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Dziewiêtnaœcie ma³¿eñskich par, któ-
re pó³ wieku temu w œmigielskim

Urzêdzie Stanu Cywilnego wypowie-
dzia³y sakramentalne „tak”, zosta³o
odznaczonych medalami Prezydenta
RP za „D³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie”. Uroczyste wrêczenie odznaczeñ,
którego dokona³ Burmistrza Œmigla -
Wiktor Snela w asyœcie: Wies³awa Ka-
sperskiego - przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, Macieja Wiœniewskiego - se-
kretarza Œmigla oraz Doroty Skorupiñ-
skiej - kierownika USC, odby³o siê
8 sierpnia 2013 r. w Restauracji „Mar-
ta”. Za jubilatów wzniesiono tradycyj-
ny toast, a w sali rozbrzmiewa³ wesel-
ny Marsz Mendelsona.
„Z³ote gody” obchodzili: Maria i Jerzy
Fetbrodowie, Czes³awa i Stanis³aw Kê-
dziorowie, Jadwiga i Stanis³aw Maæko-
wiakowie, Anna i Hieronim Matysiako-
wie, Ludos³awa i Wojciech Samolowie,
Danuta i Zbigniew Stobrawowie, Hele-
na i Zbigniew Strzelczykowie, Zofia
i Julian Szymañscy, Maria i Florian
Wieczorkowie ze Œmigla, W³adys³awa
i Walerian Gbiorczykowie oraz Zofia
i Wiktor Maækowiakowie ze Starego
Bojanowa, Zofia i Edward Dominicza-
kowie z Przysieki Polskiej, Krystyna
i Ksawer y Fliegerowie, Kazimiera
i Marian Klechowie z Wydorowa, Ma-
rianna i Stanis³aw Kaminiarzowie
z Czaczyka, Janina i Stanis³aw Koz³ow-
scy z Karœnic, Helena i Franciszek

MAŁŻEŃSKIE GODY Z MEDALEM

Krystkowie z Bronikowa, Stanis³awa
i Kazimierz £akomi z ¯egrówka oraz
Jadwiga i  Henr yk Nowakowie ze

Pami¹tkowe zdjêcia z jubileuszu

Starego Bia³cza.
AKA

foto A.Kasperska
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Zajêcia wspó³finansowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Koœcianie prowa-

dzi³y bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Œmiglu. Tego lata bibliotecz-
na Alma Mater przyjê³a w swe progi 26.
adeptów w przedziale wiekowym od 5 do
7 lat. Pocz¹wszy od 15 lipca przez dwa
tygodnie dzieci uczestnicz¹c w zajêciach
bawi³y siê i zdobywa³y niezbêdn¹ malu-
chom wiedzê oraz umiejêtnoœci.
Pierwszego dnia dzieci musia³y zapoznaæ
siê i zaakceptowaæ. St¹d w programie:

gry i zabawy integracyjne oraz tworze-
nie wizytówek. Nastêpnego dnia na tere-
nie przy Centrum Kultury w Œmiglu
odby³ siê Wielki Turniej Gry w Bule.
Turniejowe emocje studzi³a k¹piel w ba-
senie.
W œrodê, 17 lipca Œmigiel opanowali pi-
raci. Piracka zgraja przeczesywa³a mia-
sto w poszukiwaniu skarbu, którym oka-
za³a siê ukryta w skrzyni torba s³odyczy.
Zakoñczone sukcesem poszukiwania
nadw¹tli³y znacznie si³y korsarzy, wiêc
ratowali siê k¹piel¹ w basenie i ³apaniem
s³onecznej energii.
W czwartek, 18 lipca cz³onkowie Letniej
Akademii Malucha z opiekunami oraz
chêtnymi dzieæmi z miasta wyjecha³y do
Boszkowa. Na miejscu k¹pa³y siê w wo-
dach Jeziora Dominickiego, a potem od-
wiedzi³y Oœrodek Rekreacji Konnej „KA-
LUMET”, który oferowa³ przeja¿d¿ki
konne w siodle oraz przejazdy wozami
po okolicy. Nastêpnego dnia po forsow-
nym wypadzie do Boszkowa dzieci od-
poczywa³y na pikniku przy basenie.
22 lipca czas w akademii up³yn¹³ pod zna-
kiem dobrych manier. Prosto z placu za-
baw, na którym podczas gier i zabaw
uczestnicy akademii przestrzegali zasad
fair play, udali siê do restauracji MAR-
TA, gdzie zjedli deser lodowy zachowu-
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j¹c wszystkie regu³y prawid³owego za-
chowania siê w lokalu.
We wtorek, 23 lipca bibliotekarki prowa-
dz¹ce zajêcia Letniej Akademii Malucha
posz³y „na ca³oœæ” proponuj¹c dzieciom
nocleg w namiotach. By³y pe³ne obawy,
¿e maluchy w ostatniej chwili zrezygnuj¹
z tej propozycji. Mimo, ¿e rozrzut wieko-
wy dzieci mieœci³ siê w przedziale od
5 do 7 lat, to stanê³y one na wysokoœci
zadania. Tylko piêcioro z 26. bior¹cych
udzia³ w zajêciach akademii dzieci zre-

zygnowa³o ze spêdzenia nocy
poza domem, bez rodziców.
Zajêcia tego dnia odbywa³y siê
w godzinach popo³udniowych,
od 16-tej. Zanim maluchy roz-
goœci³y siê w namiotach, poma-
ga³y rozbiæ obozowisko, a na-
stêpnie czyni³y przygotowania
do przyjêcia rodziców, którzy
zostali zaproszeni na ognisko.
Odœwie¿aj¹ca k¹piel w basenie
pozwoli³a dzieciom w pe³ni
przygotowaæ siê na przyjêcie
goœci. Rodzice nie zawiedli
i przybyli w licznym gronie,
niekiedy zabieraj¹c resztê ro-
dziny. By³o wiêc gwarno i we-
so³o, a kiedy upieczono wszyst-

kie kie³baski i dogasa³y ostatnie p³omie-
nie przy ognisku, goœcie udali siê na od-
poczynek do domów. Niezmordowani
akademicy wyruszyli na nocny spacer,
aby podziwiaæ, jak na tle wieczornych
œwiate³ mruga i szemrze fontanna przy
œmigielskim rynku. Po pracowicie spê-
dzonym dniu zasypianie w namiotach nie
sprawi³o wiêkszych k³opotów. Ch³opcy
szybko legli zmêczeni w harcerskiej dzie-
si¹tce. Najd³u¿ej odg³osy komentarzy mi-
nionego dnia dochodzi³y z namiotu
dziewczynek, ale wiadomo: „kobitka jak
kobitka, nawet ma³a, swoje wygadaæ

musi”. Noc minê³a spokojnie, a nastêp-
nego dnia po œniadaniu na dzieci czeka-
³y nowe zadania.
W œrodê, 24 lipca okaza³o siê, ¿e rozbity
poprzedniego dnia obóz na terenach zie-
lonych przy Centrum Kultury zamieszki-
wali Indianie. Na g³owach nosili w³asno-
rêcznie zrobione opaski, wydawali indiañ-
skie okrzyki oraz æwiczyli sprawnoœæ
i hartowali tê¿yznê fizyczn¹: rzucali oszcze-
pem, czo³gali siê i oddawali siê innym tego
typu zajêciom. Wszystko po to, aby zas³u-
¿yæ na tytu³ - indiañski wojownik tropiciel.
Sesja wyjazdowa œmigielskiej Letniej Aka-
demii Malucha odby³a siê 25 lipca na tere-
nie Skansenu Filmowego Soplicowo
w Cichowie i dostarczy³a, zarówno „aka-
demikom”, jak i pozosta³ym dzieciom, któ-
re zg³osi³y swój udzia³ w wyprawie, wielu
wra¿eñ. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y zamiesz-
kuj¹ce skansen zwierzêta: koñ, osio³,
owce, koza i króliki. Z ptactwa zaintereso-
wanie wzbudzi³y jastrzêbie, a tak¿e gwiaz-
da filmowa - kruk, któr y wyst¹pi³
w „WiedŸminie”. Du¿o wra¿eñ dostarczy³
tak¿e przejazd kolejk¹ parkow¹.
W miêdzyczasie dzieci zjad³y kie³baski
z grilla oraz ciasto dro¿d¿owe z owocami.
Zabrak³o niestety czasu na k¹piel
w jeziorze.
W drodze do Cichowa dzieci odwiedzi³y:
stadninê koni w Racocie, tamtejsz¹ wozow-
niê, stajniê z lokatorami oraz wnêtrza pa-
³acu ksi¹¿¹t Jab³onowskich.
Pi¹tek, 26 lipca by³ ostatnim dniem zajêæ
akademii. Po trudach sesji wyjazdowej
z dnia poprzedniego dzieci odpoczywa³y
przy basenie. Zajêcia zakoñczy³y czu³e
po¿egnania i mi³a niespodzianka dla biblio-
tekarek. Rodzice i dzieci podziêkowa³y
opiekunkom za trud przepiêknie skompo-
nowan¹ paczk¹ ze s³odyczami i innymi ra-
rytasami.

K. S., foto archiwum
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X Europejskie i XIII Krajowe Zawody
Sikawek Konnych odby³y siê 18

sierpnia na œmigielskim hipodromie, a to-
warzysz¹ce im od kilku lat Europejskie
Wybory MISS Stra¿y Po¿arnych zosta³y
przeprowadzone 17 sierpnia na wzgórzu
pod wiatrakami. Impreza, która wcze-
œniej odbywa³a siê w Cichowie po raz
pierwszy zosta³a zorganizowana w mie-
œcie wiatraków. Tak¹ decyzjê organiza-
torzy: Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Koœcianie wspólnie
z Zarz¹dem G³ównym ZOSP RP
w Warszawie Oddzia³em Woje-
wódzkim Zwi¹zku OSP RP Wo-
jewództwa Wielkopolskiego
im. genera³a Stanis³awa Tacza-
ka i samorz¹dami Powiatu Ko-
œciañskiego podjêli wiosn¹ tego
roku.
Na zawody zjecha³y dru¿yny po-
¿arnicze zagraniczne z: Czech,
Wêgier, S³owacji oraz z ca³ej Pol-
ski. Konkurencje odbywa³y siê
w trzech kategoriach: kobiece
dru¿yny po¿arnicze, dru¿yny za-
graniczne oraz mêskie dru¿yny
po¿arnicze. Zwyciêskie dru¿yny
mêskie i zagraniczne mog³y siê
równie¿ ubiegaæ o Grand Prix
Zawodów „ŒMIGIEL 2013”.
Corocznie honorowy patronat
nad imprez¹ sprawuje dh. Wal-
demar Pawlak - Pose³ na Sejm
RP, premier, prezes Zarz¹du
G³ównego ZOSP RP, któr y
przyje¿d¿a równie¿ na zawody.
Tym razem prezes dh. Walde-
mar Pawlak zaszczyci³ uczest-
ników imprezy sw¹ obecnoœci¹, dotar³ do
Œmigla i goœci³ podczas ca³ych zawodów.
Wœród zaproszonych goœci obecni byli
równie¿ m.in.: Ma³gorzata Adamczak
i Wojciech Ziemniak - Pos³owie na Sejm
RP ziemi koœciañskiej oraz Marian Po-
œlednik - Senator RP, a tak¿e szefowie
struktur po¿arniczych: Wies³aw Golañ-
ski - zastêpca Dyrektora Zarz¹du Wyko-
nawczego ZOSP RP w Warszawie, Ma-
rek Baumgart - wiceprezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, ksi¹dz pra-
³at - Konrad Kaczmarek, dh. Stefan Mi-
ko³ajczak - wiceprezes Zarz¹du G³ówne-
go ZOSPRP, prezes Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu,
dh. Stanis³aw Wolniczak - cz³onek Zarz¹-
du G³ównego ZOSP RP, dh. Grzegorz
Marsza³ek - wiceprezes Zarz¹du Oddzia-
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³u Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu,
dh. Andrzej Jankowski - dyrektor Zarz¹-
du Wykonawczego ZOSP RP w Pozna-
niu, st. bryg. Jan Janiak - zastêpca Wiel-
kopolskiego Komendanta Wojewódzkie-
go Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pozna-
niu, Andrzej Jêcz - Starosta Koœciañski,
Iwona Bereszyñska - przewodnicz¹ca
Rady Powiatu Koœciañskiego, Wiktor
Snela - Burmistrz Œmigla, Henryk Bar-
toszewski - Wójt Gminy Koœcian, Dorota

