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W tegorocznym turnieju,

który odby³ siê 2 lipca w ¯e-
grówku, wziê³a udzia³ rekor-
dowa liczba reprezentacji.
Do rozgrywek stanêli miesz-
kañcy wsi Bielawy, Bruszcze-
wo, Czacz, Karœnice, Kosza-
nowo, Morownica, Olszewo,
Przysieka Polska, Robaczyn,
Sp³awie, Stara Przysieka Dru-
ga, Stara Przysieka Pierwsza,
Stare Bojanowo, Wonieœæ i ¯e-
grówko, Nad przebiegiem za-
wodów czuwali jurorzy Danu-
ta Strzelczyk, Robert Plewka
i Zygmunt Ratajczak, przy ple-
nerze malarskim wspar³a ich
Justyna Ziegler, w mini play-
back show – Henryk Pella,
w turnieju gry w bule Piotr
Baranowski, a strzeleckim
Aleksander Przydro¿ny. Dru-
¿yny startowa³y w dziewiêciu
konkurencjach, za które naj-
lepsza otrzymywa³a 15 punk-
t ó w,  p o z o s t a ³ e  k o l e j n o
14,13,12 itd. Równoczeœnie
rozegrano turniej gry w bule
(zwyciê¿y³a reprezentantka

Morownicy), strzelanie z wia-
trówki – najlepsi byli strzelcy
ze Starej Przysieki Pierwszej.
W plenerze malarskim, pod-
czas którego reprezentanci
wiosek malowali portret mo-
delki wygrali przedstawiciele
Starego Bojanowa, Przysieki
Polskiej i Wonieœcia. Kolej-
nym punktem programu by³
„Mini Playback Show”. Na
scenie w ¯egrówku pojawi³y
siê miêdzy innymi Doda, Vi-
letta Villas i Kasia Klich, naj-
wy¿sz¹ notê otrzymali przed-
stawiciele Czacza.
Najwiêksze emocje wzbudzi-
³y konkurencje spor towe.
W „skokach w workach” bra-
³y udzia³ 3 osoby z ka¿dej wio-
ski: kobieta, mê¿czyzna oraz
dziecko – uczeñ szko³y pod-
stawowej. Ka¿dy pokonywa³
odleg³oœæ 10 metrów, jury su-
mowa³o czasy zawodników.
Najszybsza by³a dru¿yna Mo-
rownicy. Podobnie oceniany

VIII Turniej Wsi
by³ slalom dla dzieci i m³odzie-
¿y, w którym równie¿ trzech
zawodników (2 uczniów szko-
³y podstawowej, 1 gimnazjali-
sta) pokonywa³o dystans 20
metrów, jeden – popychaj¹c
pi³kê do tenisa ziemnego ki-
jem hokejowym, drugi – pro-
wadz¹c nog¹ pi³kê, a trzeci
biegn¹c. W slalomie zwyciê-
¿y³a m³odzie¿ ze Sp³awia. Tro-
chê wyciszenia przyniós³ quiz
wiedzy o turystyce i rekreacji
w gminie Œmigiel. Trzyosobo-
we reprezentacje losowa³y
zestawy pytañ, Niestety, wie-
le z nich pozosta³o bez odpo-
wiedzi. W tej konkurencji
pierwsze miejsce i punkty po-
dzieli³y miêdzy sob¹ Roba-
czyn i Czacz. Najgorêtszy do-
ping towarzyszy³ przeci¹ganiu
liny. Zawodnicy walczyli o ka¿-
dy centymetr! Najsilniejsza
okaza³a siê reprezentacja Wo-
nieœcia. W ostatniej konkuren-
cji – strza³y pi³k¹ no¿n¹ do ma-

