Tego podsumowa-
nia dokonali: pose³ RP - Ma³gorzata
Adamczak, wicestarosta powiatu ko-
œciañskiego - Edward Strzymiñski, bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela oraz wice-
burmistrz Œmigla - Wies³awa Poleszak-
Kraczewska. Najwiêkszy puchar w imie-
niu reprezentacji Nowej Wsi odebra³a
so³tys - Anna Wieczorek, drugie miejsce
zajê³o Stare Bojanowo reprezentowane
przez Wies³awa Kasperskiego, trzecie -
Robaczyn reprezentowany przez Wikto-
riê Burdykê.
Wyniki poszczególnych konkurencji
i kolejnoœæ miejsc pozosta³ych dru¿yn
podajemy poni¿ej w formie tabeli.
Ka¿da z reprezentacji otrzyma³a czek
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o wartoœci 100 z³ oraz dyplom uczestnic-
twa w turnieju.
Zmagania turniejowe zakoñczy³a zabawa
taneczna przy muzyce zespo³u „Oni Dwo-
je”.
Organizatorzy dziêkuj¹ sêdziom, Radzie
So³eckiej Starego Bojanowa, stra¿akom
OSP w Starym Bojanowie i gospodarzowi
obiektu za pomoc w organizacji
i sprawne przeprowadzenie turnieju, Pio-
trowi Baranowskiemu za obs³ugê gastro-
nomiczn¹ i zorganizowanie stanowisk dla
dru¿yn, Krzysztofowi Gerusowi z Leszna
za asekuracjê zawodników i pomoc tech-
niczn¹ w przeprowadzeniu niektórych

konkurencji, pracownikom Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie za
pomoc przy monta¿u i demonta¿u sceny,
jej transport i pomoc w przygotowaniu
sprzêtu do rozegrania konkurencji „wisz¹-
cy most”. Szczególne podziêkowania or-
ganizatorzy kieruj¹ do sponsorów tego-
rocznego turnieju, a byli nimi: firma AFLA
z Koœciana, Bank Spó³dzielczy w Œmiglu,
Firma Us³ugowa Bogdana Turliñskiego
z Sierpowa, Gospodarstwo Rolne Micha³a
Dorynka ze Starego Bojanowa (organiza-
torzy dziêkuj¹ dwóm ostatnim firmom za
u¿yczenie ci¹gników wraz z obs³ug¹), Fir-
ma Us³ugowa Romana Tasiemskiego

z B³otnicy (organizatorzy dziêkuj¹ za u¿y-
czenie samochodu z podnoœnikiem do ro-
zegrania dwóch konkurencji).
Wielkie uznanie i podziêkowanie organi-
zatorzy kieruj¹ do wszystkich zawodni-
czek, zawodników poszczególnych dru-
¿yn, ich kapitanów za przyjêcie zaprosze-
nia do wziêcia udzia³u w XIV Turnieju Wsi
i Osiedli, walkê fair play, ogromne zaan-
ga¿owanie, serce do walki i wzajemny do-
ping.
Galeria foto dostêpna jest na: www.ck-smi-
giel.pl oraz na stronie Facebook'a Cen-
trum Kultury w Œmiglu.

M.D., foto M. Dymarkowska
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Prawdziwie rodzinna atmosfera pano-
wa³a podczas pikniku w dniu

23 czerwca br., na który mieszkañców
zaprosili: Miejska Biblioteka Publiczna,
Zarz¹d Osiedla nr 2 w Œmiglu i radny,
Wojciech Adamczewski. Wspania³e miej-
sce przy Centrum Kultury zaaran¿owa-
ne na kawiarenkê i k¹ciki zabawowe dla
maluchów szybko siê zape³ni³y. Doroœli
delektowali siê kaw¹ i przepysznym do-
mowym ciastem, przygotowanym przez
mamy dzieci z Klubu Maluszka i Grupy
Zabawowej „Œmigielaczek”. Bibliotekar-
ki przygotowa³y te¿ stoisko regionalne,
gdzie uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³
w Quizie Wiedzy o Œmiglu. Nagrody dla
najlepszych znawców naszego miasta
ufundowa³ Urz¹d Miejski Œmigla.
Maluchy zaœ mog³y do woli bawiæ siê
w „suchym basenie z pi³eczkami”, malo-
waæ kredkami i farbami, przesypywaæ
i przesiewaæ ró¿nego rodzaju produkty
spo¿ywcze, a tak¿e uk³adaæ klocki. W k¹-
ciku sportowym bra³y udzia³ w konkur-
sach sprawnoœciowych, a ¿e dzieci maj¹
si³y niespo¿yte, co wiadomo od zawsze,
to w przerwach tych zabaw korzysta³y
z urz¹dzeñ dmuchanych i wspólnych
z rodzicami przeja¿d¿ek bryczkami. Nic
wiêc dziwnego, ¿e póŸniej wszystkim

„PRZYSTANEK BIBLIOTEKA” NA OSIEDLU NR 2

smakowa³a upieczona przy ognisku kie³-
basa ufundowana przez Osiedle nr 2
w Œmiglu. Piknik „Przystanek Bibliote-
ka” by³ podsumowaniem projektu „Klub
Maluszka - w przerwie zabawy wspólnie
z mam¹ i tat¹ czytamy i opowiadamy” re-
alizowanym przez œmigielsk¹ bibliotekê
od stycznia do czerwca br. Organizuj¹c
piknik bibliotekarki chcia³y pokazaæmiesz-
kañcom, jakie dzia³ania podejmuj¹,
a przede wszystkim bibliotekê jako miej-
sce, w którym wszystko mo¿e siê wyda-
rzyæ. Zamys³ chyba siê powiód³, gdy¿
rodzice byli bardzo zadowoleni. Jak twier-
dzili niektórzy: - „Po raz pierwszy by³o
tak wiele atrakcji dla ma³ych dzieci”.
Wielu z nich chcia³o nawet zapisaæ dzie-
ci do nastêpnych edycji „Œmigielaczka”
i Klubu Maluszka. Wystarczy zaanga¿o-
wanie, wspó³praca i mo¿na zdzia³aæ bar-
dzo wiele. Œmigielska biblioteka ma to
szczêœcie, bo wspó³pracuje ze wspania-
³ymi osobami z: Przedszkola Samorz¹do-
wego, Zarz¹du Osiedla Nr 2, Stowarzy-

szenia Inicjatyw Spo³ecznych „Inga”
i Urzêdu Miejskiego w Œmiglu.