Lew-Pilarska - Burmistrz Gminy Czem-
piñ, Micha³ Jurga - Burmistrz Miasta
Koœciana, Wies³aw Kasperski - przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla, Jan Szcze-
paniak - przewodnicz¹cy Rady Gminy
Koœcian, Jerzy Krzy¿ostaniak - przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Czempinia, Joan-
na Ziêtkiewicz - przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Krzywinia, Maciej Zielonka -
zastêpca przewodnicz¹cego Rady Miasta
Koœciana, Andrzej Przyby³a - zastêpca
Wójta Gminy Koœcian, Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska - zastêpca Burmistrza
Œmigla, Jan KaŸmierczak - zastêpca Bur-
mistrza Czempinia, Jacek Karmiñski -
Wójt Gminy Lipno, prezesi, dyrektorzy i
w³aœciciele firm, prezesi Zarz¹dów OSP
i Ogniw Zwi¹zku.
Dostojni goœcie z zagranicy zaszczycili
Œmigiel w osobach: Karel Richter - pre-

zes Zwi¹zku Stra¿aków Czech, Moraw
i Œl¹ska, Vendelín Horváth - Sekretarz
Generalny Zwi¹zku Stra¿aków S³owacji,
Jiži Patek - dyrektor Centralnego Mu-
zeum Po¿arnictwa Czech, Jozef Pav - pre-
zes Stra¿aków z Powiatu Beneszow, pod-
pu³kownik Klara Molnare Sipos z Buda-
pesztu, p³k. János Zsákowics z Budapesz-
tu oraz delegacja z wêgierskiego Sümeg.
Oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci zapocz¹tko-
wa³o uroczyste wprowadzenie dru¿yn na

plac zawodów, którego dokona³
komendant zawodów, dh. Grze-
gorz Stanis³awiak przy akompa-
niamencie Orkiestr y Dêtej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Koœcianie. Oprócz dru¿yn
w uroczystej paradzie wziê³y
udzia³ konie paradne reprezen-
towane przez Jerzego Goœcinia-
ka z firmy Salar z Gier³achowa
oraz zwyciêskie sikawki konne
z ubieg³ego roku, a by³y to: si-
kawki z OSP Chróœcin, OSP
Œwibie, OSP £agowo, KDP Gu-
zowice i OSP Jastrzêbie Zdrój.
Uroczystego meldunku doko-
na³ dh. Grzegorz Stanis³awiak
przed dh. Waldemarem Pawla-
kiem - prezesem Zarz¹du G³ów-
nego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Po z³o¿onym
meldunku nast¹pi³ przegl¹d
dru¿yn startuj¹cych w zawo-
dach. Natomiast otwarcia zawo-
dów dokona³ dh. Waldemar
Pawlak. Goœci powita³ dh. Ka-
zimierz Król - cz³onek Prezy-
dium Zarz¹du Oddzia³u Woje-
wódzkiego ZOSP RP woj. wiel-

kopolskiego, prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w Koœcianie oraz
g³ówny organizator.
W powitalnym przemówieniu wspomnia-
no o tym, ¿e fenomen sikawek konnych,
bo tak ju¿ mo¿na mówiæ o cyklicznych
rozgrywkach w Cichowie, a dzisiaj na
piêknej ziemi œmigielskiej w powiecie ko-
œciañskim Europejskich i Krajowych Za-
wodów Sikawek Konnych, staje siê po-
woli zjawiskiem kulturowym i socjolo-
gicznym. Dziêki poparciu idei zawodów
przez dh. Waldemara Pawlaka - prezesa
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP wrócono do
tradycji polskiego, europejskiego i œwia-
towego Stra¿actwa Ochotniczego. Doko-
nano tego poprzez pokazanie sprawno-
œci zabytkowych sikawek konnych. Dziê-
ki tej inicjatywie uratowano wiele tego

Folk Group „Massaccio”

Pretendentki do tytu³u Miss Stra¿y Po¿arnych 2013
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typu zabytków w Polsce. Sikawki s¹ bo-
wiem piêknym przypomnieniem historii
Stra¿actwa Polskiego dla obecnego po-
kolenia, a zarazem ¿yw¹ lekcj¹ historii.
Ranga zawodów jest ogromna dla star-
tuj¹cych dru¿yn polskich i zagranicz-
nych. Pomys³ ich zorganizowania po-
wsta³ w Koœcianie, w roku 2000 i przyj¹³
siê w ca³ej Polsce oraz w Europie, gdzie
ju¿ rozgrywane s¹ tego typu zawody.
Uda³o siê zaraziæ pasj¹ wspó³zawodnic-
twa kilkuset stra¿aków-ochotników z Pol-
ski i zagranicy, a tak¿e oczarowaæ kilka
tysiêcy kibiców, którzy ka¿dego roku
odwiedzaj¹ goœcinny powiat koœciañski.
Podczas zawodów mo¿na by³o zobaczyæ:
konne zaprzêgi, barwne uniformy stra-
¿aków oraz eksponaty muzealne, które
na odg³os tr¹bki stra¿ackiej nagle o¿y-
wiaj¹. Uroczystoœæ ta sprawi³a, ¿e nagle
mo¿na przenieœæ siê w inny œwiat - i to
jest ten fenomen sikawek konnych.
Podczas II wojny œwiatowej zaprzestano
produkcji sikawek konnych. Przed
wojn¹, w 1938 roku stra¿e po¿arne
w Polsce mia³y do dyspozycji niemal
14 tysiêcy sikawek konnych. Po wojnie
liczba ta z roku na rok mala³a. W latach
szeœædziesi¹tych ich iloœæ zmniejszy³a siê
dziesiêciokrotnie. Do koñca 1966 roku

wszystkie stra¿e po¿arne wyposa¿ono
w motopompy, a sikawki ostatecznie wy-
cofano z wyposa¿enia. Historia obesz³a
siê z nimi bezwzglêdnie. Wiêkszoœæ zna-
laz³a siê na z³omowiskach, a pozosta³e,
jak upiory straszy³y przed remizami.
Tylko nielicznym uda³o siê przerwaæ nie-
równy pojedynek z motopompami. Ura-
towali je ludzie, którzy mieli sentyment
do historii, nie raz hobbiœci, kolekcjone-
rzy staroci, czasem po prostu druhowie,
którym ¿al by³o piêknych wys³u¿onych,
rêcznych pomp.
Uroczystego otwarcia zawodów dokona³
dh. Waldemar Pawlak i prezes Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych. Nastêpnie dokonano dekora-

cji. Dh. Waldemar Pawlak - prezes Zarz¹-
du G³ównego ZOSP RP otrzyma³ od Bur-
mistrza Œmigla, Wiktora Sneli i przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla, Wie-
s³awa Kasperskiego replikê sztyletu od-
nalezionego na stanowisku archeologicz-
nym w Bruszczewie,
która jest zarezerwo-
wana tylko dla wyj¹t-
kowych osób. Statu-
etkê Sikawki Konnej
wrêczy³ prezesowi
Starosta Koœciañski -
Andrzej Jêcz.
Honorowe Krzy¿e
„Za propagowanie
idei organizacji Euro-
pejskich i Krajowych
Zawodów Sikawek
Konnych” otrzymali
goœcie z zagranicy:
Karel Richter - prezes Zwi¹zku Stra¿a-
ków Czech, Moraw i Œl¹ska, Vendelín
Horváth - sekretarz Generalny Zwi¹zku
Stra¿aków S³owacji, Jozef Pav - prezes
Stra¿aków z Powiatu Beneszow, Klara
Molnare Sipos z Budapesztu oraz János
Zsákowics z Budapesztu. Odznaczenia te
wrêczy³: dh. Waldemar Pawlak - prezes
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP i Andrzej

Jêcz - Starosta Ko-
œciañski.
Honorowe Krzy¿e
otrzymali równie¿:
Marian Graczyk -
Komendant Gminny
Stra¿y Po¿arnych
w Œmiglu, W³adys³aw
Suchora - prezes Za-
rz¹du „Budomont”
w Koœcianie, Karol
Jankowski - w³aœci-
ciel Restauracji „Mar-
ta” w Œmiglu, Zbi-
gniew Wojciechowski
- wspó³w³aœciciel pie-

karni Tovago-Bis w Œmiglu oraz Miro-
s³aw Talarek - w³aœciciel Zak³adu Lakier-
niczego w Œmiglu. Dekoracji dokonali
dh. Waldemar Pawlak - prezes Zarz¹du
G³ównego ZOSP RP i Andrzej Jêcz - Sta-
rosta Koœciañski.
Statuetki Sikawki Konne „Za propagowa-
nie idei propagowania organizacji Sika-
wek Konnych” otrzymali: dh. Stefan Mi-
ko³ajczak - wiceprezes Zarz¹du G³ówne-
go ZOSP RP, prezes Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wlkp., dh.
Wies³aw Golañski - zastêpca dyrektora
Zarz¹du Wykonawczego ZOSP RP
w Warszawie, dh. Andrzej Jankowski - dy-
rektor Zarz¹du Wykonawczego ZOSP RP
woj. wlkp., Andrzej Jêcz - Starosta Ko-

œciañski, Dorota Lew-Pilarska - Bur-
mistrz Gminy Czempiñ, Wiktor Snela -
Burmistrz Œmigla, Micha³ Jurga - Bur-
mistrz Miasta Koœciana i Henryk Barto-
szewski - Wójt Gminy Koœcian. Dekora-
cji dokona³ dh. Waldemar Pawlak Prezes

Zarz¹du G³ównego ZOSP RP w Warsza-
wie.
Odznaczenia Zwi¹zku Stra¿aków S³owa-
cji za wspó³pracê otrzymali: dh. Walde-
mar Pawlak - prezes Zarz¹du G³ównego
ZOSP RP, dh. Kazimierz Król - prezes
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Koœcianie, dh. Henryk Bartoszew-
ski - wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Powia-
towego ZOSP RP w Koœcianie oraz dh.
Pawe³ Buksalewicz - wiceprezes Zarz¹-
du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
w Koœcianie. Dekoracji dokona³ pan Ven-
delin Horwath - Sekretarz Generalny
Zwi¹zku Stra¿aków S³owacji.
Odznaczenia Zwi¹zku Stra¿aków Czech
za wspó³pracê otrzymali: dh. Waldemar
Pawlak - prezes Zarz¹du G³ównego ZOSP
RP, dh. Kazimierz Król - prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Ko-
œcianie, dh. Henryk Bartoszewski - wi-
ceprezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowe-
go ZOSP RP w Koœcianie, dh. Pawe³ Buk-
salewicz - wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w Koœcianie i pan
Wiktor Snela - Burmistrz Œmigla. Deko-
racji dokonali: Karel Richter - prezes
Zwi¹zku Stra¿aków Czech, Moraw i Œl¹-
ska oraz pan Jozef Pav - prezes Zwi¹zku
Stra¿aków z powiatu Beneszow.
Zawody rozpoczê³y siê zmaganiami ko-
biecych dru¿yn po¿arniczych. Wystarto-
wa³o ich ³¹cznie 11. Zwyciêsk¹ dru¿yn¹
zosta³a KDP Kaniew, drugie miejsce za-
jê³a KDP Chróœcin, a trzecie KDP Ja-
strzêbie Górne. Z Powiatu Koœciañskie-
go wystartowa³y dwie kobiece dru¿yny
po¿arnicze: ze Starych Oborzysk (gmi-
na Koœcian) i Nowej Wsi (gmina Œmi-
giel). Pierwsza z dru¿yn uplasowa³a siê
na miejscu pi¹tym, a druga na miejscu
szóstym.