³ej bramki – uczestniczyli
cz³onkowie rady so³eckiej
i so³tysi. Mogliœmy podziwiaæ
ich celnoœæ... chocia¿ nie za-
wsze siê udawa³o. Tutaj 15
punktów otrzyma³o Sp³awie.
Na s³owa uznania zas³u¿yli
mieszkañcy Sp³awia, którzy
dopingowali zarówno swoich
zawodników jak i innych dru-
¿yn, podobnie zreszt¹ robi³a
reprezentacja Koszanowa.
Wyniki turnieju:
I miejsce i czek na 1.300 z³
otrzyma³ Wonieœæ, II – 1.200
z³ – Czacz, III – 1.000 z³ – Sp³a-
wie, IV – 900 z³ – Przysieka
Polska, V – 850 z³ – Morowni-
ca, VI – 800 z³ – Stare Bojano-
wo, VII – 750 z³ – Robaczyn,
VIII – 700 z³ – Bielawy, IX –
650 z³ – Stara Przysieka
Pierwsza, X – 600 z³ – ̄ egrów-
ko, XI – 550 z³ – Stara Przysie-
ka Druga, XII– 500 z³ – Kar-
snice, XIII – 450 z³ – Koszano-
wo, XIV – 400 z³ – Olszewo
i XV – 350 z³ – Bruszczewo.

¯K
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24 czerwca, w ramach Fe-

stynu Œwiêtojañskiego organi-
zowanego przez Centrum
Kultury i Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji odby³y
siê turnieje sportowe oraz gry
i zabawy dla dzieci.
O godz. 1400 na boisku przy
basenie k¹pielowym w Œmiglu
rozpocz¹³ siê turniej pi³ki pla-
¿owej. Wziê³y w nim udzia³
4 trzyosobowe dru¿yny. Pu-
char z r¹k burmistrza Józefa
Cieœli odebrali „WC Masters”,
statuetki za II i III miejsce
otrzyma³y dru¿yny „Roki”
i „Siódemka”, czwarte miej-
sce, walcz¹c do ostatniej pi³-

Wianki w Œmiglu
ki, zajê³a dru¿yna „Bezcenni”.
Dwie godziny póŸniej roz-
grywki rozpoczêli uczestnicy
III Mistrzostw Gminy w Bule.
Tutaj „rodzinnie” zwyciê¿yli
panowie Urbanek ze Œmigla.
Miros³aw Urbanek zaj¹³
I miejsce, a jego syn Maciej –
II. Trzecia lokata przypad³a
Krzysztofowi Kurzawa.
Równie¿ dzieci znalaz³y coœ
dla siebie. Na terenie przy
wiatrakach od godz. 1700 trwa-
³y gry i zabawy. Ka¿dy uczest-
nik otrzyma³ nagrodê.
Oprócz tego sekcja modelar-

ska ze Starego Bojanowa z in-
struktorem Krzysztofem Da-
nielem przygotowa³a pokaz
modeli p³ywaj¹cych. Chêtni
mogli sterowaæ jednostkami
na stawie przy wiatrakach.
Pozosta³e atrakcje zaplanowa-
no pod wiatrakami. Niestety,
ma³o kto skusi³ siê, aby
przyjœæ w to upalne popo³u-
dnie. Dopiero kiedy upa³ nie-
co zel¿a³, zaczêli pojawiaæ siê
pierwsi mieszkañcy. Na sce-
nie zaœ prezentowa³y siê sek-
cja wokalna i zespó³ Fenix,
dzia³aj¹ce przy Gminnym

Oœrodku Kultury w Lipnie.
PóŸniej nieliczna publiczna
publicznoœæ wspólnie z Zespo-
³em Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” podró¿owa³a
z folklorem po Wielkopolsce,
Rzeszowie i Lublinie. W godzi-
nach wieczornych do tañca
zagra³ zespó³ „Sezam”. Po za-
padniêciu zmroku tradycyjnie
puszczano wianki. Zwyczaj
ten poprzedzi³ obrzêd œwiêto-
jañski w wykonaniu tancerzy
i tancerek z zespo³u „Mary-
nia” ze Œwiêciechowy.