MBP w Œmiglu,
foto Marlena Nowak

Kolorowo i wygodnie

Bawiæ siê mo¿na wszystkim
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Sprawozdawcze zebranie Zwi¹zku Rol-
ników, Kó³ek i Organizacji Rolni-

czych w Œmiglu odby³o siê 12 czerwca
br. Spotkanie otworzy³ prezes zwi¹zku -
Zygmunt Konieczny. Po powitaniu przy-
by³ych goœci: wicestarosty - Edwarda
Strzymiñskiego, burmistrza - Wiktora
Sneli, prezesa OZRKiOR w Lesznie -
Mariana Kasperskiego, przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Œmigla - Wies³awa
Kasperskiego, prezesa Spó³ki „Œmigrol”
- Ryszarda Fornalika, wiceprezesa Ban-
ku Spó³dzielczego w Œmiglu - Lucyny Pe-
rekietki, delegatów, prezesów Kó³ek Rol-
niczych i przewodnicz¹cych Kó³ Gospo-
dyñ Wiejskich oraz innych goœci przyst¹-
piono do obrad.
Na przewodnicz¹cego zebrania wybrano
Krzysztofa Walachowskiego, a na sekre-

ROLNICY OBRADOWALI
tarza Ryszarda Fornalika.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci zwi¹zku
przedstawi³ jego prezes - Zygmunt Ko-
nieczny, natomiast sprawozdanie finan-
sowe przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej
- Genowefa Nowak.
Delegaci przyjêli sprawozdania jednog³o-
œnie i podjêto uchwa³ê o udzieleniu ab-
solutorium.
Po obradach prezes Kasperski, jak co
roku przedstawi³ perspektywy rozwoju
rolnictwa polskiego i unijnego.
Resztê czasu przeznaczono na dyskusjê
i zadawanie pytañ. Poruszono m. in. te-
maty intensyfikacji szkoleñ z zakresu
BHP i pierwszej pomocy, utrzymania po-
boczy przy drogach powiatowych czy
obcinki drzew przy drogach gminnych.
Po dyskusji prezes zaprosi³ zebranych na

planowane 25 sierpnia Do¿ynki Gminne,
które odbêd¹ siê w ¯egrówku. Uroczy-
stoœci do¿ynkowe bêd¹ w tym roku po³¹-
czone z obchodami 20-lecia reaktywacji
dzia³alnoœci GZRKiOR, w czasie których
nadane zostan¹ okolicznoœciowe wyró¿-
nienia dla cz³onków.

M.D.
foto M.D.

Sprawozdanie przedstawi³
Prezes zwi¹zku

Uczniowie i przedszkolacy ze Szko³y
Filialnej w ¯egrówku czêsto obcuj¹

z otaczaj¹c¹ ich przyrod¹. W ramach zie-
lonych zajêæ spotykaj¹ siê z panem leœni-
czym, Maciejem Augustyniakiem, który
nie tylko w barwny sposób opowiada
o lesie i jego mieszkañcach, ale równie¿
pozwala dzieciom uczestniczyæ w prak-
tycznych dzia³aniach, jak np. sadzenie
drzew. Dzieci w zamian staraj¹ siê dbaæ

ZIELONE ZAJÊCIA
o naturê. Czyni¹ to zbieraj¹c i segregu-
j¹c œmieci w ramach ró¿nych akcji, np.
Dzieñ Polskiej Niezapominajki. Z okazji
zbli¿aj¹cych siê wakacji uczniowie
i przedszkolacy dowiedzieli siê od pana
leœniczego, jakie zagro¿enia czekaj¹ na
nich w lesie i jak siê ich ustrzec, by wa-
kacje siê uda³y.

Agnieszka £ochowicz
foto archiwum

W upalny poranek, 13 czerwca br.,
 w ciszy ksi¹¿kowych rega³ów od-

by³o siê kolejne spotkanie z cyklu „Ca³a
Polska Czyta Dzieciom”. Mia³o ono miej-
sce w bibliotece, w Starym Bojanowie.
Szczególnym goœciem by³a emerytowana
nauczycielka miejscowej szko³y, pani Ha-
lina Adamczak. Dzieci z uwag¹ i skupie-
niem wys³ucha³y opowiadañ pt. „Bury Miœ
próbuje schudn¹æ” i „Królewna Lenka nie
chce byæ grzeczna”. Rozmawia³y o wa¿-
nych tematach, takich jak: dieta, zdrowy
tryb ¿ycia, czy grzecznoœæ.

CA£A POLSKA... W STARYM BOJANOWIE
Na koniec wszyscy
otrzymali lizaki z oka-
zji minionego Œwiêta
Dziecka.
Spotkanie przygoto-
wa³a bibliotekarka G.
Pietrzykowska wraz
z nauczycielkami H.
Nowak i V. Borkow-
s k a - Wo j t k o w i a k ,
a goœæmi byli ucznio-
wie z kl. I b i III b.

G.P., fot archiwum

Szkolny zespó³ muzyczny, klasa III d
     i Samorz¹d Uczniowski zaprosili
14 czerwca uczniów i nauczycieli Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum w Œmiglu na
koncert charytatywny, z którego dochód
przeznaczono na wsparcie rehabilitacji
Patryka Wojtysiaka cierpi¹cego na rdze-
niowy zanik miêœni.
Na scenie Centrum Kultury najpierw
wyst¹pili laureaci konkursu piosenki ze
szko³y podstawowej, a nastêpnie zgroma-

KONCERT DLA PATRYKA dzona publicznoœæ wys³ucha³a utworów
wykonywanych przez absolwentów gim-
nazjum: Emiliê Ziegler i Jaros³awa Ci-
szewskiego po czym zagra³ zespó³ „3po3”
z Bronikowa. Na zakoñczenie zaprezen-
towali siê „sprawcy ca³ego zamieszania”,
czyli zespó³ pana Piotra Andrynowskie-
go. W imieniu organizatorów dziêkuje-
my wszystkim, którzy z dobrego serca
przyczynili siê do wsparcia naszego kon-
certu!

Gimnazjum w Œmiglu
foto M.D.

Grali dla Patryka

W ciszy ksi¹¿kowych rega³ów

Dzieñ Polskiej Niezapominajki
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30 maja - Stare Bojanowo
O godz. 2025 w Starym Bojanowie dosz³o
do kolizji drogowej. Kieruj¹cy samocho-
dem Opel Kadet 59-letni mieszkaniec
gm. Œmigiel doprowadzi³ do kolizji dro-
gowej z pojazdem Opel Corsa prowadzo-
nym przez 42-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o, ¿e sprawca kolizji
kierowa³ pojazdem w stanie nietrzeŸwo-
œci, wynik: 1,2 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu kieruj¹cego.