Dru¿yna z Nowej Wsi w akcji

Zabytkowa sikawka parowa z Czech
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Dru¿yny mêskie wystartowa³y w liczbie
28, z czego 4 zespo³y w osobnej klasyfi-
kacji: pomp zdejmowanych ze sikawek.
W g³ównej kategorii mêskiej zwyciêsk¹
dru¿yn¹ zosta³o OSP Œwibie, drugie miej-
sce zajê³o OSP Kaniew, a trzecie OSP
Topola Ma³a. Powiat koœciañski repre-
zentowa³o 8 dru¿yn: 2 z gminy Œmigiel:
OSP Olszewo (miejsce 7) i OSP Roba-
czyn (miejsce 10), 3 z Gminy Czempiñ:
OSP S³onin (miejsce 12), OSP Czempiñ
(miejsce 14) i OSP Borowo (miejsce 15)
i 2 z Gminy Koœcian: OSP Oborzyska
Stare (miejsce 8) i OSP Kobylniki (miej-
sce 18) oraz 1 z Gminy Krzywiñ OSP
£agowo (miejsce 9). W klasyfikacji pomp
zdejmowanych z sikawek tryumfowa³a
dru¿yna OSP Chróœcin I. Drugie miej-
sce zajê³o OSP Budy Wielgoleskie, a trze-
cie OSP Straszewo.
Zagraniczne zespo³y zjecha³y do Œmigla
z trzech krajów: Wêgier, S³owacji i Czech.
Wêgr y reprezentowa³y 3 dr u¿yny:
z Sümeg, Pomáz i Budapesztu oraz
z Czech dwie dru¿yny: z Litavy i Vrano-
wa, a S³owacjê dru¿yna z Senec. Zwy-
ciêzc¹ zosta³a wêgierska dru¿yna
Sümeg, drugie miejsce zdoby³a s³owac-
ka Senec, a trzecie Budapeszt z Wêgier.
O Grand-Prix zawodów walczy³a zwyciê-
ska dru¿yna mêska z Polski z zagra-
niczn¹. Wygra³o OSP Œwibie.
Organizatorzy przewidzieli równie¿ uho-
norowanie najstarszych sikawek bior¹-
cych udzia³ w zawodach oraz
dru¿yn, które zjecha³y na im-
prezê z najdalej oddalonych od
Œmigla miejscowoœci w Polsce
i Europie. Najstarsza polska
sikawka z roku 1862 przyjecha-
³a do Œmigla z remizy w Roba-
czynie, zaœ zagraniczna z 1893
r. dotar³a z Czech i nale¿y do
OSP Vranow. Polska dru¿yna,
która pokona³a najwiêcej kilo-
metrów, aby dotrzeæ na zawo-
dy pokona³a a¿ 422 km i by³a
to OSP Budy Wielgoleskie.
Wœród zagranicznych dru¿yn
wyró¿niono OSP Budapeszt z Wêgier,
która pokona³a 730 km.
Puchary dla zwyciêskich dru¿yn ufundo-
wali: Stanis³aw Kozieja - szef Biura Bez-
pieczeñstwa Narodowego, Tomasz Sie-
moniak - Minister Obrony Narodowej,
Bart³omiej Sienkiewicz - Minister Spraw
Wewnêtrznych, Joanna Mucha - Minister
Sportu i Turystyki, Ewa Kopacz - Mar-
sza³ek Sejmu RP, Stanis³aw Kalemba -
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ma³-
gorzata Adamczak i Wojciech Ziemniak
- Pos³owie na Sejm RP, Piotr Florek - Wo-
jewoda Wielkopolski, Marek WoŸniak -

Marsza³ek Województwa Wielkopolskie-
go, Waldemar Pawlak - prezes Zarz¹du
G³ównego ZOPS RP, Stefan Miko³ajczak
- prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Poznaniu, nadbryg. Woj-
ciech Mendelak - Wielkopolski Komen-
dant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej, Andrzej Jêcz
- Starosta Koœciañski,
Wiktor Snela - Bur-
mistrz Œmigla, Hen-
ryk Bartoszewski -
Wójt Gminy Koœcian,
Karel Richter - prezes
Zwi¹zku Stra¿aków
Czech, Moraw i Œl¹-
ska, Vendelin Hor-
wath - Sekretarz Ge-
neralny Zwi¹zku Stra-
¿ak ze S³owacji, Kazi-
mierz Król - prezes
Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP
RP w Koœcianie. Wrêczono tak¿e pu-
char im. Krzysztofa Zimowskiego.
Niedzielnej imprezie towarzyszy³ po-
kaz sikawek parowych zaprezentowa-
ny przez czeskie dru¿yny: Klatovy
i Roztoky U. Jilemnice, pokaz ma³ych
sikawek z Bielewa i Dobropola Pyrzyc-
kiego obs³ugiwanych przez dzieciêce
dru¿yny po¿arnicze, pokaz musztr y
paradnej zaprezentowany przez m³o-
dzie¿ Dru¿yny Po¿arniczej z Wrotko-

wa (Gmina KoŸmin Wielkopolski),
a tak¿e pokazy drwali Stihl Timber-
sport. M³odych adeptów stra¿y uhono-
rowano upominkami.
Wszystkie dru¿yny bior¹ce udzia³ w za-
wodach otrzyma³y nagrody rzeczowe
oraz upominki w postaci: 10 widokó-
wek, 12 sztuk medali, medalu okolicz-
noœciowego, buttonu, dyplomu, statu-
etkê sikawki konnej oraz bon o warto-
œci 1 000 z³. Ponadto ka¿dy uczestnik
w czasie trwania zawodów posila³ siê
tradycyjn¹, stra¿ack¹ grochówk¹.
Dzieñ przed zawodami, 17 sierpnia od-

by³y siê wybory Miss Europy Stra¿y
Po¿arnych 2013. Piêæ uczestniczek
z Czech, Wêgier, Polski i W³och zapre-
zentowa³o siê w trzech ods³onach: stro-
jach z elementem stra¿ackim i wieczo-
rowych. Musia³y tak¿e wykazaæ siê
wiedz¹ z zakresu po¿arnictwa oraz za-

tañczyæ z wybranym z publicznoœci
par tnerem. Tytu³ i „Z³oty he³m” jury,
któremu przewodniczy³a Dorota Lew-Pi-
larska - Burmistrz Czempinia, przyzna³o
Markecie Jarkovej z Czech, która tak¿e
zdoby³a tytu³ Miss Publicznoœci. Kolej-
ne tytu³y: I Wicemiss zdoby³a Polka - Ali-
cja Stanis³awiak, a II Wicemiss - Donis
Papps z Wêgier. Nagrody dla uczestni-
czek ufundowali sponsorzy.
Zawody Sikawek Konnych oraz towa-

rzysz¹ce im Wybor y Miss
uœwietnia³y wystêpy: Kapeli
Podwórkowej „Wiarusy” ze
Œmigla, Zespo³u Pieœni i Tañ-
ca „¯eñcy Wielkopolscy”
z Niet¹¿kowa, Orkiestra Dêta
OSP z Koœciana, a tak¿e w³o-
ski zespó³ goszcz¹cy w tym
czasie na ziemi œmigielskiej
z Cupramontany Folk Group
„Massaccio”. Widzowie mogli
pod wiatrakami obejrzeæ: za-
bytkowe motory przywiezione
przez Henryka Daszkiewicza
ze Œmigla, zabytkowy samo-

chód po¿arniczy „Magierus” z Brusz-
czewa, a tak¿e zabytkowy silnik stacjo-
narny SLAVIA i traktory. Dwa ostatnie
eksponaty nale¿¹ do Panów: Hieronima
Klechy (silnik) i Jerzego Jakubowskie-
go (traktory), cz³onków Klubu „Traktor
i Maszyna” z Lipna.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, któ-
rzy w³¹czyli siê w pomoc przy organiza-
cji zawodów sikawek konnych w Œmiglu,
a tak¿e sponsorom za wsparcie rzeczo-
we i finansowe.

G³ówny Organizator
foto M. Dymarkowska

Puchary dla najstarszych sikawek

OSP Olszewo
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PAŁAC W SPŁAWIU

Jednym z ciekawszych zabytków ziemi
œmigielskiej jest odrestaurowany

w ostatnich latach pa³ac w Sp³awiu. Ist-
nienie tej miejscowoœci zosta³o odnoto-
wane ju¿ w XV wieku. Na przestrzeni lat
jej w³aœcicielami byli: Pradelowie, Wysso-
gotowie, Zakrzewscy, Z³otniccy, Kwilec-
cy oraz Skar¿yñscy herbu Boñcza, któ-
rzy w³adali Sp³awiem do wybuchu II woj-
ny œwiatowej. Ju¿ w 1558 roku, w folwar-
ku hodowano m.in. 19 sztuk byd³a roga-
tego, 248 owiec, 11 œwiñ i 38 gêsi. W 1881
roku powierzchnia maj¹tku wynosi³a
376,35 ha. Przed II wojn¹ œwiatow¹ ma-
j¹tek specjalizowa³ siê w hodowli nasion
buraczanych. W sk³ad tamtejszego ze-
spo³u rezydencjonalnego wchodzi³ m.in.
pa³ac, park oraz oficyna. Pierwszy drew-
niany dwór zosta³ wzniesiony w 1608
roku, o czym œwiadczy data umieszczo-
na na stropie. By³ on zabudowany z czte-
rech stron i otoczony lipami. W miejsce
rozebranego dworu Adam Skar¿yñski
wzniós³ w 1840 roku nowy pa³ac, któ-
ry po³o¿ony jest w œrodkowej czêœci
parku. Murowany budynek pa³acowy
sk³ada siê z dwóch prostok¹tnych, piê-
trowych pawilonów, po³¹czonych piê-
trowym, ale ni¿szym ³¹cznikiem oraz
dwoma bocznymi aneksami. Herby
Pomian i Dryja umieszczone s¹ w kar-
tuszu lewego pawilonu. W znajduj¹cym
siê w sieni kominku umieszczona by³a
tablica z monogramem AS (Adam Skar-

¿yñski) i dat¹ 1840. W medalionie
umieszczonym w szczycie kominka
znajduje siê g³owa, a w jego polu œrod-
kowym herb Boñcza. Jak wspomniano
pa³ac i park po 1945 roku zosta³y zde-
wastowane, ale w ostatnich latach du-
¿ym nak³adem œrodków odrestaurowa-
ne. Obecnie pa³ac s³u¿y organizacji
ró¿nego rodzaju imprez i uroczystoœci.
Powierzchnia parku krajobrazowego
wynosi 6,3 ha. Od bramy g³ównej do
pa³acu prowadzi aleja lipowa. W za-
chodniej czêœci parku znajduje siê po-
chodz¹ca z pier wszej po³owy XVIII

wieku figura œw. Jana Nepomucena.
Tam tak¿e wybudowano drugi wjazd.
Urozmaicony charakter nadaj¹ parko-
wi dwa stawy po³¹czone rowem melio-
racyjnym. Na jednym znajduje siê ma³a
wysepka. Drzewostan ma charakter
mieszany, tj. typowo parkowy oraz le-
œny. Wystêpuj¹ tu m.in.: lipy drobno-
listne, wi¹zy, kasztanowce, jesiony
i œwierki. Murowana oficyna powsta³a
w 1870 roku na podmurówce z kamie-
nia polnego. Jest podpiwniczona i na-
kryta dwuspadowym dachem.

