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Wszystko zaczê³o siê od konkursu o Unii Europejskiej
og³oszonego w naszej szkole. Zadanie
polega³o na napisaniu pracy na jeden
z proponowanych tematów. Zdecydo-
wa³em siê na „Moj¹ drogê do Unii
Europejskiej”. Wkrótce okaza³o siê, ¿e
w³aœnie moja praca zosta³a wytypowa-
na do dalszych eliminacji. By³o to dla
mnie du¿ym sukcesem, jednak praw-
dziwa radoœæ nast¹pi³a, gdy dowie-
dzia³em siê, ¿e jestem w gronie 460
uczniów wybranych ze szkó³ ca³ej Pol-
ski, którzy pojad¹ 1 czerwca do sej-
mu.

31 maja wraz z opiekunem i czte-
rema pozosta³ymi laureatami naszego
okrêgu wyruszy³em do Warszawy.
Z Dworca Centralnego pojechaliœmy
do hotelu. Zjedliœmy kolacjê i poszli-
œmy zwiedzaæ stolicê. Nastêpnego
dnia przed hotelowe drzwi podjecha³a limuzyna, któr¹
przewieziono nas na Wiejsk¹ na obrady VII Sesji Sejmu
Dzieci i M³odzie¿y. Po wejœciu do gmachu sejmowego
otrzymaliœmy identyfikatory oraz teczki z materia³ami do-

tycz¹cymi programu obrad. Nasze „pos³owanie” poprze-
dzi³o spotkanie z osobistoœciami
¿ycia politycznego, min. marsza³-
kiem sejmu panem M. Borowskim,
minister edukacji narodowej pani¹
K.£yback¹ i rzecznikiem praw
dziecka panem J. Wiatrem. O godz.
1100 przeszliœmy do sali obrad.
Przedstawiono nam trzy projekty
dotycz¹ce UE. G³os zabierali pos³o-
wie, ministrowie, a obradom prze-
wodniczyli wybrani przez nas mar-
sza³kowie.

Po trwaj¹cych ponad trzy godzi-
ny dyskusjach projekty zosta³y przy-
jête. Po tak wyczerpuj¹cych zajê-
ciach dodano nam si³ smacznym
obiadem, po którym nadszed³ czas
na powrót do domu.

Moj¹ sejmow¹ przygodê wspo-
minam z wielk¹ sympati¹. By³o to naprawdê du¿e prze-
¿ycie, a ca³oœæ mia³a doskona³¹ oprawê organizacyjn¹.

Krzysztof Wojciechowski
– uczeñ Samorz¹dowego Gimnazjum w Œmiglu

S e j m o w a  p r z y g o d a
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Informacja o strategii rozwoju
miasta i gminy Œmigiel

W dniu 28.11.2001 r. gmina Œmigiel podpisa³a umo-
wê ze Stowarzyszeniem Wielkopolski Oœrodek Kszta³-
cenia i Studiów Samorz¹dowych w Poznaniu na opraco-
wanie „Raportu o stanie miasta i gminy Œmigiel” oraz
„Strategii rozwoju miasta i gminy Œmigiel na lata 2002 –
2012”.
Do tej pory zosta³ opracowany raport, a w etapie koñco-
wym znajduje siê opracowanie strategii.
W kwietniu i maju br. odby³y siê w Centrum Kultury
w Œmiglu dwa spotkania, na które zosta³o zaproszone sze-
rokie grono przedstawicieli samorz¹du i lokalnej spo³ecz-
noœci. Przybyli zostali zapoznani z „Raportem o stanie
miasta i gminy”, a nastêpnie wspólnie przy pomocy wy-
konawcy strategii formu³owali misjê, cele i programy stra-
tegiczne naszej gminy. Na trzecim spotkaniu, w dniu
28.05.2002 r., odbywa³y siê dalsze prace zwi¹zane z for-
mu³owaniem programów strategicznych. By³y to zajêcia

23 czerwca 2002 roku w piêknej scenerii wiatraków
mieszkañcy Œmigla i okolic bawili siê na „Festynie œwiê-
tojañskim”. Organizatorami festynu byli: Oœrodek Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji, Gminna Komisja Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych, sekcja modelarska
w Starym Bojanowie, Stowarzyszenie „Wiatraki”, komi-
tety osiedlowe nr II, III, IV, SKPL Œmigielska Kolej Do-
jazdowa oraz Centrum Kultury.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Dzieci ze
szkó³ podstawowych i gimnazjum mog³y zmierzyæ siê
w rywalizacji prze³ajowych wyœcigów rowerowych, które
rozgrywane by³y w piêciu grupach wiekowych. Naj-
m³odsz¹ grupê stanowi³y dzieci do lat 5, rywalizuj¹ce na
dystansie 50 metrów. I miejsce zajê³a Weronika Marci-
niak, II - Marcin Sobolewski, III - Gracjan Balcer. W ka-
tegorii wiekowej 6-8 lat I miejsce zaj¹³ Eryk Pikiñski,

warsztatowe w ustalonych grupach tematycznych. Zain-
teresowani pracowali w komisjach programowych, ucz¹c
siê jednoczeœnie wype³niania kart projektowych w opar-
ciu o wczeœniej ustalone oraz zweryfikowane cele i pro-
gramy rozwoju miasta i gminy.
Do dnia 21.06.2002 r. komisje programowe by³y zobo-
wi¹zane opracowaæ projekty do programów strategicz-
nych.
W dniu 24.06.2002 r. odbêdzie siê spotkanie osób, które
uczestniczy³y przy opracowaniu kart projektów z wyko-
nawc¹ strategii w celu dokonania ewentualnych korekt
i uzupe³nieñ.
Nastêpnie zlecone dzie³o bêdzie ocenione przez Zarz¹d
Miejski Œmigla, a póŸniej zaopiniowane przez Radê
Miejsk¹ Œmigla.
Teoretycznie do koñca miesi¹ca lipca br. potrwaj¹ prace
zwi¹zane z ocen¹ i weryfikacj¹ strategii, a po dokonaniu
ewentualnych korekt strategia bêdzie mog³a byæ przyjêta
przez Radê Miejsk¹ Œmigla w formie uchwa³y.

Œmigiel, dnia 21.06.2002 r.
opracowa³a: B. Pella

II - Mi³osz Kiciñski, III - Marcin Jaœkowiak. W kategorii
wiekowej 9 - 10 lat startowa³a tylko jedna zawodniczka -
Angela Majewska. Wœród ch³opców 9-10 lat I miejsce
zaj¹³ Adam Skrzypczak, II - Krystian Maœlak, III - To-
masz Andrzejewski. W kategorii dziewcz¹t 11 - 13 lat
startowa³a jedna zawodniczka - Marta Adamczak. W ka-
tegorii ch³opców 11 - 13 lat I miejsce zaj¹³ £ukasz Kra-
czewski, II - Tomasz Nawrot, III - Daniel Majewski.
W przedziale 14 - 16 lat I miejsce zdoby³ Eryk Wojcie-
chowski, II - Dominik Bobowski, III - Patryk Nowak.
W tej kategorii nie zg³osi³y siê do zawodów dziewczyny.

Rywalizacja w poszczególnych grupach wiekowych
by³a zaciêta, ale prowadzona w sportowej postawie. Ogó-
³em w zawodach rowerowych wziê³o udzia³ 49 uczestni-
ków. Wszyscy otrzymali nagrody, napoje i pami¹tkowe
znaczki oraz medale i dyplomy. Fundatorami wiêkszoœci
nagród by³a Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Œmiglu oraz komitety osiedlowe.
W imieniu fundatorów wrêczy³a je dzieciom przedstawi-
cielka komisji, pani Urszula Ranke.
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych i SKPL Œmigielska Kolej Dojazdowa sponsorowa-
³y przejazdy dzieci z ̄ egrówka i St. Bojanowa do Œmigla
i spowrotem.