2 czerwca - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1020 zatrzymano 46-letni¹ ko-
bietê, która kierowa³a rowerem wbrew
zakazowi s¹dowemu oraz bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 0,76
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanej.

8 czerwca - Œmigiel
Ok. godz. 1430 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 47-letniego mieszkañca pow.
koœciañskiego bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 1,38 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

10 czerwca - Czacz
Ok. godz. 2140 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 58-letniego mê¿czyznê bêd¹ce-
go w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wy-
kaza³o 1,32 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

11 czerwca - Stare Bojanowo
Ok. godz. 2050 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 40-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel bêd¹cego w stanie nietrzeŸwo-
œci. Badanie wykaza³o 1,64 promila alko-
holu w organizmie kontrolowanego.

14 czerwca - Morownica
Ok godz. 731 policjanci WRD zatrzymali
kieruj¹cego VW Polo, 35-letniego miesz-
kañca pow. koœciañskiego bêd¹cego
w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza-
³o 0,54 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

14 czerwca - Żegrówko
Ok. godz. 1900 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 29-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel bêd¹cego w stanie nietrzeŸwo-
œci. Badanie wykaza³o 0,60 promila
w organizmie kontrolowanego.

17 czerwca - Wonieœæ
Ok. godz. 530 policja otrzyma³a zg³osze-

nie o zaistnia³ym po¿arze na terenie Wo-
jewódzkiego Szpitala Neuropsychia-
trycznego w Koœcianie Oddzia³ w Wonie-
œciu. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³
dach oraz wyposa¿enie poddasza. W trak-
cie akcji gaœniczej zalaniu uleg³y dwa ni¿-
sze pietra. Pacjentów szpitala w iloœci
36 osób wraz z personelem medycznym
przetransportowano do Wojewódzkiego
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Ko-
œcianie. Nikt z pacjentów oraz personelu
nie dozna³ ¿adnych obra¿eñ. Wstêpna
wartoœæ strat wynosi ok. 100 000 z³. Do-
k³adna wartoœæ strat zostanie oszacowa-
na przez komisjê.

17 czerwca - gm. Œmigiel
Ok. godz. 905 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e na terenie gm. Œmigiel z parkin-
gu mieszcz¹cego siê przy posesji w dniu
17.06.2013r. od godz. 100 do 900 nieznany
sprawca po uprzednim w³amaniu siê
skrad³ pojazd m-ki VW LT35, kol. bia³e-
go (2001 rok produkcji) wraz z towarem
w postaci materacy. £¹czn¹ wartoœæ strat
pokrzywdzony wyceni³ na kwotê ok.
18 000 z³.

18 czerwca - Œmigiel
Policja otrzyma³a zg³oszenie o uszko-
dzeniu bankomatu na terenie miasta
Œmigla. Podjête przez policjê krymi-
naln¹ czynnoœci œledcze, w kilka go-
dzin od zg³oszenia, doprowadzi³y do
ustalenia, a nastêpnie zatrzymania
sprawcy tego przestêpstwa. W tym przy-
padku, w ustaleniu sprawy kryminal-
nym w du¿ej mierze pomog³o nagranie
z kamery bankowej, która w ca³oœci za-
rejestrowa³a przebieg zdarzenia.
Zg³aszaj¹cy szacunkow¹ wartoœæ uszko-
dzeñ wyceni³ na kwotê ok. 5 000 z³.
Zatrzymany to 25-letni mieszkaniec
pow. koœciañskiego w przesz³oœci nie-
karany.
Podejrzany przyzna³ siê do zarzucane-
go mu przestêpstwa. Teraz grozi mu
kara pozbawienia wolnoœci do lat 10.

19 czerwca - Morownica
Ok godz. 520 policjanci WRD zatrzymali
kieruj¹cego samochodem m-ki Merce-
des Sprinter, 53-letniego mieszkañca
pow. koœciañskiego bêd¹cego w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 0,72
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

21 czerwca - Œmigiel
Przed pó³noc¹ zatrzymano czternasto-
latka, któr y posiada³  marihuanê.
Wstêpnie ustalono, ¿e œrodek ten za-
¿ywa³ z innymi nieletnimi. Policja usta-
la sk¹d dzieci zdoby³y narkotyk.

22 czerwca - Œmigiel
Ok. 2345 w Œmiglu zatrzymano kieruj¹-
cego rowerem, 61-latka z powiatu ko-
œciañskiego. Mê¿czyzna mia³ 1,3 promi-
la alkoholu w organizmie.

22 czerwca - Czacz
Ok. godz. 1140 policja zatrzyma³a kieru-
j¹cego motorowerem, 23-latka z powiatu
koœciañskiego. Badanie wykaza³o promil
alkoholu w organizmie kontrolowanego.

23 czerwca - Œmigiel
Ok. godz. 305 w Œmiglu zosta³ zatrzyma-
ny kieruj¹cy motorowerem, 25-latek
z powiatu koœciañskiego. Badanie wyka-
za³o 1,7 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego, który prowadzi³ pojazd
wbrew s¹dowemu zakazowi.

27 czerwca - Œmigiel
Ok. godz. 1137 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e na terenie miasta Œmigiel ok.
godz. 1130 w Zak³adzie Us³ugowym praw-
dopodobnie w wyniku zwarcia instalacji
elektrycznej powsta³ po¿ar trzech po³¹-
czonych gara¿y. W wyniku po¿aru spale-
niu uleg³ motocykl m-ki BMW, agregat
pr¹dotwórczy, ró¿nego rodzaju szyby od
pojazdów oraz uszczelki. Wstêpn¹ war-
toœæ strat pokrzywdzony oszacowa³ na
kwotê ok. 400 000 z³.

27 czerwca - Niet¹¿kowo
Ok. godz. 1255 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w Niet¹¿kowie pomiêdzy godz. 730

a 1230 nieznany sprawca w³ama³ siê do
domu jednorodzinnego, gdzie po spl¹-
drowaniu ³upem sprawcy pad³a z³ota bi-
¿uteria. Wartoœæ skradzionego mienia
pokrzywdzona wyceni³a na kwotê ok.
2 500 z³.