Jan Pawicki

Pa³ac w Sp³awiu

Na tegoroczny, letni wypoczynek zor-
ganizowany przez Gminn¹ Komisjê

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w Œmiglu wyjecha³o 90. podopiecz-
nych œwietlic œrodowiskowych z obsza-
ru Gminy Œmigiel.
W ramach akcji „Lato 2013” w dniach od
18 do 25 lipca dzieci i m³odzie¿ spêdzi³y
czas w Ustroniu Morskim. Poza morsk¹
k¹piel¹ i zajêciami sportowo-rekreacyjny-
mi na œwie¿ym powietrzu, organizatorzy
w programie pobytu zarezerwowali rów-
nie¿ czas na zwiedzanie: Ustronia i Ko³o-
brzegu, a w nim Muzeum „Orê¿a Polskie-
go”. Nie zabrak³o równie¿ czasu na rejs
statkiem. Wczasowicze w Dobrzycy zaj-
rzeli do ogrodów tematycznych, a w Miel-
nie mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w maratonie

WAKACJE PODOPIECZNYCH
„ZUMBY”. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ dla
uczestników wy-
jazdu by³y zajêcia
d y d a k t y c z n e
w Skansenie Chle-
ba  po³¹czone
z wypiekiem w³a-
snorêcznie wyko-
nanych przez dzie-
ci chlebów.
Wyjazd w ca³oœci
zosta³ sfinanso-
wany ze œrodków
Gminnej Komisji.

AKA
foto archiwum

Na pla¿y w Ustroniu Morskim
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Gospodarzem tegorocznych Do¿ynek
Gminnych by³y: Bielawy, ̄ egrówko

i ¯egrowo. Ju¿ o 1330 wœród wielu, czê-
sto zabawnych dekoracji, ruszy³ korowód
do¿ynkowy. Nie zabrak³o w nim barwnie
przystrojonego sprzêtu rolniczego, bry-
czek, œmigielskiej M³odzie¿owej Orkie-
stry Dêtej, Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy”, zespo³u „Z³oty K³os”
z Bonikowa oraz licznie przyby³ych go-
œci. Tu¿ po przybyciu na teren przy sali
wiejskiej w ¯egrówku i powitaniu goœci
w imieniu organizatorów tegorocznych
do¿ynek - burmistrza Œmigla, Rady Miej-
skiej Œmigla, Gminnego Zwi¹zku Rolni-
ków, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu, Rad So³eckich Bie-
law, ¯egrówka i ¯egrowa oraz
Centrum Kultury w Œmiglu,
rozpoczê³a siê msza œw. dziêk-
czynna za zebrane plony. Spra-
wowa³ j¹ proboszcz z Wilkowa
Polskiego, ksi¹dz Marek Smól-
ski.
G³ównymi postaciami obrzêdu
byli starostowie do¿ynek: Ma-
ria Zalisz i Janusz Nowak. Pani
Maria wraz z mê¿em Andrze-
jem gospodaruje na 20 ha
gruntów rolnych. Gospodar-
stwo po przejêciu 31 lat temu
od teœciów ci¹gle siê rozwija
i unowoczeœnia podstawowy park maszy-
nowy. Dominuj¹cym kierunkiem produk-
cji w ich gospodarstwie jest opas m³ode-
go byd³a rzeŸnego i chów trzody chlew-
nej, a na wyposa¿eniu znajduj¹ siê wszyst-
kie podstawowe maszyny do uprawy
i zbioru p³odów rolnych. Poza pracami
w gospodarstwie pani Maria wychowa³a
troje synów i dziœ jest ju¿ dumn¹ babci¹.
Starosta, pan Janusz wraz z ¿on¹ Ilon¹
gospodarzy we Wsi Bielawy od 1998
roku, po przejêciu wzorowego gospodar-
stwa od rodziców. W gospodarstwie sta-
rosty g³ównym kierunkiem produkcji
jest opas 65 szt. m³odego byd³a rzeŸne-
go i uprawa roœlin stanowi¹cych bazê
paszow¹ dla tych zwierz¹t na 25 ha.
Wszystkie prace polowe wykonywane s¹
przy pomocy dobrze przygotowanego,
w³asnego parku maszynowego. Pan Ja-
nusz wraz z ma³¿onk¹ mog¹ poszczyciæ
siê dorobkiem pi¹tki dzieci. Starosta znaj-
duje tak¿e czas na prezesowanie w Kó³-
ku Rolniczym Bielawy.
W trakcie trwania uroczystoœci do¿ynko-
wych starostowie przekazali uroczyœcie
chleb na rêce burmistrza Œmigla, a prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla ode-
bra³ wieniec do¿ynkowy. Symbolem spra-

wiedliwego podzia³u plonów jest dziele-
nie siê chlebem. W³odarze naszej gminy
wrêczyli zatem specjalnie przygotowane
chleby so³tysom i przewodnicz¹cym osie-

dli, a tak¿e starali siê obdzieliæ chlebem
wszystkich uczestników do¿ynek.
Tego dnia odby³y siê równie¿ uroczysto-
œci jubileuszowe z okazji 20-lecia reakty-
wowania Gminnego Zwi¹zku Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Œmiglu,
które rozpocz¹³ prezes zwi¹zku - Zyg-
munt Konieczny. W przemówieniu przed-

stawi³ tak¹ oto historiê kó³ek dzia³aj¹cych
w naszej gminie:
W maju bie¿¹cego roku minê³o 20 lat od
zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Cz³onków Gminnego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu. Temu pamiêtnemu zgromadze-
niu, zwo³anemu po latach stagnacji, któ-
ra wrêcz doprowadzi³a do zaniechania
dzia³alnoœci zwi¹zku, przewodniczy³ Sta-
nis³aw Buchwald z Czacza.
Wybrano na nim organ wykonawczy zwi¹z-
ku - Prezydium Rady. W jego sk³ad weszli:
Andrzej Bia³y z Przysieki Starej, Pawe³
Kopienka ze Sp³awia, S³awomir Lewan-
dowski i Stanis³aw Szubert z Czacza,

Marian Wawrzyniak z Gliñska
i Henryk ̄ ak z Przysieki Polskiej.
Na prezesa reaktywowanego
zwi¹zku wybrano Stanis³awa
Szuberta. Prezesowa³ on do maja
1994 r., kiedy to prezesem zosta³
Jan Pietrzak z Ksiêginek. W listo-
padzie 1995 r. prezesem zosta³
Zygmunt Konieczny z Morowni-
cy, który funkcjê tê pe³ni nadal.
Pocz¹tki naszej dzia³alnoœci by³y
trudne.
Zwróciliœmy siê do w³adz samo-
rz¹dowych o przekazanie nam do-
kumentacji po naszych poprzed-
nikach i ponownego u¿yczenia

lokalu. Okaza³o siê jednak, ¿e dokumen-
tacji po prostu nie ma i wolnego lokalu
te¿. Po miesiêcznych negocjacjach doszli-
œmy do porozumienia - otrzymaliœmy lo-
kal i mogliœmy, z funduszy w³asnych, za-
trudniæ na pó³ etatu pracownika admini-
stracyjnego. Muszê podkreœliæ, ¿e wówczas
byliœmy jednym z nielicznych w wielkopol-
sce gminnych zwi¹zków maj¹cych tak kom-
fortow¹ sytuacjê: lokal i pracownika, któ-
ry okaza³ siê te¿ byæ zwi¹zkowym dzia³a-
czem.
Odt¹d wspó³praca z w³adzami samorz¹-
dowymi gminy uk³ada siê, w ramach wza-
jemnego zrozumienia - dobrze, a nawet -
bardzo dobrze.
W pierwszym okresie po reaktywacji g³ów-
nymi zadaniami, którymi zajmowa³ siê
gminny zwi¹zek by³y: szkolenia dotycz¹ce
obrotem maj¹tku po by³ych pegeerach,
ubezpieczenia rolnicze, telekomunikacja
gminy, podatek rolny, op³acalnoœæ dzia³al-
noœci rolniczej i do¿ynki. Przypomnê, ¿e
od 1994 r. organizatorami do¿ynek s¹ po-
szczególne kó³ka rolnicze, a we wrzeœniu
2000 roku byliœmy organizatorami pierw-
szych, po reaktywacji powiatu, do¿ynek po-
wiatowych.
Reaktywacja dzia³alnoœci Gminnego

DOŻYNKI - ŚWIĘTO ROLNIKÓW

Korowód dozynkowy

Starostowie - Maria Zalisz i Janusz Nowak

Burmistrz Œmigla odebra³ z r¹k starostów
chleb do¿ynkowy
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Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organiza-
cji Rolniczych w Œmiglu w 1993 r. nie
by³a przypadkowa. By³ to rok nasilaj¹-
cego siê kryzysu w rolnictwie. Rolnicy
zaczêli protestowaæ. My te¿. Nie tylko
wysy³aliœmy pisma, ale protestowaliœmy
czynnie.
Przypomnê: w sierpniu 1998 r. w Nie-
t¹¿kowie, w ramach ogólnopolskiego
protestu przeciwko rolnej polityce rz¹du
jak i braku dialogu z jego strony, ci¹gni-
kami blokowaliœmy trasê E5.
W styczniu 1999 r. 200 ci¹gnikami z trans-
parentem PROTEST ROLNIKÓW. GMI-
NA ŒMIGIEL stoj¹cymi na poboczu E5 w
rejonie Niet¹¿kowa pokazaliœmy nasz¹ si³ê
i gotowoœæ do blokady. Na uczestników blo-
kad posypa³y siê mandaty i w lutym 1999 r.
utworzyliœmy fundusz protestacyjny.
W lipcu 2000 r. 30 naszych rolników wziê³o
udzia³ w ogólnopolskiej pikiecie przed gma-
chem Sejmu w Warszawie. Chcieliœmy nie
dopuœciæ do uchwalenia senackiej popraw-
ki wprowadzaj¹cej 3% podatek VAT. Jak siê
okaza³o nieskutecznie.
W roku reaktywacji - 1993, do gminnego
zwi¹zku nale¿a³o 21 kó³ek
rolniczych, 4 ko³a gospodyñ,
Zwi¹zek Hodowców Byd³a
i Przedsiêbiorstwo Produkcji,
Handlu i Us³ug Rolniczych
ŒMIGROL Sp. z o.o. Obec-
nie -23 kó³ka, 8 kó³ gospodyñ
i ŒMIGROL - oko³o 400
cz³onków. ŒMIGROL nie tyl-
ko jest cz³onkiem. Jest jedn¹
z podstaw naszej dzia³alno-
œci. Wspiera nas finansowo
i logistycznie. W 1999 r. pre-
zes tej spó³ki Ryszard Forna-
lik zosta³ delegatem na XI
Krajowy zjazd naszego zwi¹z-
ku, na którym wybrano go do
Zarz¹du Krajowego.
Minione 20. lecie up³ywa pod znakiem po-
g³êbiaj¹cego siê kryzysu w rolnictwie: bra-
ku rozwi¹zañ systemowych dotycz¹cych
prywatyzacji ziemi, przemys³u rolno-spo-
¿ywczego, banków; nieop³acalnoœci produk-
cji poprzez drastyczny spadek cen skupu
¿ywca wieprzowego, zbo¿a a obecnie rze-
paku. Rz¹d nie chce z nami rozmawiaæ,
ma³e rodzinne gospodarstwa s¹ wypiera-
ne. Musimy siê broniæ. Czêsto sobie powta-
rzaliœmy: musimy byæ mocni, musimy byæ
jednoœci¹, musimy mieæ wp³yw na w³adzê
- przynajmniej na nasz¹ gminn¹.
W sierpniu 1998 r. zawarliœmy porozumie-
nie z miejscowym PSL i wystawiliœmy
wspóln¹ listê PRZYMIERZE w wyborach
samorz¹dowych. Do 24 osobowej rady
wprowadziliœmy 6 osób. Jedna z nich zo-
sta³a jej przewodnicz¹cym.