Po zakoñczeniu wyœcigów rowerowych do sportowej
walki stanê³y dzieci, które rywalizowa³y w zawodach
modeli p³ywaj¹cych zdalnie sterowanych. O zwyciêstwo
walczy³o 23 uczestników. Zwyciêzc¹ zawodów modeli
p³ywaj¹cych zosta³ £ukasz WoŸny, który otrzyma³ z³oty

F e s t y n  œ w i ê t o j a ñ s k iF e s t y n  œ w i ê t o j a ñ s k iF e s t y n  œ w i ê t o j a ñ s k iF e s t y n  œ w i ê t o j a ñ s k iF e s t y n  œ w i ê t o j a ñ s k i
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medal oraz ³ódŸ motorow¹ zdalnie sterowan¹. Srebrny
medal wywalczy³ Damian Hoffman, a br¹z przypad³
w udziale Przemys³awowi Ki¹cy. Zawody modeli p³ywa-
j¹cych przeprowadzi³ instruktor sekcji modelarstawa

Aktualnoœc i Aktualnoœc i

w Starym Bojanowie, pan Krzysztof Daniel. Blok imprez
dla dzieci zakoñczy³y konkursy oraz pieczenie kie³basek
przy ognisku.

Popo³udnie zdominowa³y wystêpy artystyczne. Roz-
poczê³o je ko³o teatralne „Arlekin” z M-GOK w Grodzi-
sku Wlkp. W wykonaniu m³odych artystów publicznoœæ

obejrza³a scenkê ze spektaklu „Adam i Ewa” wg M. Twa-
ina oraz spektakl „ Kto s³owa zrozumie, kto gesty poli-
czy”. Kolejnym wykonawc¹ by³ Zespó³ Tañca Ludowe-

go „Cybinka”, równie¿ z Grodziska. Mali tancerze za-
prezentowali tañce i zabawy z rejonu Wielkopolski Za-
chodniej. Program zakoñczy³ wystêp Zespo³u Pieœni i Tañ-
ca „¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa, na który sk³a-

da³y siê tañce i przyœpiewki Wielkopolski Zachodniej,
Beskidu Œl¹skiego oraz rzeszowsko-przeworskie.

Tradycyjnie festyn zamknê³a zabawa, na której gra³
zespó³ „Sezam”. Imprezie towarzyszy³y przejazdy kolejk¹

uliczn¹, motolotniami i bryczkami.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za pomoc w przy-

gotowaniu imprezy :pracownikom Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu, stra¿akom OSP
i harcerzom.

Zygmunt Ratajczak, B.M.

Dzieñ Dziecka
31.05.2002 wyjechaliœmy na wycieczkê rowerow¹ zor-

ganizowan¹ z okazji Dnia Dziecka przez nasz¹ wycho-
wawczyniê, p. £. JóŸwiak.

Trasa w kierunku Podœmigla dostarczy³a nam niema-
³ych wra¿eñ, poniewa¿ prowadzi³a wœród pól i ³¹k poro-
œniêtych ró¿no - kolorowymi kwiatami. Po godzinie do-
jechaliœmy do piêknej kotlinki, nie spodziewaj¹c, ¿e miej-
sce biwaku bêdzie tak urocze. W lesie bawiliœmy siê,
podziwiaj¹c przyrodê, graj¹c w pi³kê i tenisa. Spotkali-
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œmy stra¿ników leœnych, którzy pochwalili nas za pozo-
stawiony porz¹dek w miejscu biwakowania i zrobili nam
pami¹tkowe zdjêcie. Czas p³yn¹³ bardzo szybko i przy-
jemnie. W drodze powrotnej widzieliœmy ma³ego je¿a.
Niespodziewanie nadesz³a ciemna chmura. Bardzo siê
przeraziliœmy, poniewa¿ nie chcieliœmy zmokn¹æ, ale po
krótkim czasie s³oñce wychyli³o siê zza chmur.
Wycieczkê uwa¿amy za bardzo udan¹. Chcielibyœmy jesz-
cze kiedyœ wróciæ w to urocze miejsce. Wszystkim, któ-
rzy planuj¹ wycieczki do lasu, przypominamy:
1. Las to wspólnota roœlin i zwierz¹t. Cz³owiek nie po-

winien niszczyæ tej wspólnoty, jeœli chce, aby by³o
w niej miejsce dla niego.

2. Nie nale¿y p³oszyæ zwierzyny, wybieraæ jaj i piskl¹t,
niszczyæ lêgowisk i gniazd ptaków.

3. Nie mo¿na spuszczaæ psów ze smyczy.
4. Las chroni glebê przed erozj¹ i powodzi¹, jest natural-

nym zbiornikiem magazynuj¹cym wodê, filtrem wody
i powietrza.

5. Las chroni œrodowisko ¿ycia cz³owieka, ale sam ulega
uszkodzeniom i umiera.

LAS TO NASZE WSPÓLNE BOGACTWO!
Uczniowie klasy V e Szko³y Podstawowej w Œmiglu.

Dzieñ Dziecka
w Szczepankowie

4 czerwca Dzieñ Dziecka œwiêtowa³y 6 i 7 - latki
z oddzia³ów zerowych przy Przedszkolu Samorz¹dowym
w Œmiglu. Imprezê zorganizowa³a Rada Rodziców na te-
renie prywatnej posesji pañstwa Katarzyny i Romana
Czarneckich w Szczepankowie. Najwiêkszym powodze-
niem u dzieci cieszy³y siê zamek dmuchany oraz prze-
ja¿d¿ka bryczkami. Prze¿yciem dla milusiñskich by³o
przybycie burmistrza Œmigla – Jerzego Cieœli i przeczy-
tanie przez niego bajki. Du¿e s³owa uznania nale¿¹ siê
organizatorom. Dziêki ich staraniom „zerówkowicze”
doskonale siê bawili. Doceniæ nale¿y tak¿e owocn¹ wspó³-
pracê rodziców i wychowawców.

Rada Rodziców sk³ada podziêkowanie sponsorom, któ-
rzy przekazali œrodki finansowe i rzeczowe dla dzieci
z odzia³ów „O” Przedszkola Samorz¹dowego w Œmiglu.

Kultura Kultura

Byli to: L.Chy³a - „AKWAWIT”w Lesznie, M.Zaj¹c - „Mc
Donald`s „ w Lesznie, N.Mocek, - Pawilon Handlowy
Intermarche w Koœcianie, J.Cieœla - burmistrz Œmigla,

F.Banasik - radny Rady Miejskiej Œmigla, Z.Cichoszew-
ski, L.Leciejewski ze Œmigla, W.Kunert - „Urpol” Pola-
dowo, E.Ratajczak z Niet¹¿kowa, M. Smolarek - Zak³ad
Przetwórstwa Miêsnego w Koœcianie, E. Talarek ze Œmi-
gla, Meblarska Spó³dzielnia Pracy w Œmiglu, B. T. Ol-
szewscy - Gastrometal w Œmiglu, Hoffmann Polen Sp.
z o.o. w Œmiglu, SPA Spó³ka z o.o w Koninie, M. Gra-
czyk - Zak³ad Kominiarski w Œmiglu, H.K. Jankowscy -

Reustauracja „Marta” w Œmiglu, A. Ha³as - sklep spo-
¿ywczy w Œmiglu, M.M. Wróblewscy - sklep meblowy
w Œmiglu, J.Ziegler ze Œmigla, V.J. Ratajczak - sklep spo-
¿ywczo-warzywniczy w Œmiglu, I.M. Kuligowscy - sklep
winno-cukierniczy w Œmiglu, D. Wojciechowski - sklep
wielobran¿owy w Œmiglu, J.Cz. Turkowiak - ksiêgarnia
w Œmiglu, P. J. Adamczewski - sklep wielobran¿owy
„Astra 2” w Œmiglu, A. Pecold - Hurtownia „Oaza” w Ko-
szanowie, G. Gil - Przetwórnia Owoc-Warzywna w Sta-
rym Bojanowie, B.T. Tomczak - firma „DOM” w Œmi-
glu, D. Jakubiak - firma „DAREX” w Œmiglu, P.H. Hand-
ke - firma „WERA” w Œmiglu, K.R Czarnecki ze Œmi-
gla, K.S. Groccy - piekarnia Osieczna, sklep „Kajtek Plus”
w Koœcianie oraz wychowawczynie i rodzice dzieci z Od-
dzia³ów „O”.