B. M.
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18 czer wca by³ dla

mieszkañców Karœnic
dniem obchodów 60-lecia
miejscowej Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej i nadania
jej sztandaru. O godz. 1400

przy marszowej muzyce Or-
kiestry Dêtej OSP w Œmiglu
pochód stra¿aków, goœci oraz
wozów stra¿ackich, prowa-
dzony przez komendanta
miejscowej jednostki prze-
szed³ g³ówn¹ ulic¹ wsi na plac
przy remizie-œwietlicy. Na-
stêpnie odby³a siê msza œwiê-
ta, w czasie której proboszcz
parafii w Wilkowie Polskim –
ks. Stanis³aw Wiatrowski do-
kona³ poœwiêcenia nowego
sztandaru. Po mszy zebrani
udali siê na plac przed remiz¹,
gdzie po wbiciu przez w³adze
powiatowe i gminne gwoŸdzi
w drzewiec nast¹pi³o uroczy-
ste przekazanie sztandaru na
rêce pocztu sztandarowego

Sztandar dla
szeœædziesiêciolatki

Rys historyczny jednostki
OSP w Karœnicach

Jednostka zosta³a za³o¿ona
w lipcu 1946 r. na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez so³-
tysa wsi Stanis³awa Dubskie-
go. Przyst¹pi³o do niej 58
cz³onków. W sk³ad pierwsze-
go zarz¹du weszli
Kazimierz Hetmañski – pre-
zes, Stefan Kapski – naczel-
nik, Piotr Majorek – sekre-
tarz, Franciszek Wojciechow-
ski – gospodarz, natomiast do
komisji rewizyjnej zostali wy-
brani Stanis³aw Dubski, Józef
Cieœlik i Józef Dudziak.
Pocz¹tkowo zebrania jednost-
ki odbywa³y siê w Szkole Pod-
stawowej w Karœnicach. W ro-
ku 1948 na wniosek jednostki
Urz¹d Ziemski w Koœcianie
przekaza³ jej plac do æwiczeñ,
a ju¿ w nastêpnym roku zosta³
powo³any Komitet Budowy
Remizy i Œwietlicy w sk³adzie
Kazimierz Hetmañski, Stani-
s³aw Dubski i Ludwik Lemañ-
ski. Do budowy remizo-stra¿-
nicy przyst¹piono w roku
1950. Wszystkie prace wyko-
nywali cz³onkowie jednostki
w czynie spo³ecznym, zwo¿¹c
gruz z cegielni i wyrabiaj¹c
ceg³ê. Budowê ukoñczono
w 1951 r.
W roku 1958 jednostka w Kar-
œnicach otrzyma³ sikawkê

sk³adaj¹cego siê ze stra¿aków
jednostki w Karœnicach. Jubi-
leusz sta³ siê te¿ okazj¹ do
uhonorowania stra¿aków. Z³o-
te medale „Za zas³ugi dla po-

¿arnictwa” otrzymali Jan Ran-
ka, Szczepan Ratajszczak i Ka-
zimierz Bota, srebrne – An-
drzej £akomy, Mariusz Ranka,
Pawe³ Nowak, Ignacy Skorac-

ki, a br¹zowe Miros³aw Woj-
ciechowski, Andrzej Hamrol,
Tomasz Ratajczak, Kazimierz
Ch³apowski. By³y równie¿ od-
znaczenia dla „Wzorowych
Stra¿aków”, które otrzymali
Cezary Ratajczak, Jacek Pio-
trowski, Krzysztof Bota, Mar-
cin Pawlisiak, Mateusz Sobo-
lewski, Marek Skoracki, Ja-
cek Ratajczak oraz Daniel
Nowak. Zaszczytnego jubile-
uszu i odznaczenia za wys³u-
gê 50 lat w s³u¿bie po¿arniczej
doczekali siê Marian Dubski,
Julian Szymañski, Micha³ Gin-
dera i W³adys³aw Koz³owski.
By³y równie¿ odznaczenia za
wys³ugê 40, 30, 20, 15 i 10 lat.
Nie oby³o siê bez przemó-
wieñ, gratulacji i kwiatów dla
„szanownej jubilatki”.
Uroczystoœæ zakoñczy³a zaba-
wa przy muzyce zespo³u „Dal-
las”.