By³ to te¿ okres intensywnego przygotowa-
nia naszego rolnictwa do wymogów Unii
Europejskiej. Uczestniczyliœmy i organizowa-
liœmy liczne szkolenia, wyk³ady, kursy, po-
kazy i wycieczki. Du¿¹ rolê w przygotowa-
niu nas „do Europy” odegra³ prezes Okrêgo-
wego Zwi¹zku w Lesznie Marian Kasper-
ski, który nieraz w dosadnych s³owach una-
ocznia³ nam jakie jest rolnictwo w UE i co
musimy zrobiæ, by dotrzymaæ mu kroku. Tezy
jego wyst¹pieñ, a niekiedy d³u¿sze fragmen-
ty, z walnych zgromadzeñ i innych spotkañ
z rolnikami przekazywa³a ogó³owi naszych
rolników „Witryna Œmigielska”.

Nasze dzia³ania w tym zakresie znalaz³y
uznanie w oczach ówczesnego burmistrza
Jerzego Cieœli, który w trakcie op³atkowego
spotkania w 2000 roku powiedzia³: „Dum-
ny jestem, ¿e w naszej gminie jest
i prê¿nie dzia³a zwi¹zek rolników, który bie-
rze aktywny udzia³ w walce o rolnicz¹ egzy-
stencjê i przygotowuje rolników do wejœcia
do Unii Europejskiej. Takiego zwi¹zku inni
burmistrzowie i wójtowie mi zazdroszcz¹.”
Nasz¹ pracê wysoko oceni³ te¿ wiceprezes
Okrêgowego Zwi¹zku w Lesznie Jacek Jan-
kowiak, który w trakcie walnego zgroma-
dzenia w kwietniu tego¿ roku, wyrazi³ swe
zadowolenie, ¿e mo¿e uczestniczyæ w zebra-
niu najlepiej dzia³aj¹cego zwi¹zku w by³ym
województwie leszczyñskim, a kto wie czy nie
w kraju.
Uczestniczymy w najwa¿niejszej rolniczej

uroczystoœci - Do¿ynkach. Jest to œwiêto
zwieñczaj¹ce ca³oroczny rolniczy trud -
œwiêto plonów i radoœci.
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e w 1997 r.
nie by³o powodów do radoœci i nie by³o
do¿ynek. Postanowiliœmy pieni¹dze na
ich organizacjê przekazaæ rolnikom po-
wodzianom ze wsi Kotowice, gmina
Œwiêta Katarzyna woj. wroc³awskie.
Wraz z pieniêdzmi wys³aliœmy kilka sa-
mochodowych transportów zebranych w
naszej gminie darów: odzie¿y, ¿ywnoœci,

œrodków czystoœci, paszy dla zwierz¹t, mate-
ria³u siewnego... Przypominam o tym nie
po to, by siê chwaliæ, ¿e byliœmy inicjatora-
mi zbiórki darów, lecz po to, byœmy zrozu-
mieli, ¿e podstaw¹ naszej egzystencji jest
wzajemna pomoc, wspó³praca i zrozumie-
nie.(...)
Z okazji jubileuszu 20-lecia reaktywa-
cji dzia³alnoœci GZRKiOR w Œmiglu
Prezydium Rady Zwi¹zku postanowi³o
wytypowaæ najbardziej aktywnych
cz³onków, rolników, dzia³aczy spo³ecz-
nych, przedsiêbiorców do odznaczenia
zaszczytnym wyró¿nieniem - Odznak¹

Honorow¹ Ministra Rol-
nictwa „Zas³u¿ony dla
Rolnictwa”. Pose³ Piotr
Walkowski i pani pose³
Ma³gorzata Adamczak
wrêczyli je nastêpuj¹-
cym osobom: Stanis³awo-
wi Szubertowi z Czacza,
Zygmuntowi Konieczne-
mu z Morownicy, Wale-
rianowi Kuhnertowi z Po-
ladowa, Jaros³awowi Ka-
sperskiemu z Nowego
Szczepankowa, Paw³owi
Dudziakowi z Czacza,
Stanis³awowi Sp³awskie-
mu z Poladowa, Markowi
Kamieniarzowi z Olsze-

wa, Wojciechowi Dudziñskiemu z Brusz-
czewa, Kazimierzowi Koniecznemu z Po-
ladowa, Andrzejowi S³odzinka z Bruszcze-
wa oraz Bogdanowi Suwiczakowi z Nowej
Wsi.
Okolicznoœciowymi odznaczeniami zwi¹z-
kowymi zostali równie¿ wyró¿nieni liczni
cz³onkowie GZRKiOR w Œmiglu.
Uroczystoœci do¿ynkowe zakoñczy³a czêœæ
artystyczna w wykonaniu Zespo³u Pieœni
i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”, dzieci z kó³-
ka tanecznego dzia³aj¹cego przy Szkole Fi-
lialnej w ¯egrówku pod kierownictwem
Agnieszki £ochowicz i Bernadety Dudziñ-
skiej, Folklorystycznego Zespo³u „Z³ote
K³osy” oraz zabawa taneczna przy muzy-
ce zespo³u „Du³o”.

M.D.,
 foto M.Dymarkowska

Dzieci z  miejscowej szko³y

Zygmunt Konieczny i
Walerian Kunert

odebrali odznaczenia
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W sobotê, 24 sierpnia na boisku spor-
towym wspólnie bawili siê miesz-

kañcy: Broñska, Karœnic, Ksiêginek,
Nowego Bia³cza i Starego Bia³cza.
Organizatorzy zagwarantowali uczestni-
kom imprezy wiele atrakcji. G³ównym
punktem programu zabawy by³ Mini Tur-
niej Wsi, w ramach którego mieszkañcy

zmagali siê w 6 konkurencjach: strza³y na
ma³¹ bramkê, strza³y pi³k¹ tenisow¹ do
hula-hop, slalom z pi³k¹ miêdzy nogami,
przelewanie wody kubeczkiem z miski do
butelki, zaprzêg konny oraz strzelanie
z wiatrówki.
W efekcie koñcowym I miejsce tradycyj-
nie wywalczy³a dru¿yna z Karœnic,
II z Nowego Bia³cza, a III - ex aequo

MINI TURNIEJ WSI
z Ksiêginek i Starego Bia³cza, natomiast
V zajê³a dru¿yna z Broñska. Ka¿da ekipa
za uczestnictwo w turnieju otrzyma³a pa-
mi¹tkowy dyplom i puchar, które
w imieniu mieszkañców odebrali so³tysi.
Ponadto odby³ siê turniej strzelecki, któ-
ry poprowadzili panowie z Ligi Obrony
Kraju gminy Kamieniec. Triumfatorem
by³a 5-latka, która nie mia³a sobie równych.
Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
Rozegrany zosta³ tak¿e turniej pi³karski.
Zwyciêzc¹ zosta³a dru¿yna z Karœnic. M³o-
dzie¿ z ka¿dej wsi w nagrodê za propago-
wanie sportu i dobrej zabawy otrzyma³a
pi³ki.
W miêdzyczasie odbywa-
³y siê gry i zabawy dla
dzieci prowadzone przez
panie z Centrum Kultury
w Œmiglu.Wszyscy uczest-
nicy za udzia³ w konkuren-
cjach otrzymali drobne
upominki i artyku³y szkol-
ne. Dzieci mog³y tak¿e
skorzystaæ z przeja¿d¿ek
bryczkami oraz z dmu-
chanego zamku. Na za-
koñczenie imprezy odby-
³a siê zabawa do¿ynkowa.

Zaproszonymi goœæmi byli: Wiktor Snela -
Burmistrz Œmigla, Wies³awa Poleszak-
Kraczewska - zastêpca Burmistrza Œmigla
oraz Feliks Banasik - kierownik ZGKiM
w Œmiglu. Natomiast organizatorami im-
prezy byli: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Karœnicach oraz so³ectwa wsi: Karœni-
ce, Nowy Bia³cz, Ksiêginki, Broñsko i Sta-
ry Bia³cz. Wydarzenie to by³o wspó³finan-
sowane przez: Starostwo Powiatowe w Ko-
œcianie, Urz¹d Miejski Œmigla, Kó³ka Rol-
nicze z: Karœnic, Broñska i Nowego Bia³-
cza.

Anna Wojciechowska, foto archiwum

Pierwsze miejsce dla Karœnic

Konkurencje nie by³y ³atwe
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W dniach od 5 do 9 sierpnia odby³a
siê wycieczka zorganizowana

przez T. Œ. „Harmonia” dla cz³onków
i sympatyków chóru. Program wyciecz-
ki obejmowa³ nastêpuj¹ce miejscowoœci:
Bia³y Dunajec, Zakopane, Eger i Buda-
peszt.
Zgodnie z planem pierwszego dnia mie-
liœmy pojechaæ do Zakopanego, lecz
z powodu wypadku na Zakopiance nie
by³o to mo¿liwe. W zwi¹zku z tym zatrzy-
maliœmy siê w Bia³ym Dunajcu, gdzie
mieliœmy bazê noclegow¹. W upalny
dzieñ najlepszym rozwi¹zaniem okaza³y
siê Termy Szaflary. Pobyt na nich pozwo-
li³ nam odpocz¹æ i zrelaksowaæ siê po d³u-
giej podró¿y.
Drugiego dnia wyruszyliœmy na Wêgry,
by zwiedziæ Eger i Budapeszt. Po drodze,
z okien autobusu, podziwialiœmy s³o-
wack¹ czêœæ Karpat. W Egerze zwiedzi-
liœmy star¹ czêœæ miasta: plac kapitana
Dobo, Minaret i Bazylikê. W Dolinie
Piêknej Pani mieliœmy okazjê zobaczyæ
winnice i zatrzymaæ siê w jednej z piwnic
na degustacji wêgierskich win.
Nastêpnego dnia, po wêgierskim œniada-
niu, pojechaliœmy w kierunku Budapesz-
tu. Zachwyci³o nas niepowtarzalne po³o-
¿enie geograficzne tego miasta, malow-

nicze Wzgórza Bu-
dañskie, równina pesz-
teñska i migoc¹cy
w s³oñcu Dunaj dzie-
l¹cy miasto na Budê
i Peszt. Du¿e wra¿e-
nie wywar³y na nas
mosty nad Dunajem,
a przede wszystkim
Most £añcuchowy,
który nale¿y do naj-
bardziej znanych oso-
bliwoœci Budapesztu.
Na Górze Geller ta
podziwialiœmy pano-
ramê stolicy Wêgier.
W póŸnych godzi-
nach wieczornych wróciliœmy do Bia³e-
go Dunajca.
Kolejnym punktem programu by³ sp³yw
Dunajcem na flisackiej tratwie, podczas
którego rozkoszowaliœmy siê piêknymi
widokami Pieniñskiego Parku Narodo-
wego. Tego dnia zwiedziliœmy XV-wiecz-
ny koœció³ek w Dêbnie Podhalañskim -
wa¿ny zabytek architektury drewnianej
(zbudowany przez zbójników bez u¿ycia
gwoŸdzi), który jest wpisany na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Na-
stêpnie mieliœmy okazjê zobaczyæ œre-

WYCIECZKA „HARMONII”

dniowieczny zamek w Niedzicy, który
kojarzy nam siê z filmami pt. „Wakacje
z duchami” i „Janosik”.
Ostatni dzieñ wycieczki spêdziliœmy
w Zakopanem. Odwiedziliœmy kaplicê
w Jaszczurówce, koœció³ Matki Bo¿ej Fa-
timskiej na Krzeptówkach i cmentarz za-
s³u¿onych na Pêksowym Brzysku. Zoba-
czyliœmy tak¿e skocznie narciarskie. Po-
byt w Zakopanem zakoñczyliœmy space-
rem po Krupówkach. Zmêczeni upa³em,
lecz pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do Œmigla.