M.M.
J.Z.
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Festyn w Broñsku
Pogoda dopisa³a, frekwencja równie¿, organizacja na

medal - tak w skrócie mo¿na by³oby podsumowaæ festyn,
który odby³ siê 9 maja w Broñsku. Zosta³ on zorganizo-
wany przez radê so³eck¹ wsi Broñsko przy pomocy Cen-
trum Kultury w Œmiglu.

Imprezê rozpoczê³y wystêpy dzieci, dla których przy-
gotowano równie¿ konkursy prowadzone przez pracow-

nice Centrum Kultury. Nagród przygotowanych przez radê
by³o mnóstwo, wiêc chêtnych do konkursów nie brako-
wa³o. Najwiêcej emocji wzbudza³o przeci¹ganie liny,
z którym wspaniale radzi³y sobie tak¿e najm³odsze dzie-
ci. Niezwyk³¹ wolê walki wykazali uczestnicy konkursu
„bieg w workach” i stalomu z pi³k¹ lekarsk¹. Du¿¹ atrakcj¹
by³o ognisko, przy ktorym ka¿de dziecko mog³o sobie
usma¿yæ kie³basê. Festyn zakoñczy³ siê zabaw¹ przy
muzyce zespo³u „A vista”.

Powitanie lata w Niet¹¿kowie
Dnia 16 czerwca 2002 r. o godz. 1400 w Niet¹¿kowie

na boisku szkolnym odby³ siê festyn œrodowiskowy zor-
ganizowany przez radê rodziców, dyrektora i grono pe-
dagogiczne Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Niet¹¿kowie.
W programie zapewniono wiele atrakcji. Wyst¹pi³ Zespó³
Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”, który przedstawi³
tañce i przyœpiewki z Wielkopolski Zachodniej w wyko-
naniu grupy pocz¹tkuj¹cej prowadzonej przez pana Ja-
kuba Majorka, a nastêpnie tañce i przyœpiewki Beskidu
Œl¹skiego oraz rzeszowsko-przeworskie. Grupa II wyko-
na³a tañce i przyœpiewki szamotulskie, a najstarsza grupa
I - górali Beskidu ¯ywieckiego.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê przeja¿d¿ki brycz-
kami pana Bartkowieka ze Œmigla i pana Górnego z Pod-
œmigla. Mo¿na te¿ by³o pojeŸdziæ na koniach wierzchem
(m.in. konie, kuce, pony).
Wielu chêtnych mia³y konkursy sprawnoœciowe dla do-
ros³ych i dzieci, m.in.: strzelanie z wiatrówki, sprawno-

M.D.

œciowy konkurs rolniczy, tor przeszkód dla dzieci i zaba-
wa w ringo.
Zespó³ DJ3MH zaprezentowa³ taniec nowoczesny,
a uczennice Zespo³u Szkó³ Zawodowych pod opiek¹ Mi-
³osza Sibilskiego przedstawi³y uk³ad taneczny.
Licznych zwolenników znalaz³a loteria fantowa w której
nagrod¹ g³ówn¹ by³ rower górski ufundowany przez Na-
tionale-Nederlanden Polska.
Festyn uœwietni³ dzieciêcy zespó³ taneczno – muzyczny
z Jakucji, który zosta³ zaproszony przez prezesa WSG
Milano Koœcian, pana Jerzego Stachowiaka.
Chêtnie te¿ przygl¹dano siê pokazom walk bokserskich
sekcji z Koœciana.
Oblegane by³o stoisko gastronomiczne, gdzie polecano
grochówkê, kie³basê z ro¿na, napoje ch³odz¹ce, kawê
i herbatê z ciastem oraz s³odycze.
Pogoda dopisa³a, co spowodowa³o du¿¹ frekwencjê.
Wynika z tego, ¿e takie imprezy s¹ potrzebne, dlatego
bêd¹ odbywa³y siê co roku pod nazw¹ „POWITANIE
LATA”.
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„Œwiêto rodziny” w Szkole
Podstawowej w Bronikowie

Festyn pod has³em „Œwiêto rodziny” zosta³ zorgani-
zowany 2 czerwca 2002 r. w parku otaczaj¹cym szko³ê.
Z³o¿y³y siê na niego trzy uroczystoœci: „Dzieñ Matki”,
„Dzieñ Ojca” oraz Œwiêto Sportu Szkolnego. Wiele ra-
doœci dostarczy³y konkurencje rodzinne. Podczas festy-
nu gra³ zespó³ muzyczny z Kórnika. Prze¿yciem by³ wy-

I Przegl¹d Piosenki Religijnej
Szkó³ Podstawowych

w Bronikowie
Szko³a Podstawowa w Bronikowie i parafia p.w. œw.

Franciszka z Asy¿u w Bronikowie zorganizowa³y w dniu
29 maja 2002 r. I Przegl¹d Piosenki Religijnej Szkó³ Pod-
stawowych. Celem przegl¹du by³a prezentacja dzieciê-
cych umiejêtnoœci wokalno-scenicznych w zakresie pio-
senki religijnej, uaktywnienie nowych form ewangeliza-
cji poprzez wspólny œpiew, wymiana doœwiadczeñ kate-
chetycznych oraz integracja dzieci.

Na przegl¹d zg³osi³o siê 160 uczestników ze szkó³
w Kluczewie, Krzycku Wielkim, Starkowie, Wilkowie
Polskim, ¯egrówku i Bronikowie oraz zespó³ muzyczny
z parafii œw. Franciszka w Bronikowie.

W grupie dzieci m³odszych, w kategorii zespo³ów
wokalnych, I miejsce zajêli uczniowie SP w Starkowie,
II - SP w Kluczewie, III - SP w ¯egrówku. W kategorii
solistów I miejsce przypad³o Wojciechowi Dudziñskie-
mu - SP Czacz, II Agnieszce WoŸniczak - SP Wilkowo
Polskie, III Ewelinie Kubiak - SP Bronikowo.

W grupie uczniów starszych, w kategorii zespo³ów wo-
kalnych, I miejsce zajê³a SP w Krzycku Wielkim, II - ze-
spó³ muzyczny ze Œmigla, III - chór z Bronikowa.
W grupie solistów I miejsce przyznano Magdalenie Mi-

stêp dzieciêcego zespo³u muzycznego dzia³aj¹cego przy
parafii p.w. œw. St. Kostki w Œmiglu. Uczestnicy chêtnie
korzystali z kawiarenki „Pod Platanem”, w której serwo-
wano ciasto upieczone przez rodziców. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³ przejazd bryczkami pod fachow¹ opiek¹
p. Górnego i p. Dworczaka z Podœmigla.

Za pomoc i przygotowanie festynu wszystkim bardzo
serdecznie dziêkujemy.

Dyrektor szko³y
J. Marciniak

chalak - SP Czacz, II - Paulinie Jaœkowiak - SP Czacz,
III - Bogumile Dudek - SP Wilkowo Polskie.

Dyrekcja Szko³y sk³ada serdeczne podziêkowania
opiekunom za profesjonalne przygotowanie uczestników
oraz panu Piotrowi Filipowiczowi za przygotowanie prze-
gl¹du.

Dziêkuje równie¿ sponsorom (p.Turkowiak - ksiêgar-
nia w Œmiglu, p.M. £ukaszewskiej – sklep spo¿ywczy
w Bronikowie, ksiêdzu I. Baranowskiemu z Siekowa,
ksiêdzu Z. Fenglerowi z Bronikowa, SP w Kluczewie oraz
radzie rodziców SP w Bronikowie), którzy ufundowali
nagrody i uprzyjemnili pobyt uczniom w naszej szkole.