28 czerwca - Œmigiel
Ok. godz. 2145 w Œmiglu na skrzy¿owa-
niu ul. Podgórnej z Lipow¹ kieruj¹cy sa-
mochodem m-ki Peugeoty, 20-letni
mieszkaniec gm. Œmigiel nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu, w wyniku cze-
go doprowadzi³ do kolizji drogowej z po-
jazdem m-ki Ford Mondeo kierowanym
przez 22-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel. Sprawca kolizji zosta³ ukarany MKK.

2 lipca - Œmigiel
Policja otrzyma³a zg³oszenie, ¿e w Œmi-
glu w dn. od 01 do 02 czerwca br. w Œmi-
glu nieznany sprawca w³ama³ siê do jed-
nego z marketów. £upem sprawcy pad³y
ró¿nych marek papierosy, luŸny tytoñ raz
baterie. Zg³aszaj¹cy ³¹czn¹ wartoœæ skra-
dzionego mienia oszacowa³ na kwotê ok.
13 000 z³.
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W niedzielê 2 czerwca og³oszeniem
oficjalnych wyników koñcowych

i rozdaniem nagród zakoñczy³a siê 13.
edycja Puchar Polski OFF-ROAD PL.
Puchar Polski OFF-ROAD PL to najstar-
szy i najbardziej znany w Polsce cykl im-
prez sportowo-przeprawowych. Sk³adaj¹
siê na niego trzy rundy. Ka¿da z³o¿ona
jest z co najmniej jednego etapu, który
zawiera odcinki dojazdowe i próby tere-
nowe. Sklasyfikowane zostaj¹ tylko te
za³ogi, które przed zamkniêciem mety
zdadz¹ kartê drogow¹ z potwierdzeniem
przejazdu punktów kontrolnych na tra-
sie i prób.
Zawodnicy rywalizuj¹ w klasach: Travel,
Adventure i Extreme. Samochody zg³o-
szone w danej klasie musz¹ spe³niaæ wy-
magania regulaminu technicznego zawo-
dów, przy czym: auta niemal seryjne
z niemodyfikowanym nadwoziem star-
tuj¹ w klasie Travel, nieco bardziej zmo-
dyfikowane w klasie Adventure, a klasa
Extreme pozwala na najwiêksz¹ iloœæ
przeróbek.
W³aœnie w tej ostatniej, najciê¿szej i naj-
bardziej presti¿owej klasie - Extreme wy-
startowa³a w Pucharze za³oga z Niet¹¿-
kowa - Kowal Extreme Off Road.
Oto, jak wspominaj¹ te zawody:
„Do Nowej Dêby (podkarpackie) dotarli-
œmy w czwartek rano. Mieliœmy kilka go-
dzin na rozbicie obozu serwisowego,
a o godz. 1700 rozpocz¹³ siê Prolog , który
decydowa³ o pozycji startowej w I etapie.
By³ on bardzo widowiskowy i odbywa³ siê
na torze motocrosowym. Liczy³ siê czas
przejazdu. Za³o¿enia by³y takie, ¿eby ukoñ-
czyæ prolog na czo³owym miejscu - uda³o
siê. Pi¹te miejsce w prologu zapewni³o
nam dobr¹ pozycjê startow¹ na I etapie,
który rozpocz¹³ siê wczesnym rankiem
nastêpnego dnia.
3, 2, 1… start. Pierwszy etap - 11 odcin-
ków specjalnych pokonaliœmy sprawnie
i szybko. Trzecie miejsce dawa³o nam szan-
sê na koñcowy sukces.
Pi¹tek 1400 start do drugiego etapu. Ule-
wa… Poligon w Nowej Dêbie zalany. By³o
ciê¿ko, ale pilot, Kamil Kowalski nawigo-
wa³ bezb³êdnie. Jechaliœmy szybko, bardzo
szybko - pierwsze miejsce w etapie. Czuli-
œmy, ¿e jest dobrze.
Trzeci etap, sobota, start 700 rano. Starto-
waliœmy z pozycji lidera. Zaplanowanych
by³o 11 odcinków specjalnych. Trasa robi-
³a siê coraz trudniejsza. By³o ciê¿ko, pierw-
szy oes pokonaliœmy szybko, dojazd do dru-
giego i... brak ³adowania w aucie. Wyda-
wa³o siê, ¿e naprawiliœmy usterkê, ale po-
ligon w Nowej Dêbie daje nam w koœæ.

KOWAL EXTREME OFF ROAD - MISTRZEM POLSKI!
Wy³¹czyliœmy wentylatory w ch³odnicy, ¿eby
oszczêdzaæ pr¹d. Rywale deptali nam po
piêtach. Samochód siê grza³ uniemo¿liwia-
j¹c szybk¹ jazdê, ostatni oes pokonaliœmy
prawie bez pr¹du… Silnik przerywa³, ale
po chwili dotarliœmy do mety.
Z niecierpliwoœci¹ czekaliœmy na wyniki
pozosta³ych za³óg. Mi³o siê zdziwiliœmy, gdy
siê okaza³o, ¿e mamy 2 miejsce w tym eta-
pie i bronimy pozycji lidera.
Czwarty etap rozpoczyna³ siê dopiero
o 1400 wiêc mieliœmy czas na przygotowa-
nie auta do startu i niezbêdne naprawy.
Z nieba la³ siê deszcz. Kilka za³óg z czo-
³ówki straci³o dobre pozycje przez awariê
sprzêtu.
Wystartowaliœmy z drugiej pozycji. By³o
ciê¿ko, ale najgroŸniejsi rywale równie¿
tracili punkty. W Nowej Dêbie ulewa. Ma³e
ka³u¿e na dojazdówkach do odcinków spe-
cjalnych po opadach deszczu uros³y do g³ê-
bokich brodów. W kilku miejscach na do-
jazdówkach do oesów trzeba by³o u¿yæ wy-
ci¹garki. Jechaliœmy asekuracyjnie, ¿eby
nie zniszczyæ auta. Maj¹c œwiadomoœæ