K.S. i B.£., foto archiwum

Na tle panoramy Budapesztu

Sp³yw Dunajcem

BRONIKOWO LUBI SIÊ BAWIÆ

To, ¿e mieszkañcy Bronikowa lubi¹
siê bawiæ, wiadomo od dawna. Posta-

nowi³a to wykorzystaæ Ochotnicza Stra¿
Po¿arna tej wsi i zorganizowa³a dla
wszystkich wieczorek taneczny w sali
wiejskiej. Impreza odby³a siê 20 lipca
i by³a pe³na atrakcji. Nie zapomniano rów-
nie¿ o najm³odszych, dla których przy-

gotowano szereg zabaw. By³y tak¿e
wspólne pl¹sy i s³odka niespodzianka.
Du¿¹ atrakcj¹ okaza³o siê ognisko, przy
którym chêtni mieszkañcy piekli kie³ba-
ski.
Zabawa trwa³a do póŸnych godzin, a do tañ-
ca przygrywa³ zespó³ muzyczny „Fuks”.

Ireneusz Nowak, foto archiwum
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Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Œmiglu informuje, ¿e w okre-

sie od 2 do 16 wrzeœnia 2013 r. w Oœrod-
ku Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu bêd¹
przyjmowane wnioski o przyznanie sty-
pendium szkolnego (w przypadku s³u-
chaczy kolegiów termin sk³adania wnio-
sków up³ywa z dniem15 paŸdziernika
2013 r.).
Wnioski dostêpne s¹ w punkcie informa-
cyjnym Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu oraz na stronie internetowej:
www.smigiel.pl.
Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ

STYPENDIA SZKOLNE
uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji
materialnej, u którego w rodzinie do-
chód nie przekracza 456 z³ netto na
osobê, w szczególnoœci, gdy wystêpu-
je: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ,
ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wie-
lodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³-
niania funkcji opiekuñczo-wychowaw-
czych, alkoholizm lub narkomania,
a tak¿e, gdy rodzina jest niepe³na lub
wyst¹pi³o zdarzenie losowe pod warun-
kiem udokumentowania fakturami, ra-
chunkami, dowodami wp³at i innymi
dokumentami, poniesionych przez ro-

dzica/opiekuna lub ucznia kosztów
zakupu: pomocy rzeczowych o charak-
terze edukacyjnym w tym podrêczni-
ków, a tak¿e biletów miesiêcznych, za-
kwaterowania, a tak¿e udzia³u w zajê-
ciach edukacyjnych.
Szczegó³owych informacji mo¿na uzy-
skaæ pod nr telefonu: (65) 5-180-969
wew.22, b¹dŸ osobiœcie w Oœrodku Po-
mocy Spo³ecznej w Œmiglu: pok. 9 na
I piêtrze. Informacje, druki wniosków
oraz druki oœwiadczeñ dostêpne s¹ te¿
na stronie www.smigiel.pl.

OPS

Mieszkañcy Osiedla nr 3 w Œmiglu,
w czwartkowy, letni wieczór, 25 lip-

ca spêdzili wspólnie czas przy grillu, ka-
wie i domowych wypiekach. Na spotka-
nie zaprosi³a ich Danuta Strzelczyk - prze-
wodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla nr 3 w Œmi-
glu. Uczestniczyli w nim równie¿ repre-
zentanci osiedla, którzy wziêli udzia³
w tegorocznym „Turnieju Wsi i Osiedli”.
Przewodnicz¹ca w³aœnie do nich skiero-
wa³a szczególne podziêkowania za zaan-
ga¿owanie i godne reprezentowanie osie-
dla w turnieju.

OSIEDLOWE GRILLOWANIE
Specjalnymi goœæmi
by³y: Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska -
zastêpca Burmistrza
Œmigla oraz przed-
stawicielki Stowarzy-
szenia Centrum PI-
SOP z Leszna: Joan-
na Jêkot i Agnieszka
Ga³ka.
Wies³awa Poleszak-
Kraczewska podczas
spotkania zaprezen-
towa³a siê w podwój-
nej roli: jako repre-
zentantka w³adz samorz¹dowych oraz
jako cz³onkini Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Œmiglu. Przedstawi³a ona zebranym
dzia³alnoœæ, jak¹ prowadzi ko³o i zachê-
ci³a mieszkanki osiedla do wziêcia udzia-
³u w spotkaniu œmigielskiego ko³a, które
byæ mo¿e zaowocuje tak¿e wst¹pieniem
w jego szeregi.
Przedstawicielki Centrum PISOP przy-
by³y na zaproszenie Anity Kasperskiej,
jednej z mieszkanek Osiedla nr 3, bior¹-
cej udzia³ w cyklu szkoleñ dla lokalnych
liderów w ramach projektu pn. „LOWES
- Leszczyñski Oœrodek Wsparcia Ekono-
mii Spo³ecznej” realizowanego przez PI-
SOP. Panie opowiedzia³y o dzia³alnoœci
stowarzyszenia oraz o ofercie, któr¹ ono

kieruje do lokalnych spo³ecznoœci, w tym
organizacji. Przedstawi³y tak¿e mo¿liwo-
œci pozyskiwania wsparcia dla podejmo-
wanych inicjatyw. Anita Kasperska zapre-
zentowa³a równie¿ pomys³ na przedsiê-
wziêcie - zaplanowany w roku 2014 kurs
robienia frywolitek skierowany do kó³
gospodyñ wiejskich, a tak¿e dla innych,
chêtnych mieszkañców Gminy Œmigiel,
który odbêdzie siê nieodp³atnie. Do
udzia³u zaproszeni zostali tak¿e miesz-
kañcy Osiedla nr 3. Kilka z pañ ju¿ pod-
czas spotkania zadeklarowa³o chêæ wziê-
cia udzia³u w spotkaniu œmigielskiego
Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

AKA
foto A. Kasperska

O nowe instrumenty muzyczne wzbo-
gaci³a siê M³odzie¿owa Orkiestra

Dêta w Œmiglu. Samorz¹d w ramach
programu Rozwój infrastruktury kul-
tury, priorytet: Infrastruktura domów
kultury po raz drugi pozyska³ na ten
cel œrodki z Ministerstwa Kultur y
i Dziedzictwa Narodowego. Tym ra-
zem zakupionych zosta³o siedem in-

NOWE INSTRUMENTY DLA MOD
strumentów: 2 klarnety, 2 tr¹bki, sak-
sofon, tuba oraz saxhorn. £¹czna war-
toœæ nowych nabytków wynios³a 36.090,00
z³. Dotacja przekazana przez Narodo-
we Centrum Kultury (operatora pro-
gramu) w ramach projektu: „Zakup in-
strumentów muzycznych dla M³odzie-
¿owej Orkiestry Dêtej ze Œmigla” wy-
nios³a 30.000,00 z³. Pozosta³e œrodki

pochodz¹ z bud¿etu Gminy Œmigiel.
Pozyskanie grantu by³o mo¿liwe dziêki
du¿emu zaanga¿owaniu w napisanie pro-
jektu i realizacjê programu cz³onków or-
kiestry: prezesa - Jaros³awa Miedziarka
i kapelmistrza - Piotra B³aszkowskiego.
Oficjalna prezentacja instrumentów odbê-
dzie siê podczas jesiennego koncertu
MOD, który tradycyjnie odbêdzie siê na
œmigielskim rynku.

AKA
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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

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

Do wynajêcia zak³ad fryzjerski
wraz z wyposa¿eniem.
tel. 697 464 295

6 lipca - Koszanowo
Ok. godz. 1325 w Koszanowie kieruj¹cy
samochodem osobowym m-ki Skoda
Felicja, 35-letni mieszkaniec pow. ko-
œciañskiego nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go pojaz-
du i uderzy³ w ty³ jad¹cego w tym samym
kierunku samochodu m-ki Peugeot 206
kierowanym przez 52-letniego mieszkañ-
ca pow. koœciañskiego, który w wyniku
tego uderzenia przemieœci³ siê i uderzy³
w kolejny pojazd jad¹cy w tym samym
kierunku, m-ki Peugeot 206, kierowany
przez 43-letni¹ mieszkankê pow. rybnic-
kiego. Sprawca kolizji zosta³ ukarany
MKK.

10 lipca - Przysieka Polska
Ok. godz. 053 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 41-letniego mieszkañca Ko-
œciana bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci.
Badanie wykaza³o 0,58 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

11 lipca - Morownica
Ok. godz. 1500 zatrzymano jad¹cego
Oplem Astr¹ 51-letniego mieszkañca po-
wiatu wschowskiego. Badanie wykaza³o
ponad 2 promile alkoholu w organizmie
zatrzymanego. Jak ustalono zatrzymany
wczeœniej nie móg³ zapanowaæ nad pro-
wadzonym przez siebie samochodem
i œci¹³ 9 przydro¿nych s³upków oraz znak
drogowy.

11 lipca - Œmigiel
Ok. godz. 1300 policjanci ze Œmigla za-
trzymali 25-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, któremu zarzuca siê, ¿e 10.07.
w jednej z wiosek pod Œmiglem ukrad³
rozdrabniacz do buraków o wartoœci ok.
300 z³.

17 lipca - Wydorowo
Ok. godz. 130 zatrzymano kieruj¹cego
Seatem Ibiz¹ 28-letniego mieszkañca
powiatu koœciañskiego. Badanie wykaza-
³o 1,4 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

20 lipca - Czacz
Rano powiadomiono policjê o kradzie¿y
dwóch cielaków z gospodarstwa w Cza-
czu. Wartoœæ skradzionych zwierz¹t wy-
ceniono na ok. 1 600 z³.

20 lipca - Œmigiel
Ok. godz. 125 zatrzymano kieruj¹c¹ ro-
werem 18-letni¹ mieszkankê powiatu

koœciañskiego. Badanie wykaza³o 0,9
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanej.

31 lipca - Czacz
Na prostym odcinku drogi kieruj¹cy sa-
mochodem m-ki Opel Astra, 32-letni
mieszkaniec pow. koœciañskiego uderzy³
w ty³ jad¹cego w tym samym kierunku
samochodu m-ki VW Scirocco kierowa-
nym przez 35-letni¹ mieszkankê pow.
poznañskiego. Sprawca kolizji zosta³ uka-
rany MKK.

1 sierpnia - Œmigiel
Ok. godz. 2155 w Œmiglu nn. sprawca
w³ama³ siê do domu jednorodzinnego.
£upem sprawcy pad³a z³ota bi¿uteria, któ-
rej zg³aszaj¹cy ³¹czn¹ wartoœæ oszacowa³
na kwotê ok. 2 500 z³.

04 sierpnia - Œmigiel
Ok. godz. 2340 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 35-letniego mieszkañca pow.
koœciañskiego bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 0,86 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

13 sierpnia - gm. Œmigiel
Policjanci WRD zatrzymali kieruj¹cego
rowerem, 60-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel bêd¹cego w stanie nietrzeŸwo-
œci. Badanie wykaza³o 1,52 promila alko-
holu w organizmie kontrolowanego.

13 sierpnia - gm. Œmigiel
Ok. godz. 1318 policja przyjê³a zg³osze-
nie oszustwa z dnia 18.06.2013 r. za po-
œrednictwem portalu internetowego. Jak
ustalono 30-letnia mieszkanka gm. Œmi-
giel zakupi³a robota kuchennego za kwo-
tê 626 z³ od osoby przedstawiaj¹cej siê
imieniem i nazwiskiem oraz podaj¹cej
adres zamieszkania. Po przelaniu pieniê-
dzy na wskazane konto, zakupionego to-
waru nie otrzyma³a, pieni¹dze tak¿e prze-
pad³y.