J. Marciniak
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Krzy¿e, figury i kapliczki
przydro¿ne w Œmiglu i okolicy

Najstarsza figura zachowa³a siê za Machcinem, w stro-
nê Bukówca Górnego. Jest to figura Matki Boskiej
umieszczona na stylizowanej kolumnie. Znajduje siê tam
niewyraŸny ju¿ napis:

AD 1735
24 May

W wy¿szej czêœci kolumny jest postaæ biskupa (œw. Sta-
nis³awa) w otoczeniu 5 gwiazd, zdobiona motywem ro-
œlinnym. Z kolei w Niet¹¿kowie, na skrzy¿owaniu w cen-
trum wsi, stoi du¿a figura Serca Jezusa. Na jednej z tablic
znajduje siê napis:

Najs³. S.J.
Zmi³uj siê nad nami
Na drugiej tablicy:
Fundacja
Gminy Osadników
1926
Odnowiona 1945

W Szczepankowie przed domem nr 4, na kolumnie
umieszczona jest figura Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem
Jezus. Stary napis g³osi:

Pod
Twoj¹ Obronê
M.S. Kas
1923

W Wonieœciu, przy na placu niedaleko koœcio³a, istnieje
figura œw. Wawrzyñca z napisem:

Œw. Wawrzyñcze patronie nasz
przyczyñ siê za nami

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na znajduj¹c¹ siê
na skrzy¿owaniu dróg do Parska i Karna figurê Chrystu-
sa Dobrego Pasterza z lask¹, owieczk¹ na rêce i stoj¹c¹
obok drug¹ owieczk¹. W samym Œmiglu przy wylocie
drogi w kierunku Poznania zwraca uwagê figura œw. Jana
Nepomucena.
S³owo kaplica pochodzi od w³oskiego s³owa „cappa” –
p³aszczyk. Ignacy T³oczek w opracowaniu „Polskie Bu-
downictwo Drewniane” pisze: „...budowami nie znany-
mi poza polskim obszarem etnicznym, s¹ przydro¿ne ka-
pliczki...” Najprostsze z nich to daszki ustawione na jed-
nym lub kilku s³upach. Inne, za³o¿one na kwadracie lub
wieloboku, maj¹ formê maleñkich domków zakrytych
prostym brogowym lub baniastym daszkiem”. Niestety
na naszym terenie nie ma drewnianych kapliczek. Ich
przekszta³con¹ form¹ s¹ murowane. Kapliczki, sk³adaj¹-
ce siê ze s³upa i stoj¹cej na nim postaci œwiêtego, pojawi-
³y siê XVII i XVIII w. Najwiêcej poœwiêconych jest czci
Matki Boskiej, œ.œ. Wojciecha, Antoniego, Wawrzyñca,

Józefa, Franciszka itd. Kapliczki s¹ otwarte, zamkniête
lub czêœciowo otwarte, najczêœciej z frontu i przykryte
kilkuspadowymi daszkami najczêœciej zwieñczone krzy-
¿em. W Bruszczewie, na koñcu wsi, w stronê Przysieki
znajduje siê kapliczka z figur¹ Matki Boskiej z Dzieci¹t-
kiem Jezus. Nakryta jest dwuspadowym daszkiem
i zwieñczona ¿elaznym krzy¿em, otwarta od frontu. Ce-
glana, zwieñczona ¿elaznym krzy¿em i z trzech stron
otwarta kapliczka poœwiêcona œw. Franciszkowi znajdu-
je siê w Bronikowie przy ul. Morownickiej 11.
Zdobi j¹ napis:

Œw. Franciszku
módl siê na nami

W Czaczu, na skrzy¿owaniu do Przysieki, stoi cemento-
wo-ceglana kapliczka, nakryta 8 - bocznym daszkiem
i zwieñczona ¿elaznym krzy¿em. Poœwiêcona jest œw. Jó-
zefowi z Dzieci¹tkiem Jezus. Ciekawa kapliczka znajdu-
je siê w Ksiêginkach. Nakrywa j¹ 8 - spadowy daszek
zwieñczony ¿elaznym krzy¿em. Poni¿ej i wokó³ jej twórca
umieœci³ mniejsze krzy¿e. We wnêkach zamiast figur wi-
daæ obrazy, np. Matki Boskiej, Pana Jezusa itd. Z kolei w
Machcinie przy mostku przetrwa³a od 1928 roku ceglano
– kamienna kapliczka, nakryta pó³okr¹g³ym daszkiem
i równie¿ zwieñczona krzy¿em. W niszy wisi dzwon.
W Starym Bojanowie, w kierunku Górki Duchownej,
znajduje siê trójstronnie otwarta kapliczka z krzy¿em we-
wn¹trz. Umieszczono tam datê 1862 i monogramy AW
JW. Œwiêtemu Wojciechowi poœwiêcona jest ceglana ka-
pliczka w Sierpowie, w lesie w stronê Starego Bojano-
wa. Napis na niej g³osi:

Najœw. Marji Pannie Góreckiej
Œw. Woj.
z podz. za wolnoœæ Ojczyzny
robotnicy r. 1927
Tow. Rob. Kat. parafii œw. Wojciecha
w Poznaniu

I wreszcie w Szczepankowie istnieje ceglano – kamien-
na, dwupiêtrowa kapliczka Serca Jezusa, zwieñczona
krzy¿em. W górnej niszy znajduje siê dzwon, a w dolnej
figura Chrystusa.
Uda³o siê ustaliæ, ¿e w 1994 roku na terenie obejmuj¹-
cym dzisiejsz¹ gminê Œmigiel znajdowa³o siê najmniej
77 krzy¿y, figur i kapliczek przydro¿nych. Liczba ta jest
zmienna i dzisiaj niew¹tpliwie uleg³a zwiêkszeniu.
Znikn¹³ ju¿ zwyczaj odprowadzania spod wiejskich krzy-
¿y czy figur zmar³ych mieszkañców na okoliczne cmen-
tarze. Miejsca te o¿ywaj¹ jednak szczególnie w maju, kie-
dy gromadz¹ siê w nich licznie mieszkañcy na nabo¿eñ-
stwach majowych. Niew¹tpliwie ewenementem wœród
pobliskich gmin s¹ wystêpuj¹ce tylko w okolicach Œmi-
gla kilkupiêtrowe kapliczki, zawieraj¹ce w górnej niszy
dzwon. Jan Pawicki

P.s. Opis w/g stanu w 1994 r.
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Œladami wiatraków – cz. 2
„... Teraz stoi podziurawiony gwiazdami
Przecedza deszcz przez sito...”

W ubieg³ym roku w rajdzie rowerowym z m³odzie¿¹
gimnazjaln¹ zwie-
dziliœmy wiatraki
w Barchlinie, Œnia-
tach, Wilkowie Pol-
skim, Broñsku
i Czaczu. W tym
roku postanowili-
œmy kontynuowaæ
poznawanie miejsc,
gdzie jeszcze stoj¹ te
piêkne budowle.
Byliœmy w Sierako-
wie, Siekówku,
B³otnicy i S¹czko-
wie – ³¹cznie przeje-
chaliœmy 48 km.
W drodze do Sieko-
wa zwiedziliœmy
wiatrak w Barchli-

nie, którego stan ju¿ w ubieg³ym roku by³ katastrofalny.
Niestety, nic siê nie zmieni³o. Od obecnego w³aœciciela
wiatraka w Siekowie, p. Michnikowskiego, dowiedzieli-
œmy siê, ¿e zosta³ on zbudowany w 1777 roku przez Wa-
lentego Micha³owskiego. Do Siekowa przeniesiono go
pod koniec XIX wieku (napis na wiatraku: 1881 – L.Bzyl
Wielichowo). Jego stan jest niez³y, ale wymaga sta³ych
napraw. Oko³o 3 km dalej, w Siekówku, po lewej stronie

w kierunku Prze-
mêtu znajduje
siê nastêpny
wiatrak, którego
w³aœcicielem jest
p. Kruk. Data
budowy nie jest
znana; z infor-
macji w³aœcicie-
la wynika, ¿e w
1900 roku zosta³
on przeniesiony
z Rakoniewic.
W wiatraku bra-
kuje œmigie³,
gonta dachowe
nadaj¹ siê do
wymiany.