M.D.

konn¹ oraz niezbêdny  sprzêt
do gaszenia po¿arów. Zosta³y
równie¿ wyznaczone konie do
po¿aru oraz na zawody spor-
towo-po¿arnicze. W 1958 jed-
nostka otrzyma³a motopompê
i wóz stra¿acki, który s³u¿y jej
do dziœ do przewozu sprzêtu.
W minionych latach cz³onko-
wie karœnickiej OSP nie tylko
gasili po¿ary i jeŸdzili na za-
wody, ale tak¿e pracowali spo-
³ecznie, przeprowadzaj¹c kon-
trole przeciwpo¿arowe, praco-
wali w Cegielni w zamian za
pozyskanie ceg³y na Dom
Stra¿aka w Lesznie oraz orga-
nizowali zabawy taneczne
i rozprowadzali cegie³ki, z któ-
r ych czêœciowy dochód
wspar³ budowê Wojewódzkie-
go Oœrodka Po¿arnictwa
w Lesznie.
W 1980 roku cz³onkowie jed-
nostki, pracuj¹c spo³ecznie,
przeprowadzili remont remi-
zo-œwietlicy. Wymieniono
wówczas drzwi frontowe, na-
prawiono i wymieniono okna,
zosta³ równie¿ utwardzony
wjazd do remizy. W tym okre-
sie jednostka otrzyma³a dy-

plom i pochwa³y od opiekuna
jednostki w Urzêdzie Gminy
– Lecha Wróblewskiego. Wy-
ró¿niaj¹cy siê cz³onkowie
otrzymali wówczas wyró¿nie-
nia i zostali odznaczeni meda-
lami „Za zas³ugi dla po¿arnic-
twa”.
W 1987 roku na zebraniu wiej-
skim zosta³a podjêta decyzja
o rozbudowie œwietlicy i wy-
budowaniu nowej remizy
w czynie spo³ecznym. Wybra-
no komitet budowy, w sk³ad
którego weszli Florian Wojcie-
chowski – przewodnicz¹cy
oraz cz³onkowie Piotr Skrzyp-
czak, Jan Ranka i Edmund
Michalski.
Stra¿acy znów bardzo chêtnie
pracowali przy budowie nowej
remizo-œwietlicy, pomagaj¹c
w pracach murarskich. Orga-

nizowano równie¿ wieczorki
i zabawy taneczne, z których
zysk przeznaczano na budo-
wê. Nowa remizo-œwietlica zo-
sta³a oddana do u¿ytku w 1996
roku, tj. w roku obchodów 50-
lecia OSP w Karœnicach.
Wszyscy cz³onkowie zostali
wówczas odznaczeni medala-
mi za zas³ugi dla po¿arnictwa.
W roku 2005 jednostka pozy-
ska³a i odremontowa³a sikaw-
kê konn¹, z któr¹ bra³a udzia³
w Zawodach Sikawek Kon-
nych w Cichowie. Ponadto
dru¿yny seniorów oraz dru¿y-
na m³odzie¿owa mêska i ¿eñ-
ska bior¹ co roku udzia³ w Za-
wodach Spor towo-Po¿arni-
czych ( w tym roku dru¿yna
¿eñska zdoby³a I miejsce).
Stra¿acy OSP w Karœnicach
bardzo chêtnie uczestnicz¹
w zabezpieczaniu imprez or-
ganizowanych na terenie na-
szej gminy i, co nale¿y szcze-
gólnie podkreœliæ, œciœle
wspó³pracuj¹ z Rad¹ So³eck¹,
Ko³em Gospodyñ Wiejskich,
Kó³kiem Rolniczym oraz
z proboszczem miejscowej pa-
rafii.
Przez ca³e 60 lat stan osobo-
wy jednostki w Karœnicach
utrzymuje siê w granicach 50
cz³onków.

M.D.
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Wêdrówki Pyzy
E. Ki¹ca

Ja jestem Pyza ma³a,
Wêdrujê poprzez kraj,
Tak bêdê wêdrowa³a,
By poznaæ lepiej go.