szans na wygran¹ staraliœmy siê walczyæ,
o jak najlepsz¹ pozycjê. Na metê wpadli-
œmy wyczerpani i z niecierpliwoœci¹ cze-
kaliœmy na wyniki. Trzecie miejsce na tym
etapie dawa³o nam ca³y czas pozycjê lide-
ra rajdu. Nasi najgroŸniejsi rywale -
Owczarek/Pop³awski s¹ pierwsi.
O godzinie 2200 rozpocz¹³ siê decyduj¹cy -
nocny etap. Mieliœmy du¿o czasu, ¿eby zro-
biæ przegl¹d auta i policzyæ punkty, jakie
dziel¹ nas od rywali. Wed³ug naszych wy-
liczeñ wystarczy³oby nam trzecie miejsce
na ostatnim etapie, ¿eby zdobyæ Puchar
Polski pod warunkiem, ¿e za³oga Owcza-
rek/Pop³awski wygra. Wiedzieliœmy ju¿, ¿e
w nocy bêdzie ciê¿ko, a dodatkowa presja
i œwiadomoœæ wygrania Pucharu Polski
spowoduje w naszych zmêczonych ju¿ or-
ganizmach stres.
By³a 2200, a ca³y czas pada³o… Owczarek/
Pop³awski wystartowali, my 4 minuty po
nich. Ca³y czas na trasie g³êboka woda,
b³oto, piach oraz paruj¹ce i oblepione b³o-
tem szyby. Nic nie by³o widaæ. By³o ciê¿ko,
rywale nam uciekali. Wiedzieliœmy, ¿e nie
mo¿emy sobie pozwoliæ na b³¹d, bo nocny
etap jest krótki - 6 odcinków specjalnych,
a poniesionych strat nie da siê ju¿ odro-
biæ. Na przedostatnim oesie jechaliœmy na
czwartym miejscu. Teraz tylko dojazdów-
ka i ostatni oes. Musieliœmy walczyæ. Przy
braku ca³kowitej widocznoœci przez szybê,
nasza szybka jazda sta³a siê ryzykowna.
Przed wjazdem na ostatni oes byliœmy na
trzecim miejscu z ma³¹ strat¹ do lidera.
Wiedzieliœmy ju¿, ¿e tylko pech mo¿e nam
odebraæ zwyciêstwo w generalnej klasyfi-
kacji. Wpadliœmy na metê na
3 miejscu, radoœæ ze zdobycia Pucharu Pol-
ski Off Road 2013 by³a ogromna!
Jest to sukces ca³ego naszego teamu. Ka¿-
dy z cz³onków mia³ udzia³ w naszym suk-
cesie - mechanicy: Rafa³ Stró¿yñski, Ma-
teusz Sroczyñski i Tomek Nawrocki, Asia
Kowalska zajmuj¹ca siê logistyk¹ i my
g³ówni aktorzy: S³awek Kowalski - kierow-
ca oraz Kamil Kowalski - pilot. Jesteœmy
rodzinnym duetem, wspieranym przez ki-
biców. Dziêkujemy im wszystkim za trzy-
manie kciuków. Szczegó³ów naszych osi¹-
gniêæ, a tak¿e aktualnoœci mo¿na szukaæ
na facebook: Kowal Extreme of f Road.”
Zdobycie Pucharu Polski w tak presti¿o-
wych zawodach, to wspania³y sukces te-
amu Kowal Extreme off Road. Takie osi¹-
gniêcie wymaga³o nie tylko wielu godzin
treningów i przygotowañ, ale przede
wszystkim wytrwa³oœci i determinacji.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukce-
sów.

M.D. foto archiwum

Mistrzowie Polski

Na trasie rajdu

Kamila nie opuszcza³ dobry
humor
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Nie bêdê oryginalna, gdy zacytujê
fragment znanej piosenki Ludwika

Jerzego Kerna:
„Ju¿ za parê dni, za dni parê
WeŸmiesz plecak swój i gitarê.
Po¿egnania kilka s³ów, Pitagoras, b¹dŸcie
zdrów,
Do widzenia wam, canto, cantare”.
Jestem pewna, ¿e napisany 53 lata temu
tekst, zawsze o tej porze roku, ka¿demu
kojarzyæ siê bêdzie przede wszystkim
z wakacjami! A skoro o wakacjach mowa,
to moja propozycja na tegoroczne lato
brzmi: „Tego lata, w Zawrociu” - Hanny
Kowalewskiej. Jest to przepiêknie napi-
sana ksi¹¿ka. Autorka po mistrzowsku
korzysta z zasobów naszego jêzyka, dziê-
ki czemu wyobraŸnia czytelnika potrafi
dok³adnie odtworzyæ miejsce, w którym
znalaz³a siê g³ówna bohaterka - Matylda.
Zawrocie, bowiem odziedziczy³a po
œmierci babki Aleksandry. Nie by³oby
w tym nic dziwnego (przecie¿ kiedyœ
ktoœ, coœ czasem odziedzicza), gdyby nie
fakt, ¿e babka widzia³a Matyldê jeden raz
w ¿yciu. Wydarzy³o siê to, kiedy boha-
terka mia³a 5 lat i na weselu kuzynki
zwróci³a uwagê goœci „rozsiadaj¹c siê” na
weselnym torcie. Matylda by³a zdziwio-
na decyzj¹ babci, ale spadek przyjmuje

CO CZYTAÆ W CZASIE WAKACJI?
i… w³aœnie, co dalej? W tym miejscu roz-
poczyna siê niez³a zabawa z ksi¹¿k¹, po-
niewa¿ g³ówna bohaterka znajduje
w dworku pamiêtnik. Pamiêtnik pocz¹t-
kowo prowadzony przez dziadka Maury-
cego, a póŸniej przez babkê Aleksandrê
powoduje, ¿e Matylda zaczyna zg³êbiaæ
siê w rodzinne tajemnice. Nie jest jej
³atwo, poniewa¿ zawiedzeni, pominiêci
w testamencie cz³onkowie rodziny nie po-
magaj¹ w rozwi¹zywaniu zagadek. Ma-
tylda jednak nie z tych, co siê poddaj¹.
Jej dociekliwoœæ sprawia, ¿e zamiast daæ
odpowiedŸ na pytanie: „Dlaczego ja siê
tutaj znalaz³am?” - dostarcza coraz wiê-
cej zagadek i tajemnic. Przypadkowo
wpada na trop tajemniczego wielbiciela
babki, który od wielu lat przysy³a jej kart-
ki z ró¿¹. Czy ma on coœ wspólnego
z Ann¹, która niedaleko od Zawrocia wy-
budowa³a identyczny dom, a nawet po-
sadzi³a w ogrodzie te same roœliny? Po-
jawiaj¹ce siê na kartach powieœci tajem-
nice zaskakuj¹ nie tylko Matyldê, ale rów-
nie¿ czytelnika. Autorka otwiera wiele
w¹tków i pozostawia czytelnika rozcza-
rowanego. Na szczêœcie tylko do czasu,
gdy nie siêgnie on po kolejn¹ czêœæ cy-
klu o Zawrociu pt. „Góra œpi¹cych wê¿y”.
Moim zdaniem druga czêœæ jest o wiele