Stan nastêp-
nego wiatraka, stoj¹cego w B³otnicy, jest ju¿ du¿o gor-

szy. Z informacji
w³aœciciela p. Ol-
szewskiego oraz
z napisu na wiatra-
ku wynika, ¿e zosta³
on zbudowany
w 1809 roku. Jak
w wiêkszoœci tego
typu budowli, w³a-
œciciela nie staæ na
remont.

Ostatni zwiedza-
ny przez nas wiatrak
stoj¹cy w S¹czko-
wie jest w katastro-
falnym stanie.
Obecny w³aœciciel
p. Mher nie zna daty
jego budowy, ale wg. pana Franciszka Wróblewskiego
(kronikarza wsi S¹czkowo) ma on ponad 180 lat. Pan

Franciszek jest
w posiadaniu do-
kumentacji, z któ-
rej wynika, ¿e wia-
trak istnia³ ju¿
w 1822 roku.

Wiatraki s¹
piêknym elemen-
tem polskiego kra-
jobrazu. Dziœ
umieraj¹, stoj¹c.
Nadszed³ koniec
ich ery, tylko wiatr
hula po opuszczo-
nych, dumnie
wznosz¹cych siê
budowlach. Nie
z a p o m i n a j m y
o nich.

Andrzej Weber

Siekowo

Siekówko
S¹czkowo

B³otnica
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Podsumowanie roku 2001
w Œmigrolu

14 czerwca br. w restauracji „Marta” w Œmiglu odby-
³o siê walne zgromadzenie udzia³owców „Smigrolu”, na
którym podsumowano wyniki gospodarcze w 2001 roku.
Mimo, ¿e by³ to rok charakteryzuj¹cy siê recesj¹ w go-
spodarce krajowej i zwiêkszeniem kosztów, na które spó³-
ka nie mia³a wp³ywu, zakoñczy³ siê dla niej wynikiem
dodatnim.

Kapita³ zak³adowy spó³ki wynosi 2771 udzia³ów po
100,00 z³otych ka¿dy, z czego kó³ka rolnicze jako osoby
prawne posiadaj¹ 2 190 udzia³ów, a osoby fizyczne 581
udzia³ów. Stan œrodków trwa³ych na koniec roku w ce-
nach ewidencyjnych brutto wynosi 1 890 204, 61 z³o-
tych, a przychody ogó³em wynosz¹ 3 599 556,37 z³otych
i zwiêkszy³y siê w porównaniu z 2000 rokiem o kwotê
344 557 z³otych. Rok ten obfitowa³ równie¿ w inwesty-
cje, na które wydatkowano kwotê 70 430 z³otych.
Spó³ka w roku ubieg³ym zatrudnia³a 54 osoby (w przeli-
czeniu na pe³ne etaty).

M.D.

Ró¿ne Ró¿ne
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Czeœæ
Znów mamy wakacje!
Czekaliœcie na nie ca³y rok. Na pewno ju¿ od dawna planowaliœcie, co bêdziecie robiæ w czasie

wakacyjnych miesiêcy. Jedni pojad¹ nad morze, inni w góry. Na pewno odwiedzicie wiele wspa-
nia³ych miejsc. Nie zabraknie i tych, którzy pozostan¹ w domu. Ja, Œmiglaczek, jednego jestem
pewien – wszyscy bêd¹ siê wspaniale bawiæ i wypoczywaæ. Proponujê Wam kilka zadañ do wy-
konania.

Podczas ostatnich wakacji pozna³em nowych przyjació³, do których przez ca³y rok pisa³em li-
sty. Ich imiona zapisa³em w formie rebusów. Rozwi¹¿cie rebusy, a dowiecie siê jakie to imiona.

Pomó¿cie Œmi-
glaczkowi przejœæ
przez labirynt.
B¹dŸcie uwa¿ni.

Kto z Was przeœle prawid³owe rozwi¹za-
nie na adres Centrum Kultury weŸmie udzia³
w losowaniu nagrody. ¯yczê Wam powodze-
nia.

Moja przyjació³ka czyta swoj¹ ulubion¹
ksi¹¿kê. Pokoloruj rysunek wed³ug podane-
go kodu, a dowiesz siê, gdzie Anka spêdza
wakacje.

Czas na og³oszenie
zwyciêzcy poprzedniego
konkursu. Tym razem
moj¹ nagrodê otrzyma
Patrycja Nadolna ze
Starego Bojanowa
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„Bajka o œnie¿nym smoku” (cd)

- Mistrzu, dziœ jestem tak szczêœliwy, ¿e gna³em do domu,
by z tob¹ podzieliæ siê m¹ radoœci¹. Mia³eœ racjê, nie
wszystkie zwierzêta da siê nauczyæ myœleæ!
- Co ty mówisz? – nieœmiertelny nie zrozumia³
- Pamiêtasz nasz¹ rozmowê na pla¿y przy ognisku? –
gor¹czkowa³ siê Irbis. - Minê³o wiele tysiêcy lat, a ja na-
dal wierzy³em, ¿e móg³bym wyt³umaczyæ myœl¹cym dra-
pie¿nikom bezsens spo¿ywania miêsa.
- Och, teraz sobie przypominam! Mój drogi, naprawdê ta
idea zaprz¹ta³a twój umys³ przez ca³e ostatnie tysi¹c lat?
- O tak! Wiesz przecie¿, ¿e jestem uparty i ³atwo nie re-
zygnujê. W ostatnim czasie próbowa³em stworzyæ my-
œl¹cego tygrysa, niedŸwiedzia a nawet wilka.
Shen, bardziej ciekawy wyników eksperymentu ni¿
przera¿ony jego ewentualnymi skutkami, zapyta³ nie-
cierpliwie:
- I có¿?
- Podawa³em im miksturê ¿ycia, zmienia³em kod gene-
tyczny, krzy¿owa³em. Na pró¿no. Ich mózgi nie zwiêk-
szy³y swej objêtoœci, nie nabra³y umiejêtnoœci logiczne-
go rozumowania. Nie pomog³y nawet twoje czary. Nie
zdo³a³em zrobiæ z nich istot myœl¹cych.
- Sk¹d wiêc twa radoœæ, Irbisie?
- Mistrzu i panie, znalaz³em zwierzê, które skorzysta³o
na moich badaniach! – Podniecenie zapiera³o dech w pier-
si Œnie¿nego Smoka.
- Jakie stworzenie zdo³a³eœ nauczyæ myœlenia?
- Nazywamy je ma³p¹.

- Synu, widzia³em te zwierzêta niejednokrotnie. Ich ma³a
g³owa musi mieœciæ równie maleñki mózg! Nie potrafiê
sobie wyobraziæ, by mog³y zg³êbiaæ tajniki nauki.
- Czcigodny Shen, stado, na którym rozpocz¹³em dawno
temu doœwiadczenia, dziœ pos³uguje siê ju¿ ogniem, wy-
korzystuje narzêdzia i artyku³uje s³owa w³asnego jêzyka.
Z ka¿dym rokiem coraz bardziej rozwija siê umys³owo
i duchowo. Stanowi podobn¹ naszej wspólnotê. U¿ywa
pisma dla zachowania swej historii i obrazu ku zaspoko-
jeniu potrzeb artystycznych. Zna uczucia mi³oœci, przy-
jaŸni i altruizmu. Podczas ostatniego spotkania zostawi-
³em im kamienn¹ ksiêgê prawa, którego bêd¹ przestrze-
gaæ, bo tak im nakaza³em!
W miarê jak Irbis opowiada³ o swym eksperymencie,
odwiecznego jaszczura ogarnia³o coraz wiêksze przera-
¿enie. Niczym ton¹cy brzytwy, chwyci³ siê ostatniej, z³ud-
nej nadziei:
- Œnie¿ny Smoku, wyniki twych badañ zaprawdê s¹ im-
ponuj¹ce, obawiam siê jednak, ¿e bardzo nietrwa³e.
Wszelkie zmiany genetyczne niebawem cofn¹ siê, mózgi
wróc¹ do poprzednich rozmiarów, a ich w³aœciciele na
drzewa.
- Nie, mistrzu! Dziêki twej magii utrwali³em efekty do-
œwiadczeñ na wiecznoœæ!
Shen wyszepta³ pobiela³ymi wargami:
- Magia u pocz¹tku i magia na koñcu. Mój synu, oto stwo-
rzy³eœ cz³owieka – on zabije wszystkie smoki.