Odwiedzam nasze góry,
Widoki piêkne to,
Na Œnie¿kê wchodzê œmia³o,
I wo³am o, o, o, o.

Spotka³am tu górala,
Co stado owiec ma.
Na hali je wypasa,
I œpiewa tra la, la.

Ju¿ do Poznania lecê,
Zobaczyæ pragnê go.
Kozio³ki na ratuszu
w po³udnie zawsze s¹.

A teraz do stolicy
Zapraszam dzieci was.
Warszawa piêkne miasto,
Kocha je ka¿dy z nas.

Nad morzem jest wspaniale,
Wyk¹paæ mo¿na siê.
Tu wydmy i latarnie
I p³yn¹æ statkiem w rejs.

Ma³gorzata Klem, obecnie
absolwentka Samorz¹dowego
Gimnazjum w Œmiglu, zajê³a
siódme miejsce w Konkursie
Historycznym Instytutu Pa-
miêci Narodowej w Poznaniu
„Robotniczy bunt. Poznañski

Ma³gosia siódma
w Wielkopolsce!

„Jak Pyza wêdrowa³a po
polskich krainach?”

Czerwiec 1956”. Ranga zwy-
ciêstwa jest tym wy¿sza, ¿e do
fina³u zakwalifikowa³o siê 76
uczniów z ca³ej Wielkopolski.
Wczeœniej Ma³gosia musia³a
przejœæ pomyœlnie etap szkol-
ny, na który nale¿a³o przygo-
towaæ obszern¹ i wyczerpu-
j¹c¹ temat pracê pisemn¹.
- Co sprawi³o, ¿e zaintere-
sowa³aœ siê tak odleg³ym
i nie³atwym zagadnieniem?
- Z opowiadañ cioci, Kazimie-
ry Deskur, mieszkanki Pozna-
nia i naocznego œwiadka wy-
darzeñ, dowiedzia³am siê wie-
le o okresie powojennym, a¿
do buntu w Poznaniu. Dlate-
go postanowi³am wzi¹æ udzia³
w konkursie i pog³êbiæ swoj¹

wiedzê na ten temat. Potrak-
towa³am go równie¿ jako d³ug
mojego pokolenia wobec ro-
botników, ich walki o to, by-
œmy mogli ¿yæ w realiach jak-
¿e obcych bohaterom tam-
tych wydarzeñ.
- Z jakich materia³ów Ÿró-
d³owych korzysta³aœ?
- W trosce o obiektywizm, do
którego w historii powinno siê
d¹¿yæ, siêgnê³am do kilku
Ÿróde³. By³ to miêdzy innymi
„Poznañski Czerwiec 1956”
pod red. J. Maciejewskiego
i Z. Trojanowiczowej, „Poznañ
`56” M. R. Bombickiego, ga-
zeta „Echo Cegielskiego-35
r oczn ica  Poznañsk iego
Czerwca” wydana przez Za-
k³ady Przemys³u Metalowego
H. Cegielski oraz gazety z pry-
watnych zbiorów Kazimiery
i Jana Deskurów.

- Na czym polega³ fina³ kon-
kursu?
- By³a to ustna prezentacja
i „obrona” pracy napisanej
w pierwszym etapie. Nale¿a³o
uzasadniæ wybór tematu,
przedstawiæ wnioski badaw-
cze, sposób zbierania i opra-
cowania materia³u Ÿród³owe-
go, wykorzystan¹ literaturê
oraz odpowiedzieæ na zwi¹za-
ne z powy¿szymi zagadnienia-
mi pytania cz³onków zespo³u
egzaminacyjnego. Czas prze-
znaczony na „obronê” wyno-
si³ maksymalnie 20 minut.
Organizatork¹ etapu szkolne-
go i opiekunk¹ Ma³gosi by³a
nauczycielka historii Danuta
Fr¹ckowiak, której uczniowie
wielokrotnie zajmowali w kon-
kursie czo³owe miejsca.

Hanna Portala

Wycieczka ju¿ skoñczona,
Byliœmy tu i tam,
Bo nasza Polska piêkna,
W sercu j¹ zawsze mam.