lepsza od pierw-
szej. Matylda
wyjaœnia w niej
dziwne okolicz-
noœci œmierci
ojca. Pojawiaj¹
siê nowi bohate-
rowie. Jednym
z nich jest Lu-
cyna Malinow-
ska, która tu¿
po wojnie zajê-
³a siê wychowy-
waniem osieroconych dzieci. Dzieci te
w czasie II wojny œwiatowej zosta³y po-
zbawione rodziców, nazwisk, a tak¿e
narodowoœci. Jednym z nich by³ Jasiek
- ojciec Matyldy. Czy dlatego babka tak
go nienawidzi³a, bo by³ z „bidula”?
W tej czêœci opowieœci o Zawrociu Ma-
tylda poznaje liczn¹, rozsian¹ po ca³ym
œwiecie rodzinê Malinowskich. Pole-
cam serdecznie. Lektury nie zabraknie
na ca³e wakacje, poniewa¿ „Góra œpi¹-
cych wê¿y”, to dopiero drugi tom z cy-
klu, a w bibliotece czekaj¹ na Pañstwa
kolejne pt.: „Maska Arlekina”, „Inna
wersja ¿ycia” i „Przelot bocianów”.

Aldona
Micha³owska

NA UPALNE CHWILE - LODY DLA
OCH£ODY
Rozpoczê³y siê wakacje. Lato ju¿ w pe³ni
i pierwsze upa³y za nami. Rozpoczyna siê
sezon letniego wypoczynku. W upalne
dni nie mamy ochoty na nic ciep³ego
i siêgamy zazwyczaj po coœ, co nas och³o-
dzi. Ka¿dy z nas potrafi wskazaæ drobne
przyjemnoœci poprawiaj¹ce samopoczu-
cie, a lody w³aœnie temu s³u¿¹. Wszyscy
mamy dylemat: jak jeœæ lody, ¿eby czer-
paæ z nich jak najwiêcej przyjemnoœci
i jednoczeœnie móc nie baæ siê o swoj¹
sylwetkê. Ja bez wahania wybieram przy-
jemnoœæ. Oto kilka moich propozycji
orzeŸwiaj¹cych deserów, które zaskocz¹
niejednego smakosza.

Lody œmietankowe (przepis pocho-
dzi z 1929r.):
Sk³adniki:
- 3 litry mleka,
- 1 litry œmietanki,
- 6 ¿ó³tek,
- 40 dag cukru,
- laska wanilii - wystarczy te¿ cukier wa-

nilinowy (ale wtedy wsypaæ go du¿o).

Drugi wariant:
- 1 litr mleka,
- 1 litr œmietanki,
- 12 ¿ó³tek,
- 40 dag cukru,
- laska wanilii.
Sposób przygotowania:
Waniliê zagotowaæ w mleku i œmietance
(potem j¹ wyrzuciæ). ¯ó³tka utrzeæ z cu-
krem i ostro¿nie, ci¹gle mieszaj¹c, wle-
waæ mleko do ¿ó³tek (a nie odwrotnie).
Chwilê potrzymaæ na ogniu, ale nie za-
gotowaæ. Odstawiæ do och³odzenia,
a nastêpnie wlaæ do formy i krêciæ w ma-
szynce do lodów. Konsystencja lodów
zale¿y od sposobu ich mro¿enia. Najwa¿-
niejsza jest czêstotliwoœæ ich mieszania.
Podczas procesu zamra¿ania, który trwa
kilka godzin, nale¿y lody kilkakrotnie
mieszaæ szczególnie w pocz¹tkowej fazie,
kiedy przy œciankach tworzy siê twarda
warstwa. PóŸniej pozostawiamy je do ca³-
kowitego stwardnienia. Dobrze zmro¿o-
ne jemy w salaterkach z owocami. Mo¿-
na ob³o¿yæ lody andrutami.

Sma¿one lody:
Sk³adniki (4 porcje):

- 4 du¿e ga³ki lodów waniliowych lub
o innych smakach,

- 1 szklanka pokruszonych p³atków ku-
kurydzianych,

- 1 szklanka pokruszonych herbatników
z dodatkiem wiórków kokosowych
i orzechów,

- 2 jajka,
- 2 ³y¿ki cukru,
- olej do g³êbokiego sma¿enia.
Sposób przygotowania:
Z ga³ek lodów uformowaæ równe kulki.
Obtoczyæ je w p³atkach kukurydzianych
i wstawiæ do zamra¿arki na godzinê. Jaj-
ka roztrzepaæ z cukrem. Kulki lodowe
obtaczaæ w jajku, a nastêpnie w mieszan-
ce herbatników z kokosem i orzechami.
Czynnoœæ powtórzyæ kilkakrotnie pamiê-
taj¹c, aby po ka¿dej na³o¿onej warstwie
lody mroziæ przez godzinê. Lody powin-
ny byæ ca³kowicie pokryte s³odk¹ pa-
nierk¹. Dalej nale¿y rozgrzaæ olej do tem-
peratury 180°C. Lody sma¿yæ przez oko-
³o 30 sekund w g³êbokim t³uszczu. Skór-
ka powinna byæ chrupi¹ca, rumiana
i gor¹ca. Natychmiast podawaæ. Dobrze
smakuj¹ polane sosem czekoladowym
i z bit¹ œmietan¹.

S³awomir
Grzesiewicz
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Burmistrz Œmigla ju¿ po raz dziewi¹-
ty zaprosi³ reprezentacje szkó³

z gminy Œmigiel do udzia³u w Gminnym
Dniu Dziecka. Impreza odby³a siê
15 czerwca br. i zosta³a zorganizowana
przez Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu.
O godzinie 900 Wiktor Snela - burmistrz
Œmigla ¿ycz¹c wszystkim uczestnikom
przede wszystkim dobrej zabawy oraz
dziêkuj¹c nauczycielom za poœwiêcenie
wolnego czasu, aby wraz z m³odzie¿¹
wzi¹æ udzia³ w festynie, otworzy³ uroczy-
sty dzieñ.
Rozgrywki odbywa³y siê w dwóch kate-
goriach: szkó³ podstawowych (turniej
pi³ki no¿nej ch³opców, turniej w dwa
ognie usportowione dziewcz¹t oraz gry
i zabawy sportowe) oraz szkó³ gimnazjal-
nych (turniej siatkówki ch³opców, prze-
ci¹ganie liny dziewcz¹t, turniej w darta).
Poza tym wszyscy uczestnicy mogli wzi¹æ
udzia³ w konkurencjach indywidualnych.
Kompleks „Orlik 2012” oraz Stadion
Miejski zape³ni³y siê m³odymi sportow-
cami. Rozgrywki bacznie œledzili sêdzio-
wie. W klasyfikacji szkó³ ka¿dy punkt
móg³ przynieœæ puchar i pierwsze miej-
sce.
W konkursach indywidualnych uczestni-
cy walczyli o medale i nagrody rzeczo-
we, a oceniani byli osobno w kategorii