K o n i e c
Katarzyna Kraczewska

III Festyn rodzinny w Starym
Bojanowie

9 czerwca od godz. 1400 do 2000 w Zespole Szkó³ Sa-
morz¹dowych w Starym Bojanowie odby³ siê III Festyn
Rodzinny. Wystêpom taneczno – wokalnym w wykona-
niu uczniów szko³y towarzyszy³y liczne atrakcje. Dla
najm³odszych przygotowano wiele konkursów, przeja¿d¿-
ki kucem, skoki w „dmuchanym zamku”. Przeprowadzo-
no aukcjê obrazów, „Familiadê”, mecz pi³ki no¿nej:
uczniowie – ojcowie. Dla smakoszy przygotowano cia-
steczka, szasz³yki, kie³baski.
Dziêki hojnoœci 90 sponsorów odby³a siê loteria fanto-
wa, która cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem
uczestników festynu. £¹czny dochód z festynu wyniós³
ok. 6.500 z³ i przeznaczony zostanie na adaptacjê Wiej-
skiego Domu Kultury na potrzeby oœwiatowe.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie spon-
sorom oraz wszystkim, którzy pomogli zorganizowaæ fe-
styn oraz zapraszaj¹ do wspó³pracy w przysz³ym roku.

V.B.-W.



lipiec-sierpieñ/2002str. 14 Ró¿ne Ró¿ne

6 czerwca br.
Oko³o godz. 1440 na terenie zak³adu

pracy w Bronikowie dosz³o do wypad-
ku. Podczas wykonywania prac zwi¹-
zanych z przek³adaniem opon z kó³ do
przyczepy na obrêcze kó³ samochodu
ciê¿arowego, obrêcz zabezpieczaj¹ca
oponê wraz ze sprê¿ynowym pierœcieniem wysunê³a siê
z felgi, wyrzucaj¹c ca³e ko³o w górê. Ko³o spad³o na
dwóch pracowników , którzy zostali zranieni.

6-7 czerwca br.
W Starym Bojanowie w³amano siê w nocy do sklepu.

Skradziono pieni¹dze, wagê elektroniczn¹ i papierosy.
Straty oszacowano na 7.700 z³.

7 czerwca br.
Pomiêdzy godzin¹ 1700 a 1900 w Starym Bojanowie

z parkingu przy ul. G³ównej skradziono rower górski Ge-
pard wartoœci 300 z³. Sprawcê kradzie¿y znaleziono ju¿
nastêpnego dnia. Okaza³ siê nim 45 – letni mieszkaniec
gminy Œmigiel.
8 czerwca br.

Oko³o 730 w Niet¹¿kowie na drodze nr 5 kieruj¹cy sa-
mochodem osobowym Fiat 126p 21-letni mieszkaniec
gminy Kamieniec, jad¹c w kierunku Leszna, podczas
wyprzedzania potr¹ci³ rowerzystê, w wyniku czego ten
poniós³ œmieræ na miejscu. By³ to 54 – letni mieszkaniec
Œmigla.

16 czerwca br.
O godzinie 2325 w Czaczu na skrzy¿owaniu drogi kra-

jowej nr 5 i drogi wojewódzkiej 312 w Czaczu dosz³o do
wypadku drogowego. Kieruj¹cy samochodem ciê¿aro-
wym Iveco 45 – letni mieszkaniec Grodziska wjecha³
z drogi podporz¹dkowanej, nie ustêpuj¹c pierwszeñstwa
kierowcy autobusu jad¹cego z Wroc³awia do Poznania.
Na skutek zderzenia oba pojazdy wjecha³y do rowu.
Œmieræ poniós³ kierowca autobusu, 36 – letni mieszka-
niec Œremu. Dziewiêtnastu pasa¿erów autobusu zosta³o
przewiezionych do szpitali w Koœcianie i w Lesznie. Co
najmniej 3 osoby dozna³y ciê¿kich obra¿eñ. Autobus by³
w³asnoœci¹ firmy przewozowej ze Œremu, wraca³ z wy-
cieczki z Wiednia.

Kierowca samochodu ciê¿arowego by³ trzeŸwy, do-
zna³ drobnych obra¿eñ. Po przes³uchaniu i postawieniu
zarzutu spowodowania wypadku zosta³ zwolniony.

Pragniemy wprowadziæ now¹, sta³¹ rubrykê, w której in-
formowaæ bêdziemy o tym, w jakich interwencjach uczest-
niczy³a jednostka Ochotniczej Sta¿y Po¿arnej w Œmiglu.
Chcemy w ten sposób uhonorowaæ trud stra¿aków, który
zbyt czêsto zostaje anonimowy. Mamy nadziejê, ¿e ru-
bryka ta stanowiæ bêdzie równie¿ dla Pañstwa przestro-
gê.

23 maja br.
Wypadek drogowy w miejscowoœci Wydorowo, trasa E5.
Akcja trwa³a 2 godz.
3 czerwca br.
Po¿ar budynku mieszkalnego w miejscowoœci Sierpowo,
w trwaj¹cej 1 godz. 30 min akcji uczestniczy³o dziesiê-
ciu stra¿aków.
7 czerwca br.
Po¿ar samochodu Opel Corsa w Œmiglu, ul. Kraszew-
skiego 17.
10 czerwca br.
Stra¿acy przez godzinê usuwali rój os w Œmiglu, ul. Sien-
kiewicza 14.
12 czerwca br.
Po¿ar przyczepy siana w miejscowoœci ¯egrowo
13 czerwca br.
Po¿ar mieszkania w Œmiglu, ul. Matejki 16. Przyczyn¹
by³o zwarcie w termie do grzania wody.
16 czerwca br.
Wypadek drogowy w miejscowoœci Czacz gdzie na tra-
sie E5 zderzy³ siê samochód ciê¿arowy marki IVECO
z autokarem marki MAN. Akcja trwa³a 7 godzin.
20 czerwca br.
Wypadek drogowy w miejscowoœci Wydorowo, trasa E5.
W godzinnej akcji uczestniczy³o szeœciu stra¿aków.
23.czerwca br.
Zabezpieczenie wyœcigów rowerowych przez dwunastu
stra¿aków.

H. Ratajczak
D. Szulc

POD PIECZ¥

OSP
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 7
1. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Poziomo:
2. realizowany w banku
5. manewr boksera
8. rozchodzi siê po lesie
9. garnek z r¹czk¹
10. dêty instrument muzyczny
13. kszta³t ko³a
14. odmiana klasycyzmu w sztuce
16. szalej¹cy ogieñ
18. posiadaæ zdolnoœci do czegoœ
19. ...... Apeniñski
21. obrêcz ko³a
22. obrabiarka skrawaj¹ca
24.gra na koniach
27. gobelin z Wawelu

28. nêci owady
32. iskra
33. rodzaj sieci
34. znawca piêkna
35. okrêt na dnie
36. po³owa æwierænuty
37. np. komar

Pionowo:
1. wynik do pobicia
2. okalaj¹ nozdrza
3. znawca zwierz¹t
4. porywacz
5. koleje losu, w liczbie mnogiej
6. ssak drapie¿ny, pracz
7. fetor
11. z³y duch, szatan
12. samochód terenowy
15. morski ptak
17. epizod dla aktora
20. blaga, k³amstwo
21. stadium
22. loteryjna wygrana
23. karetka
24. ¿er
25. kilof górniczy
26. roœlina porastaj¹ca bagniste ³¹ki
29. grecki bóg mi³oœci
30. zgromadzenie
31. poczekalnia dla statków

Poprawne has³o krzy-
¿ówki z nr 6 WŒ brzmia³o
„LATO ZA PASEM” .
Nagrodê otrzymuje:
Marzena Koœciuszko za

Œmigla.

List do redakcji
Nasza redakcja otrzyma³a widokówkê

z po³udnia Europy.
Moc pozdrowieñ z rowerowych szlaków Sardynii i Kor-

syki dla redakcji i czytelników zasy³a mieszkaniec Œmi-
gla.