13 sierpnia - Poladowo
Ok. godz. 1830 kieruj¹cy samochodem m-
ki Renault, 30-letni mieszkaniec gm.
Œmigiel, podczas nieprawid³owego ma-
newru skrêtu doprowadzi³ do zderzenia
z pojazdem m-ki Mercedes kierowanym
przez 20-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel. Sprawca kolizji zosta³ ukarany MKK.

19 sierpnia - gm. Œmigiel
Policja przyjê³a zg³oszenie oszustwa
z dnia 9 lipca 2013r. za poœrednictwem
portalu internetowego. Jak ustalono 22-
letni mieszkaniec gm. Œmigiel zakupi³

telefon komórkowy m-ki Sony Xperia za
kwotê 605 z³ od osoby przedstawiaj¹cej
siê imieniem i nazwiskiem oraz podaj¹-
cej adres zamieszkania. Po przelaniu pie-
niêdzy na wskazane konto, zakupionego
towaru nie otrzyma³, pieni¹dze tak¿e
przepad³y.

20 sierpnia - Œmigiel
Ok. godz. 1425 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 61-letniego mieszkañca pow.
koœciañskiego bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 1,40 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

23 sierpnia - gm. Œmigiel
Ok. godz. 813 policja przyjê³a zg³oszenie,
¿e w dniach od 22 do 23 sierpnia br. na
terenie gm. Œmigiel nn. sprawca w³ama³
siê do pomieszczenia magazynowego
mieszcz¹cego siê na terenie gospodar-
stwa rolnego. £upem sprawcy pad³y dwa
worki mleka w proszku. Zg³aszaj¹cy war-
toœæ skradzionego mienia oszacowa³ na
kwotê ok. 300 z³.

27 sierpnia - Robaczyn
Ok. godz. 1555 policjanci PP w Œmiglu
zatrzymali kieruj¹cego rowerem, 56-let-
niego mieszkañca pow. koœciañskiego
bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci. Bada-
nie wykaza³o 0,54 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 8/13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

www.restauracja-kakadu.pl

Pionowo
1. polski noblista
2. pomog³a Jazonowi
3. z³ota w sejfie
4. chrzan japoñski
5. miasto z siedzib¹ Coca-Coli
6. stolica Turcji
7. z nich tulipany
9. od miednicy po paznokcie
10. ptaki zimuj¹ce w Polsce
13. symbol twardoœci
14. ptak wielkoœci wróbla
17. jedna z przypraw
18. córka Ferdka Kiepskiego
24. moczary
25. grupa kolesiów
27. filmowy czo³g
28. strofuje juhasa
29. na nich tañce
30. odg³os buziaka
31. flirtowa³a z Zeusem
32. grzanka
35. waluta Litwy

Poziomo
8. czeka na rozprawê
10. miasto jak wzburzenie
11. lizawka
12. do chwytania drobiazgów
15. Agnieszka dla znajomych
16. krzyk, wrzawa
19. w Sezamie
20. na koniaku
21. w¹¿ z „Ksiêgi d¿ungli”
22. Abu... emirat ZEA
23. mieszkaniec Zakaukazia
24. „zbiorniki” przy uszach
26. ko³ysa³a babciê
31. w Australii w styczniu
33. wigilijny solenizant
34. zwany gliceryn¹
36. dodatek do karabinu
37. akrecyjny w astronomii
38. ¿artobliwie o potomku
39. zbiera³a w biegu z³ote jab³ka
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MAGIA OGNIA
Lipcowe oraz sierpniowe weekendy by³y
dla mnie idealn¹ okazj¹ do spotkañ przy
ognisku z przyjació³mi i rodzin¹. Na pa-
lenisku stawia³em ruszt i ¿eliwny kocio-
³ek, w którym szybko zagotowywa³a siê
aromatyczna zupa. W p³on¹cym ogniu
jest coœ magicznego. Mo¿e dlatego, ¿e
ogieñ daje nam energiê, której Ÿróde³
nikt nie potrafi wyt³umaczyæ, a byæ mo¿e
dlatego, ¿e odstrasza wilki i komary. Nie-
mniej ka¿dy, kto choæ raz biwakowa³ przy
ognisku zna to uczucie. Mi przypomina
ono o tradycji oraz o pierwotnej kuchni.
Potrawy przyrz¹dzane nad ogniskiem
smakuj¹ inaczej. Ognisko to coœ wiêcej
ni¿ grill, to radoœæ z jedzenia kawa³ka pie-
czonego w p³omieniach miêsa. Roz-
iskrzone p³omienie doskonale integruj¹,
zapewniaj¹ ciep³o i zapraszaj¹ do wspól-
nej zabawy. Nad ogniskiem mo¿na piec
i jednoczeœnie wêdziæ, a tak¿e gotowaæ.
Tak naprawdê przy p³omieniach mo¿na
przygotowaæ wszystko, co przyjdzie nam
do g³owy: miêso, ryby, ziemniaki, pieczy-
wo, warzywa, owoce, bigosy, zupy, gula-
sze, leczo i inne. Moj¹ propozycj¹ na
wrzeœniowe pieczenie przy ognisku jest
przyrz¹dzenie ziemniaka. Warto podkre-
œliæ, ¿e przy rozpalaniu ognia nale¿y pa-
miêtaæ o bezpieczeñstwie!

Ziemniaki z ogniska
Sk³adniki:
- m³ode ziemniaki (dowolna iloœæ),
- kostka prawdziwego mas³a,
- œwie¿e liœcie bazylii,
- 2-3 z¹bki czosnku,

- sól, pieprz m³otkowany, kolendra,
- zio³a prowansalskie,
- folia aluminiowa.
Sposób przygotowania:
Ziemniaki nale¿y dok³adnie umyæ pod
bie¿¹c¹ wod¹, a nastêpnie je osuszyæ.
PóŸniej je naci¹æ wzd³u¿ w taki sposób,
aby da³o siê w³o¿yæ do œrodka odrobinê
naturalnego mas³a. Delikatnie oprószyæ
sol¹ i pieprzem, zawin¹æ w folii aluminio-
wej i umieœciæ na obrze¿ach ogniska.
Odleg³oœæ miêdzy ziemniakami i p³omie-
niami powinna wynosiæ 10-20 cm. Najle-
piej ziemniaki w³o¿yæ do ¿arz¹cego siê
ju¿ ogniska. Nie zapomnij od czasu do
czasu obróciæ ziemniaków - w przeciw-
nym razie siê spiek¹. Po up³ywie 1 do 1,5
godziny bêd¹ gotowe.

Mase³ko bazyliowe
Miêkkie mas³o ucieramy z drobno posie-
kanymi, najlepiej œwie¿ymi liœæmi bazy-
lii. Doprawiamy je sol¹, pieprzem i ko-
lendr¹, a nastêpnie wstawiamy do lodów-
ki do sch³odzenia.

Mase³ko czosnkowe
Miêkkie mas³o ucieramy z przeciœniê-
tym przez praskê czosnkiem. Dopra-
wiamy je sol¹, pieprzem i zio³ami pro-
wansalskimi, a nastêpnie wstawiamy
do lodówki do sch³odzenia.

Kocio³ek z ogniska
Sk³adniki:
- 0,5 kg karkówki pokrojonej w kostkê,
- 0,5 kg kie³basy pokrojonej w kostkê,
- 0,25 kg boczku pokrojonego w kostkê,
- 1 kg ziemniaków pokrojonych w plastry,
- 0,5 kg marchewki pokrojonej w plastry,
- 8 szt. cebuli pokrojonej w plastry,
- 2 szt. papryki pokrojonej w du¿¹ kost-

kê,
- 0,5 kg grzybów leœnych lub pieczarek,
- kilka liœci kapusty,
- 8 z¹bków czosnku przeciœniêtego przez

praskê,
- szklanka piwa,
- sól, pieprz i papryka.
Sposób wykonania:
Dno kocio³ka wyk³adamy liœæmi kapu-
sty (jeœli cokolwiek ma siê przypaliæ to
niech to bêdzie kapusta). Na liœciach
uk³adamy boczek, a nastêpnie warstwê
najgrubszych plastrów ziemniaków,
któr¹ nale¿y przyprawiæ sol¹ i pie-
przem. Na ziemniakach uk³adamy war-
stwê marchewki i równie¿ j¹ doprawia-
my. Warzywa przykrywamy ciasno u³o-
¿on¹ warstw¹ karkówki, któr¹ przypra-
wiamy sol¹, pieprzem oraz papryk¹.
Nastêpnie uk³adamy paprykê, pieczar-
ki i kie³basê. Na wierzchu uk³adamy
plastr y cebuli i najcieñsze plastr y
ziemniaków. Kocio³ek nale¿y wype³niæ
po brzegi. Ca³oœæ polewamy odrobin¹
piwa i zakrywamy kapust¹. Zamykamy
i, jeœli mamy mo¿liwoœæ, zakrêcamy
szczelnie pokrywê. Kocio³ek nale¿y
umieœciæ w ognisku, w którym jest ju¿
sporo ¿aru tak, aby ogieñ ogrzewa³
kocio³ek od do³u. Ca³oœæ powinna znaj-
dowaæ siê w kocio³ku oko³o 1,5 godzi-
ny.

S³awomir Grzesiewicz

CENTRUM KULTURY
W ŒMIGLU

ZAPRASZA NA ZAJÊCIA

ZUMBA
 JU¯ OD 3 WRZEŒNIA

W KA¯DY
WTOREK

O GODZ. 1900

AEROBIK
OD 9 WRZEŒNIA

W KA¯DY
PONIEDZIA£EK I CZWARTEK

O GODZ. 1900
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Na boisku sportowym w Starym Bo-
janowie, 25 sierpnia, spotka³o siê

osiem dru¿yn pi³karskich gotowych do
walki o puchar Wies³awa Ka-
sperskiego - przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Œmigla.
El iminacje odbywa³y siê
w dwóch rozlosowanych gru-
pach. W pierwszej grali: Old
Boys Œmigiel, Stare Bojano-
wo, Astra II Koszanowo oraz
Picaso. W drugiej: Makintosh
& Parabiantus,  Tel-Kom
Team, Z³omix i DH Trans.
W pó³fina³ach zagra³y dru¿y-
ny, które w grupach zajê³y miejsca
pierwsze i drugie. Z kolei fina³y odby-
³y siê pomiêdzy zwyciêzcami pó³fina-
³ów (o miejsca I i II w turnieju) oraz
dru¿ynami z pó³fina³owych miejsc dru-
gich (miejsca III i IV w turnieju).
Mecze odbywa³y siê na dwóch bo-
iskach jednoczeœnie, dlatego w nie-

WALCZYLI O PUCHAR PRZEWODNICZ¥CEGO
dzielnych zmaganiach mog³o wzi¹æ
udzia³ a¿ osiem ekip.
Puchar z r¹k Wies³awa Kasperskiego

odebra³ kapitan dru¿yny Makintosh
& Parabiantus. Kolejne miejsca zajêli:
Picaso, Tel-Kom Team, Old-Boys Œmi-

giel, Astra II Koszanowo, DH-
Trans, Z³omix i Stare Bojano-
wo.
Dr u¿yny, które zajê³y trzy
pierwsze miejsca otrzyma³y
puchary. Pozostali kapitano-
wie odebrali statuetki, a ka¿-
da dru¿yna otrzyma³a dodat-
kowo pi³kê no¿n¹.
Sêdziowie - Józef Szulc i Hie-
ronim Ogrodowczyk wytypo-
wali najlepszego zawodnika

turnieju. Zosta³ nim Micha³ Olejnik,
zawodnik ze zwyciêskiej dru¿yny. Pan
Micha³ równie¿ uzyska³ pami¹tkow¹
statuetkê.
Zawodnicy pomiêdzy rozgr ywkami
mogli posiliæ siê ciastem oraz ciep³ym
posi³kiem.