GMINNY DZIEÑ DZIECKA
szkó³ podstawowych i osobno w gimna-
zjalnych. W rezultacie pi³k¹ do kosza
najlepiej rzucali: Oliwia Dorynek, SP
Œmigiel i Sebastian Antczak z Gimnazjum
w Bronikowie; do ma³ej bramki najlepiej
pi³k¹ trafiali: Szymon Wróblewski z SP
Bronikowo oraz Sebastian Antczak
z Gimnazjum w Bronikowie; w rzutach
lotkami do tarczy niepokonani byli: Bar-
tosz KaŸmierowski z SP w Bronikowie
i Daniel Strugarek z Gimnazjum w Œmi-
glu; pi³k¹ na linkach najlepiej sterowali:
Nikola Kortus z SP w Œmiglu oraz Mar-
cin Kaczmarek z Gimnazjum w Œmiglu;
ringo na tablicê najlepiej rzucali Weroni-
ka Domaga³a oraz Wiktoria Ratajczak
obie z SP w Bronikowie.
W kategorii szkó³ podstawowych I miej-

sce zdoby³a SP Œmigiel (najlepsze wyni-
ki w dwóch turniejach: dwa ognie oraz
gier i zabaw), II miejsce SP Czacz (naj-
lepsi w turnieju pi³ki no¿nej), III miejsce
SP Stara Przysieka Druga, IV miejsce SP
Stare Bojanowo i V miejsce SP Broniko-
wo.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych I miej-
sce zajê³a szko³a z Bronikowa, II miejsce
ze Œmigla, III miejsce ze Starej Przysieki
Drugiej, IV miejsce z Czacza i V miejsce
ze Starego Bojanowa.
Przedstawiciele szkó³ odebrali puchary
z r¹k Burmistrza Œmigla, a na och³odze-
nie emocji organizatorzy rozdali uczest-
nikom lody.

OKFiR
foto OKFiR

Jedn¹ z konkurencji by³o przeci¹ganie liny

W pierwszy, czerwcowy weekend
Oœrodek Kultury Fizycznej i Re-

kreacji w Œmiglu zaprosi³ mieszkañców
gminy do udzia³u w dwóch imprezach.
W sobotê, z okazji Dnia Dziecka, na pla-
cu zabaw przy ul. T. Koœciuszki odby³ siê
festyn rekreacyjny, który otworzy³ Bur-
mistrz Œmigla, Wiktor Snela. Na placu
stanê³y plastikowe domki, a na najm³od-
szych czeka³y namiociki z zabawkami
edukacyjnymi. W piaskownicy trwa³y
prace budowlane - kr¹¿y³y dzieci z tacz-
kami przewo¿¹c piasek, inne budowa³y
piaskowe domy. Mimo przelotnych opa-
dów deszczu ponad sto dzieci bra³o udzia³
w konkursach i zabawach, takich jak:
rzucanie woreczków do miseczki, ringo
na krzy¿ak, ³owienie rybek, toczenie pi³-
ki po lince, czy zabawy z chust¹. Zaba-
wom przygl¹dali siê zaproszeni goœcie:
zastêpca burmistrza Œmigla - Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, zastêpca przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla - Ro-
man Schiller, przewodnicz¹cy Osiedla
nr 4 - W³odzimierz Drótkowski oraz,
oczywiœcie, rodzice. Dzieci rozgrzewa³a

NA SPORTOWO

zabawa, a rodzicom organizatorzy zapro-
ponowali kawê i ciasteczka.
Z kolei 2 czerwca na kompleksie „Orlik”
odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej Mê¿czyzn
o puchar Kierownika Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu - Zygmun-
ta Ratajczaka. W turnieju wziê³o udzia³

szeœæ dru¿yn: DH TRANS, MAKIN-
TOSH, PICASO, ROBSON TEAM, ZIE-
LONI i Z£OMIX. Rozgrywki odbywa³y
siê w dwóch grupach systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Nastêpnie rozpoczê³y siê me-
cze fina³owe. Historia lubi siê powtarzaæ.
W meczu o I miejsce zagra³y dru¿yny DH
TRANS i ROBSON. Tak, jak poprzednio
mecz zakoñczy³ siê remisem. Tak, jak
poprzednio w rzutach karnych lepsza
okaza³a siê byæ dru¿yna DH TRANS.
Wyniki turnieju: I m. DH TRANS, II m.
ROBSON, III m. MAKINTOSH, IV m.
PICASO, V m. Z£OMIX i VI m. ZIELO-
NI.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³
Adam Walkiewicz z dru¿yny ROBSON
TEAM.

OKFiR, foto OKFiR

Mo¿na by³o zagraæ w mini-krêgle

Malowanie twarzy mia³o wielu zwolenników
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Sobota 22. czerwca okaza³a siê dla dru-
¿yny Byczki Gniewowo bardzo pra-

cowitym dniem. Reprezentanci dru¿yny
tego dnia wyst¹pili w dwóch miejscowo-
œciach: Œmiglu i Racocie.
W ramach „Festynu Œwiêtojañskiego”
zorganizowanego w Œmiglu przez Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji na tur-
nieju pi³ki no¿nej wyst¹pi³o 5 dru¿yn
w kategorii klas I-III gimnazjum. Byczki
w pierwszym meczu uleg³y dru¿ynie
¯wawe ̄ uki 1:0, nastêpnie pokona³y Sta-
re Bojanowo, DHL oraz Andrzeje Œmi-
giel. W koñcowej klasyfikacji zdoby³y
drugie miejsce. W sk³ad dru¿yny wcho-
dzili: £ukasz Krysman, Adrian Skorczyk,
Adam W³odarczak, Jakub Górecki,
£ukasz Piotrowski, Adrian Rudawski,
Adrian Kliemann. Najlepszym pi³karzem
turnieju wybrano Adriana Skorczyka.
Liczn¹ reprezentacjê Byczki wystawi³y