Wojciech Tañski
Ps.
W trasie jestem od 02.06., a na Korsyce od 04.06. Jest

to bardzo urocza wyspa z piêknymi górami, które przypo-
minaj¹ Tatry. Szczytów nie zaliczam, ale nie raz pod górê
z rowerem trzeba maszerowaæ. Jestem tu sam, a szkoda.

Mamy nadziejê, ¿e pan Wojciech po powrocie podzieli siê z naszymi czytelnikami wra¿eniami ze swojej wypra-
wy.

Listy Krzy¿ówka

1 2 3 4 5 6 7

8 G D

9 10 11 12

13 14 15 H

16 17

18 19 20 F

21

22 23 B 24 25 26

27 E

28 29 30 31 32

33 34 I

35

36 A C 37

A B C D E F G H I

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

---------------------------------------
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13 czerwca br. w Centrum Kultury w Œmiglu goœci³
pracownik naukowy Instytutu Prahistorii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – pan dr Janusz
Czebreszuk, zaproszony przez Œmigielskie Towarzystwo
Kulturalne i Centrum Kultury w Œmiglu. Wyg³osi³ inte-
resuj¹c¹ prelekcjê, zaznajamiaj¹c s³uchaczy z donios³ym,
choæ ma³o znanym, odkryciem archeologicznym na tere-
nie Bruszczewa.

O s a d a  o b r o n n a  s p r z e d
4 t y s i ê c y  l a t .

Prowadzone od 1995 roku pod jego kierunkiem, wspól-
nie z Johannesem Miillerem z Uniwersytetu w Bamber-
gu, wykopaliska i badania naukowe pozwoli³y ustaliæ, i¿
nieopodal Œmigla, w zakolu starorzecza Samicy, ponad

4000 lat temu, we wczesnej epoce br¹zu nasi przodkowie
usytuowali osadê obronn¹. Zgodnie ze stanem dzisiejszej
wiedzy archeologicznej, jest to najdalej na pó³noc wysu-
niêta osada tego typu w ca³ej Europie Œrodkowo-Wschod-
niej.

Stanowisko w Bruszczewie od dawna budzi³o zainte-
resowanie archeologów. Ju¿ w latach szeœædziesi¹tych

zesz³ego stulecia wykopaliska prowadzi³ tam mgr Pie-
czyñski – ówczesny dyrektor Muzeum Archeologiczne-
go w Poznaniu, ustalaj¹c wówczas w oparciu o dokona-
ne odkrycia, ¿e bruszczewski pagórek w zakolu starorze-
cza jest pozosta³oœci¹ osady wczesno³u¿yckiej, co nie sta-
nowi³o zjawiska archeologicznego na skalê europejsk¹.

Dopiero ponowne badania, prowadzone w drugiej po-
³owie lat dziewiêædziesi¹tych, finansowane miêdzy in-
nymi przez Fundacjê Wspó³pracy Polsko – Niemieckiej
w Warszawie, ujawni³y istnienie w okolicy Œmigla uni-
kalnego zabytku prahistorycznego.

W oparciu, o zebrany materia³ ukaza³o siê wiele arty-
ku³ów oraz napisano dwie prace magisterskie, z których
jedn¹ przygotowuje siê do druku.

Niestety, z ¿alem nale¿y odnotowaæ, ¿e brak œrodków
finansowych wymusi³ na poznañskich naukowcach prze-
rwanie prac wykopaliskowych.

Wies³awa Poleszak - Kraczewska

Fragment stanowiska
archeologicznego

Historia Histor ia
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Czerwiec w kolorze br¹z

Znakomicie zaprezentowali siê w minionym miesi¹cu
Tomasz Nawrot i £ukasz Szymañski w Mistrzostwach
Polski Szkó³ Podstawowych. Zawodnicy Polonii Ar-
sena³ Œmigiel wywalczyli tam br¹zowy medal. Ich star-
si koledzy z kolei udanie rywalizowali w Mistrzostwach
Polski Gimnazjów.
W dniach 7-8 czerwca w Brzegu Dolnym odby³y siê Dru-
¿ynowe Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych. Wal-
czy³o tam 14 dru¿yn reprezentacji poszczególnych woje-
wództw. Ekipy podzielone zosta³y na grupy. Mistrzowie
Wielkopolski, czyli œmigielanie, grali w grupie, w której
by³y cztery zespo³y.

Stoczyli pojedynki z Kleszczowem (województwo
³ódzkie), Przysietnic¹ (podkarpackie) i Szko³¹ Podsta-
wow¹ numer 18 w Gdañsku (pomorskie). We wszystkich
wygrali 2:1, zostaj¹c zwyciêzc¹ grupy.

Najlepsze dru¿yny z grup walczy³y ju¿ bezpoœrednio
o medale systemem ka¿dy z ka¿dym. W pierwszym me-
czu Poloniœci ulegli 1:2 zespo³owi z miejscowoœci Dobry
(województwo warmiñsko-mazurskie) tyle samo przegrali
z L¹dkiem Zdrój (dolnoœl¹skie) i wygrali 2:1 z SP7
w Che³mnie (lubelskie). Dziêki temu zwyciêstwu zostali
trzeci¹ dru¿yn¹ w Polsce.

Z kolei w dniach 14-16 czerwca w £odzi odby³ siê
Festiwal Tenisa Dla Gimnazjalistów, czyli faktyczne mi-
strzostwa Polski. Tu dru¿ynê ze Œmigla tworzyli Dariusz
Szymañski, Wojciech Waligórski i Krzysztof Marciniak.
Impreza sk³ada³a siê z kilku czêœci. Najpierw rywalizo-
wa³y dru¿yny, których by³o jedenaœcie. W grupie wraz ze
œmigielanami znalaz³a siê dru¿yna z Gimnazjum w Prze-
lewicach (zachodnio-pomorskie). Nasi zawodnicy wygrali
3:1. PóŸniej ulegli jednak 1:3 dru¿ynie z Tarnowskich Gór,
ostatecznie zajmuj¹c miejsce 5. Warto dodaæ, ¿e mistrza-
mi zostali gracze z D¿onkowa, ze szko³y sportowej spe-
cjalizuj¹cej siê w tenisie sto³owym, trenowani przez sa-
mego Leszka Kucharskiego.

Nastêpnie grano indywidualnie. Tu do rywalizacji sta-
nê³o 37 zawodników. Wojciech Waligórski zaj¹³ miejsce
w przedziale 9-16, minimalnie 2:3 przegrywaj¹c rywali-
zacjê o awans do pierwszej ósemki. Dariusz Szymañski
sklasyfikowany zosta³ w przedziale 17-24, a Krzysztof
Marciniak 25-37.

Wreszcie w rywalizacji par Szymañski i Waligórski

S p or t
Mistrzowie gminy

W Œmiglu odby³y siê VIII Mistrzostwa Miasta i Gmi-
ny w Tenisie Sto³owym. Startowa³o w nich czterdzie-
œci jeden osób.
Mistrzostwa odby³y siê w niedzielê, 9 czerwca. Uczest-
nicy podzieleni byli na trzy grupy. W pierwszej rywali-
zowali ch³opcy. Najlepsi okazali siê tu œmigielanie. Wy-
gra³ £ukasz Szymañski przed Tomaszem Nawrotem i S³a-
womirem Kreuschnerem.

W grupie drugiej wygra³ Wojciech Waligórski. Kolej-
ne miejsca zajêli Patryk Ratajczak i Dariusz Szymañski.

Wœród dziewczynek i pañ najlepsza by³a Weronika
¯urek. Drugie miejsce zajê³a Estera Obiega³a z Czacza,
a trzecie Justyna ¯urek.DAS

Trochê za daleko

Nie mieli powodów do radoœci w ostatnich trzech ko-
lejkach tegorocznych rozgrywek ligowych pi³karze
Pogoni 1929 Œmigiel. Dwa mecze przegrali i jeden
wygrali. Nie zdo³ali obroniæ miejsca, jakie zajmowali
po jesiennej rundzie rozgrywek.
W sobotê, 1 czerwca, na wyjeŸdzie przegrali z Wis³¹ Mróz
Borek Wielkopolski 3:1. Bramkê dla Pogoni zdoby³ Ar-
tur Basiura.