OKFiR, foto OKFiR,

Wspania³ego jubileuszu doczeka³a
siê Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

w Robaczynie. Powsta³a ona 12 czerwca
1933 r., ma wiêc dziœ ju¿ 80 lat. W sk³ad
pierwszego zarz¹du wchodzili: naczelnik
dh. Kazimierz Rejer, I zastêpca  dh. Pawe³
Szwarc oraz prezes - Fryderyk Nojman.
W roku 1936 zosta³a wybudowana remi-
za, w której odbywa³y siê zebrania. W jej
wyposa¿eniu by³y: sikawka kona, bosaki,
wiadra, kilofy i drabina. Od roku 1945 dzia-
³a dru¿yna ¿eñska.
W 1948 roku przy wspó³dzia³aniu miesz-
kañców ufundowany zosta³ sztandar, któ-
ry zosta³ poœwiêcony w koœciele farnym,
w Œmiglu. W latach 1956-1980 by³ on prze-
chowywany w Kurii Poznañskiej z uwagi
na znajduj¹cego siê na nim Or³a w Koro-
nie, który w wersji oryginalnej istnieje do
dnia dzisiejszego stanowi¹c dumê jednost-
ki w Robaczynie. W roku 1984 rozebrano
star¹ remizê, a w roku 1992 rozpoczêto bu-

JUŻ 80 LAT
dowê remizo-œwietlicy,
przy której wiêksz¹
czêœæ pracy wykonali
w czynie spo³ecznym
cz³onkowie OSP. Jed-
nostka bierze czyny
udzia³ w zawodach po-
¿arniczych na szczeblu
gminy i powiatu. Sikaw-
ka konna stanowi¹ca do
dziœ historyczne wypo-
sa¿enie jednostki startowa³a w zawodach
w Cichowie, Œwiêciechowie, a w tym roku
tak¿e w Œmiglu, gdzie zdoby³a puchar za
najstarsz¹ sikawkê. Zosta³a ona odkupio-
na przez gromadê Robaczyn w 1927 roku
od OSP Œmigiel, która to zakupi³a j¹ w 1862
roku w firmie EWALD. Aktualny sk³ad
zarz¹du OSP w Robaczynie to: prezes -  dh.
Antoni Jêdrzejewski, naczelnik - dh. Ber-
nard Witkiewicz, z-ca naczelnika - dh Ja-
cek Walkiewicz, sekretarz - dh. Zenon

Maækowski i skarbnik - dh. Wojciech
Kupka.
Uroczystoœæ 80-lecia istnienia OSP
w Robaczynie odby³a siê 24 sierpnia br.
przy sali wiejskiej. Czynnie dzia³aj¹cym
dru¿ynom mêskiej i ¿eñskiej towarzy-
szy³y poczty sztandarowe, zaproszeni
goœcie oraz mieszkañcy wsi. Na rêce
naczelnika OSP Robaczyn, jubilatce
z³o¿yli ¿yczenia przybyli na uroczy-
stoœæ: Burmistrz Œmigla - Wiktor Sne-
la,  przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla - Wies³aw Kasperski, Jerzy Cie-

œla – prezes Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-
Gminnego Zwi¹zku OSP RP, Marian Gra-
czyk – komendant gminny ZOSP RP oraz
druhowie z OSP w Starym Bojanowie.
Uroczystoœæ ta by³a równie¿ okazj¹ do uho-
norowania zas³u¿onych dla jednostki dru-
hów. Medal „Za wys³ugê lat” - 60 otrzyma³
dr. Henryk Miko³ajczak, „Za wys³ugê lat”
- 55: Zbigniew Walkiewicz, Teoder Rosz-
kowiak, Edmund Andrzejewski i Czes³aw
Miko³ajczak, „Za wys³ugê lat” - 45: Zenon
Maækowiak, Henryk Ranka, Józef Stró¿yñ-
ski oraz Marian Trowski, „Za wys³ugê lat”
- 40: Ignacy Bosy, Antoni Woœ, Bogdan Fi-
glarz i Leszek Roszkowiak, medal „Za wy-
s³ugê lat” - 35 otrzymali Ferdynand Szulc
i W³odzimierz Bukowski, „Za wys³ugê lat”
- 30: Wojciech Kupka, Zenon Klaba, Ma-
rek Ratajczak, Andrzej Marach, Micha³ Al-
brecht, a „Za wys³ugê lat” - 25 Bernard
Witkiewicz.
Jubileusz zakoñczy³ pokaz dwóch sika-
wek konnych oraz wspólna biesiada.

M.D., foto M. Dymarkowska

Stra¿acy ochotnicy
z Robaczyna

Dh Wojciech Kupka odbiera odznaczenie
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W œwi¹teczny dzieñ, 15 sierpnia br.
w Starej Przysiece Pierwszej zor-

ganizowano turniej pi³karski i strzelecki
- Memoria³ Ma³gorzaty Pawlak. W roz-
grywkach pi³karskich wyst¹pi³o 86 za-
wodników w piêciu kategoriach wieko-
wych i oko³o 30 zawodników w dwóch
kategoriach wiekowych konkursu strze-
leckiego - strzelanie z wiatrówki.
W kategorii 1996-1998 I miejsce przed
£uszkowem i Turwi¹ zdoby³a dru¿yna
Byczki Gniewowo. Najlepszym strzelcem
wybrano Kamila Pawlaka, a bramkarzem
£ukasza Krysmana - obaj z Gniewowa.
W kolejnej kategorii, 1999-2000 równie¿
pierwsze miejsce zajê³y Byczki Gniewo-
wo, tym razem zwyciê¿aj¹c £uszkowo
i Gniewowo II. Tu najlepszym strzelcem
okaza³ siê Adam W³odarczak z dru¿yny
Byczki Gniewowo, a bramkarzem Arek
Berus z £uszkowa.
Pierwsze miejsce w kategorii 2001-2003
zajê³a dru¿yna z £uszkowa przed Cza-
czem i Gniewowem. Najlepszym pi³ka-
rzem zosta³ wybrany Marcin Nowak,
a bramkarzem Adam Adamski - obaj
z £uszkowa
W kategorii dziewcz¹t 1995-2000 pierw-
sze i trzecie miejsce zdoby³y dru¿yny
z Gniewowa. Na drugiej pozycji uplaso-
wa³y siê dziewczêta z £uszkowa. Najle-

WAKACJE NA SPORTOWO
piej do bramki strzela³a Kinga KaŸmier-
czak z £uszkowa, a na bramce najlepsza
okaza³a siê Paulina Krystek z Gniewowa.
Wszystkie dziewczêta otrzyma³y okaza-
³e puchary, medale i dyplomy.
Podczas zawodów wybrano tak¿e naj-
lepszego zawodnika turnieju. Zosta³
nim Adam W³odarczak z dru¿yny Bycz-
ki Gniewowo, który odebra³ puchar
ufundowany przez pos³a RP Wojciecha
Ziemniaka. Za wzorow¹ postawê spor-
tow¹ puchar ufundowany przez so³ty-
sa Starej Przysieki Pierwszej otrzyma³
Kamil Pawlak z Gniewowa. Turniej pi³-
karski sêdziowali: Micha³ Surmace-
wicz, Roman M¹czyñski i Dariusz
Dosz.
T ur niej  strzelecki zorganizowano
z podzia³em na szko³y podstawowe
i gimnazjalne. W kategorii m³odszych
dzieci pierwsze miejsce zaj¹³ £ukasz
Pieœniak, drugie Bartek ¯ak, a trzecie
Konrad Gardenik. W kategorii szkó³
gimnazjalnych zwyciê¿y³a Karolina
Kamiñska przed Tobiaszem Majorczy-
kiem i Adrianem Nowakiem. Zwyciêz-
cy otrzymali: medale, nagrody i dyplo-
my.
Na zakoñczenie rozgrywek odby³ siê
mecz w kategorii 2004-2006. Na murawie
pojawili siê najm³odsi uczestnicy turnie-

ju, nic wiêc dziwnego, ¿e i trybuny za-
pe³ni³y siê kibicuj¹cymi rodzicami.
Puchar ufundowany przez Pose³ RP Ma³-
gorzatê Adamczak zdoby³a dru¿yna
z £uszkowa wygrywaj¹c z Gniewowem.
Tu najlepszym strzelcem okaza³ siê Ka-
mil KaŸmierczak, a bramkarzem Mate-
usz De Jager - reprezentant Byczków
Gniewowa. Wrêczenia nagród i pucha-
rów dokonali obecni na turnieju: zastêp-
ca Burmistrza Œmigla - Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska oraz radni: Alfred Spli-
steser i Krzysztof £¹czny. Podczas zawo-
dów obecny by³ równie¿ pose³, Wojciech
Ziemniak.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzyma-
li s³odycze, lody oraz kie³baski z grilla.
Nie zawiedli równie¿ rodzice, którzy na
imprezê przybyli z w³asnymi wypiekami,
za co organizatorzy turnieju serdecznie
im dziêkuj¹. Szczególne s³owa uznania
kieruj¹ tak¿e do pana Zenona Kurta, po-
mys³odawcy i prowadz¹cego turniej oraz
licznym sponsorom.
Imprezê zorganizowano z inicjatywy LZS
£uszkowo i dru¿yny Byczki Gniewowo
przy dofinansowaniu Starostwa Powiato-
wego w Koœcianie w ramach projektu
„Sportowa wizyta u Przyjació³”.

Krzysztof Pawlak
foto archiwum

WAKACJE Z KOMPUTEREM I NIE TYLKO

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
tego lata zajêcia informatyczne dla

dzieci organizowane przez Gminne Cen-
trum Informacji przy Centrum Kultury
w Œmiglu. W tygodniu lipcowym wziê³o
w nim udzia³ 11 dzieci, natomiast w sierp-
niu grupa powiêkszy³a siê do 16. Posta-
wiliœmy na integracjê oraz na wymianê
doœwiadczeñ, poniewa¿ stanowisk kom-
puterowych by³o mniej ni¿ uczestnicz¹-
cych w zajêciach dzieci. Ju¿ tradycyjnie
przygotowaliœmy kolorowe naklejki,
identyfikatory, kartki z pozdrowieniami
i ¿yczeniami, plany lekcji, notesy oraz ko-
lorowanki. Dzieci r ysowa³y obrazki

w programie Paint. Korzystaliœmy z do-
stêpnych w sieci portali wiedzy i mate-
ria³ów edukacyjnych. Nie brakowa³o rów-

nie¿ mo¿liwoœci do zaprezentowania
swych umiejêtnoœci w ulubionych grach.
Wspólnie ogl¹daliœmy bajki wyœwietlane
przez projektor multimedialny. Przepro-
wadziliœmy quizy sprawdzaj¹c swoj¹ zna-
jomoœæ bajek. Rywalizacja by³a równie¿
„na czas”, gdy dzieci gra³y w gry memo-
ry (pamiêæ) oraz uk³adanie puzzli. Na za-
koñczenie ka¿de dziecko otrzyma³o dy-
plom i s³odki upominek.
¯yczymy dzieciom równie du¿ego entu-
zjazmu i zapa³u do nauki w trakcie zbli-
¿aj¹cego siê roku szkolnego. Powodze-
nia!

L.S. foto Iwona Fijo³ek

Wakacyjne zajêcia



Najstarsza polska sikawka zawodów
przyjecha³a z Robaczyna

X Miêdzynarodowe XIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych
Uroczystoœæ otwarcia zawodów