BYCZKI GNIEWOWO

podczas Festynu Pi³karskiego w Racocie.
Wyst¹pi³y tam bowiem dwie dru¿yny
ch³opców i jedna dziewcz¹t. Ch³opcy
w kategoriach 1990-2000 i 2001-2002 za-
jêli pi¹te miejsca. Natomiast najwiêksz¹
furorê zrobi³y dziewczêta, które z uwagi

na to, ¿e nie mia³y w swojej kategorii kon-
kurencji stanê³y przeciwko dru¿ynie
ch³opców 1999-2000. Wykaza³y siê tym
samym odwag¹ i wol¹ walki, co zosta³o
docenione i nagrodzone gromkimi bra-
wami. W sk³ad tej dru¿yny wesz³y: Karo-
lina Kamiñska, Patrycja Bia³a, Klaudia
Buchert, Patrycja Szczerbal, Patrycja
Maækowiak, Weronika Buchert i Moni-
ka Olejnik. Dziewczyny zas³u¿y³y na zdo-
byte trofea: puchar i nagrody dla najlep-
szej bramkarki (Karoliny Kamiñskiej)
i pi³karki (Weroniki Buchert).
Dru¿yna Byczków z Gniewowa dziêkuje
sponsorom - Stacji Paliw Gronpol
w Starym Bojanowie oraz Halinie i Zdzi-
s³awowi M¹drym z Racotu za sfinanso-
wanie zakupu koszulek dla najm³odszych
pi³karzy.

Krzysztof Pawlak
foto archiwum

Waleczne dziewczyny z Gniewowa

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu dnia 22 czer wca

w ramach Festynu Œwiêtojañskiego zor-
ganizowa³ wiele ciekawych imprez spor-
towych dla mieszkañców naszej gminy.
Z samego rana turyœci rowerowi w ra-
mach rodzinnej wycieczki przemierzali
nasz¹ gminê po akwenach PZW. Po cie-
kawej wêdrówce, na mecie uczestnicy
brali udzia³ w wielu konkursach spraw-
noœciowych, za które otrzymali nagrody.
Nie zabrak³o tak¿e smacznego posi³ku
przy wspólnym biesiadnym stole, gdzie
wymieniano pogl¹dy i wra¿enia z ró¿-
nych wêdrówek rowerowych.
Od godziny 900 uczniowie szkó³ gimna-
zjalnych brali udzia³ w turnieju pi³ki no¿-
nej, do którego zg³osi³o siê piêæ dru¿yn.
Ch³opcy rozgrywali mecze systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Rywalizacja by³a za-
ciêta do ostatniego spotkania. W koñco-
wej klasyfikacji pierwsze miejsce zajê³a
dru¿yna ¯wawe ¯uki, wyprzedzaj¹c ko-
lejno: Byczki Gniewowo, Stare Bojano-
wo, Andrzeje Œmigiel oraz DHL Œmigiel.
Zwyciêzcy turnieju otrzymali puchar. Na-
tomiast trzy pierwsze dru¿yny medale
i dyplomy. Wszyscy gracze otrzymali tak-
¿e czekolady. Spoœród pi³karzy wy³onio-
ny zosta³ najlepszy zawodnik turnieju.
Tytu³ ten otrzyma³ Adrian Skorczyk
z dru¿yny Byczki Gniewowo.
Od godziny 1230 swoje zmagania pi³kar-
skie rozpoczêli mê¿czyŸni niezrzeszeni.
Do turnieju przyst¹pi³o szeœæ dru¿yn:
Z³omix, DH-Trans, Astra-II, Old-Boys -
Œmigiel, Tel-Kom Team oraz Dragon.

FESTYN ŒWIÊTOJAÑSKI NA SPORTOWO
Uczestnicy tradycyjnie rozegrali elimina-
cje grupowe systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”. Nastêpnie odby³y siê mecze fina-
³owe. Po wyrównanych i bardzo emocjo-
nuj¹cych meczach fina³owych zwyciêzc¹
turnieju i zdobywca pucharu zosta³a dru-
¿yna Tel-Kom Team przed dru¿ynami:
Z³omix oraz DH-Trans. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju zosta³ Dariusz Kon-
radowski z dru¿yny Tel-Kom Team.
Tego dnia tak¿e odby³y siê zawody
w „Dar ta”, które rozgr ywane by³y
w trzech kategoriach: dzieci w wieku 11
-13 lat, m³odzie¿y 14 - 17 lat i uczestnicy
powy¿ej 18 lat. W pierwszej kategorii
zwyciêzc¹ zosta³ Szymon Foltyniak wy-

przedzaj¹c Adama Bednarka i Piotra
Drgasa. W kategorii m³odzie¿y 14-17 lat
zwyciê¿y³ Patryk Kubiak przed Wiktori¹
Kubiak i Micha³em Mani¹. Natomiast
w ostatniej kategorii niepokonany okaza³
siê Eryk Pikiñski zajmuj¹c pierwsze miej-
sce przed Mateuszem Piotrowskim i Da-
mianem Wieczorkiem.
Zwyciêzcy wszystkich kategorii otrzyma-
li atrakcyjne statuetki i nagrody rzeczo-
we.
Panie z Oœrodka Kultury Fizycznej i Re-
kreacji prowadzi³y tak¿e zabawy i gry dla
ma³ych dzieci. Uczestnicy konkursów
ka¿dorazowo otrzymywali s³odkie upo-
minki za wykonanie zadania zrêcznoœcio-
wego.
Na koniec Festynu Œwiêtojañskiego tra-
dycyjnie odby³y siê zawody modeli p³y-
waj¹cych na akwenie przy wiatrakach.
Zawody mia³y charakter rywalizacji indy-
widualnej i rozgrywane by³y w dwóch ka-
tegoriach. W kategorii uczniów szkó³
podstawowych zwyciê¿y³ Jan Majewski
wyprzedzaj¹c Piotra Drgasa i Nikolê
Kortus. Natomiast w kategorii uczniów
gimnazjum startowa³a tylko jedna osoba
- Wiktoria Kubiak. Zajê³a ona rzecz jasna
pierwsze miejsce.
Wszyscy zwyciêzcy otrzymali statuetki
i nagrody rzeczowe, a pozostali uczest-
nicy zawodów s³odkoœci.
Organizatorzy tegorocznego, sportowe-
go Festynu Œwiêtojañskiego dziêkuj¹
wszystkim za udzia³ i jednoczeœnie zapra-
szaj¹ na przysz³oroczny.

OKFiR, foto OKFiRKa¿dy móg³ sprawdziæ swoje umiejêtnoœci