W niedzielê, 9 czerwca, zwyciê¿yli w siebie 3:0 Bre-
newiê Wijewo. Wszystkie trzy gole zdoby³ Adam Olej-
nik. W ostatnim meczu rozgrywek ulegli na wyjeŸdzie a¿
1:7 Koronie Piaski. Tu gola zdoby³ Adam Olejnik.

Ostatecznie Pogoñ zajê³a ósme miejsce w tabeli. To
spadek, po rundzie jesiennej œmigielanie zajmowali miej-
sce trzecie.

Ósma pozycja to jednak trochê za nisko - podsumo-
wa³ Andrzej Wojciechowski, trener dru¿yny.

Trudno nam konkurowaæ z takimi du¿ymi klubami jak
na przyk³ad Polonia Leszno, ale jednak staæ nas by³o na
wy¿sze miejsce w tabeli. Niestety, tê pozycjê zajêliœmy tro-
chê na w³asne ¿yczenie. DAS

W motocrossowych zmaganiach

W sobotê oraz niedzielê 15 i 16 czerwca w Che³mnie
odby³a siê IV Runda Motocrossowych Miêdzynaro-
dowych Mistrzostw Polski. Startowa³ tam Albert Pe-
lec, reprezentuj¹cy Wschowski Klub Motorowy.

W zawodach motocorssowych jeŸdzi siê dwukrotnie.
W pierwszym wyœcigu Albert by³ dziewi¹ty, a w drugim
siódmy. £¹cznie po czterech rundach Grand Prix zajmuje
miejsce ósme. DAS

15 sierpnia br. odbêdzie siê
kolejny „Minitriathlon”

„Dzinek” zaprasza wszystkich chêtnych do wspólnego
treningu.

tel. 060920084
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Tym razem nie Kopienka

W przedostatni wekeend czerwca na Wêgrzech odby³y
siê Mistrzostwa Europy Juniorów w Trójboju Si³owym.
Startowa³o w nich szeœciu zawodników z Polski, w tym
a¿ trzech z Kobry Jass Koœcian.

Sto kilometrów w górach

Micha³ Szkudlarek, reprezentuj¹cy TKKF Gryf Przy-
sieka Polska, jest niezniszczalny. Tym razem starto-
wa³ w stukilometrowym maratonie wiod¹cym w gó-
rach. Zajê³o mu to siedemnaœcie godzin.
Maraton odby³ siê w miejscowoœci Boguszów-Gorce
w Sudetach, w nocy z 21 na 22 czerwca. W nocy, ponie-
wa¿ w dzieñ praktycznie nikt nie by³by w stanie pokonaæ
morderczej stukilometrowej trasy.

Na starcie zjawi³o siê 136 zawodników. To, co czeka-
³o ich póŸniej, momentami trudno by³o nazwaæ tras¹.
Zawodnicy bardzo czêsto musieli wrêcz na czworakach
pokonywaæ bardzo strome zbocza, pe³ne pokrzyw, kamie-
ni i wystaj¹cych ga³êzi, nierzadko zaledwie kilka metrów
od skalnych przepaœci.

Nic wiêc dziwnego, ¿e spora czêœæ zawodników siê
wycofa³a. Pan Micha³ ostatnie 30 kilometrów pokona³
w towarzystwie taternika, który pomaga³ mu we wspi-
naczce. Ostatecznie zaj¹³ miejsce 30. Poniewa¿ nie by³o
klasyfikacji wiekowej, zawodnik z Przysieki Polskiej
w pokonanym polu zostawi³ wiêkszoœæ znacznie m³od-
szych od siebie rywali.

W tej samej miejscowoœci odby³ siê te¿ maraton kla-
syczny. Startowa³ w nim inny reprezentant Gryfa Hiero-
nim Koller, który zaj¹³ miejsce dwunaste. DAS

Udany pierwszy sezon

Minione rozgrywki by³y pierwszymi w krótkiej histo-
rii Uczniowskiego Klubu Sportowego Grom Czacz, co
najwa¿niejsze, rozgrywkami udanymi.

Klub reprezentowa³y dwie dru¿yny: trampkarze oraz
seniorzy. Pierwsi grali w jednej z trzech grup, na jakie
podzielony jest leszczyñski okrêg OZPN. Pisaliœmy ju¿
w poprzednim numerze Witryny Œmigielskiej, ¿e okazali
siê tam bezkonkurencyjni, wygrywaj¹c z zespo³ami ze
znacznie wiêkszych miejscowoœci i o wiêkszym doœwiad-
czeniu.

Zwyciêzcy grup walczyli bezpoœrednio miêdzy sob¹
o tytu³ mistrza okrêgu. Pi³karzom z Czacza przysz³o siê
tu zmierzyæ z zespo³ami Polonii Leszno i Obry Koœcian.
Wydaje siê, ¿e od pocz¹tku nie mieli szans w tej konfron-
tacji, dru¿yny ich przeciwników sk³ada³y siê bowiem
z ch³opców w jednym wieku, urodzonych w roku 1987.
W ma³ym Czaczu trudno skompletowaæ tak jednolity
sk³ad, dlatego w dru¿ynie grali ch³opcy nawet o trzy lata
m³odsi od rywali.

Mimo to w pierwszym meczu rozegranym 1 czerwca
w Czaczu, m³odzi zawodnicy Gromu sprawili du¿¹ nie-
spodziankê, remisuj¹c 1:1 z Poloni¹. Bramkê zdoby³
Pawe³ Tomaszyk. Niestety, w rozegranym trzy dni póŸ-
niej rewan¿u Poloniœci zwyciê¿yli 4:0.

W poniedzia³ek, 10 czerwca, Grom gra³ na w³asnym
boisku z Obr¹ Koœcian. Przegra³ 0:7. By³a to najwy¿sza
pora¿ka trampkarzy Gromu. W rewan¿u, graj¹c w rezer-
wowym sk³adzie, ulegli koœcianiakom 0:3. Zwyciêzcy
tych zmagañ reprezentowaæ bêd¹ nasz okrêg w walce o ty-
tu³ mistrza Wielkopolski.

Bardzo dobrze przez ca³e rozgrywki spisywali siê te¿
seniorzy Gromu, graj¹cy oczywiœcie w B-klasie. W ostat-
nim meczu rozgrywek w niedzielê, 2 czerwca, zremiso-
wali na w³asnym boisku 2:2 z liderem tabeli Rywalem
Klon Mochy. Zawodnicy z Czacza prowadzili niemal
przez ca³y czas, a wyrównuj¹cego gola pozwolili sobie
wbiæ w 85 minucie. Ostatecznie zajêli drugie miejsce w ta-
beli, co daje im niemal pewny awans do A-klasy. DAS

W roli faworyta startowa³ Karol Kopienka. To aktualny
mistrz Europy i wicemistrz œwiata juniorów, a tak¿e mistrz
Polski open. Nie obroni³ jednak tytu³u. W pierwszym przy-
siadzie bez problemu poradzi³ sobie z du¿ym ciê¿arem
310 kilogramów, dozna³ jednak kontuzji grzbietu i mu-
sia³ zrezygnowaæ z dalszej rywalizacji.
DAS

Karol Kopienka

Trzynasty w Polsce

W Lubliniewicach, w dniach 15-16 czerwca odby³y siê
Mistrzostwa Polski Ludowych Zespo³ów Sportowych w
Tenisie Sto³owym. Wœród 48 najlepszych polskich zawod-
ników znalaz³ siê £ukasz Szymañski z Polonii Arsena³
Œmigiel. Zaj¹³ trzynaste miejsce. DAS

wygrali w pierwszym pojedynku 2:3. W meczu o awans
do ósemki ulegli 2:3 parze ze Strzelina (Dolny Œl¹sk)
i sklasyfikowani zostali na miejscach 9-16. DAS
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