S³owa piosenki napisanej
przez pani¹ El¿bietê Ki¹ca,
nauczycielkê oddzia³u zero-
wego Przedszkola Samorz¹-
dowego w Œmiglu, wskazuj¹
miejsca, które dzieci odwie-
dzi³y z Pyz¹ w minionym roku
szkolnym. Piosenka towarzy-
szy³a dzieciom podczas warsz-
tatów bibliotecznych. Dzieci
zwiedza³y góry, Mazowsze,
Wielkopolskê i Pomorze.
Zwieñczeniem warsztatów by³
„Piknik z Pyz¹”, który odby³
siê 20 czerwca w Centrum
Kultury w Œmiglu. Od godzi-
ny 900, w piknikowej atmosfe-
rze, dzieci zasiad³y na kocach,
aby na pocz¹tek obejrzeæ tañ-
ce regionalne z Wielkopolski,
£owicza i Beskidu ̄ ywieckie-
go w wykonaniu par tanecz-
nych z Zespo³u Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy”. Na-
stêpnie na mapy regionów
dzieci przypina³y fotografie
poznanych wczeœniej zabyt-
ków, roœlin, zwierz¹t, potraw

regionalnych charakter y-
stycznych dla danego regio-
nu. Dziêki uprzejmoœci Jaro-
s³awa Bartkowiaka, hodowcy
kucyków, mali uczestnicy za-
baw jeŸdzili konno. Niew¹t-
pliw¹ atrakcj¹ by³o równie¿
strzelanie z wiatrówki na od-
krytej strzelnicy Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego. Tutaj
z ogromn¹ cierpliwoœci¹ w ar-
kana strzeleckie wprowadza³
dzieci Aleksander Przydro¿-
ny. Na pikniku nie mog³o za-
brakn¹æ kie³baski z grilla,
soczków, s³odyczy oraz gier
i zabaw sportowych. Spotka-
nie zakoñczy³o siê „olbrzy-
mim poci¹giem”, który jesz-
cze raz przejecha³ wszystkie

krainy, od gór pocz¹wszy, a na
Wielkopolsce skoñczywszy.
„Maszynist¹” poci¹gu by³a
prowadz¹ca imprezê zawsze
uœmiechniêta bibliotekarka
Barbara Mencel.
W czasie pikniku wrêczono
nagrody laureatom konkursu
plastycznego pt.: „Co Pyza
widzia³a?” Goœæmi dzieci byli:
dyrektor Samorz¹dowego
Przedszkola w Œmiglu El¿bie-
ta Cieœla, dyrektor Centrum
Kultury Eugeniusz Kurasiñ-
ski, Barbara Kasperska, prze-
wodnicz¹ca Rady Rodziców,
Iwona £uczak, projektantka
i wykonawca lalek – Pyz.

Danuta Hampel
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Siekowo po³o¿one jest na

p³n.-zach. od Œmigla. Do 1932
roku znajdowa³o siê w grani-
cach dawnego powiatu œmi-
gielskiego.
W 1210 roku miejscowoœæ
nosi³a nazwê Zecowo, w 1319
Zekow, w 1391 Sekowo, w 1417
Siekowo, a w 1463 roku Szey-
kowo. Nazwa wywodzi siê od
imienia Siek, ale s³owo to
oznacza³o te¿ kiedyœ miejsce
wyrêbu w lesie, czyli przesie-
kê. Siekowo po³o¿one jest na
terenie ³êgu obrzañskiego.
W 1210 roku ksi¹¿ê W³ady-
s³aw Odonicz Plwacz darowa³
wieœ, odziedziczon¹ po matce
Wyczes³awie, opatowi Winne-
marowi z klasztoru w Pforcie
(Saksonia-Turyngia) jako
uposa¿enie dla klasztoru, któ-
ry mia³ powstaæ w Przemêcie.
Zbudowano go jednak dopie-
ro na pocz¹tku XIV w. W 1319
roku w³aœcicielem Siekowa
by³ Maciej Gryfita zwany Zie-
lankiewiczem oraz jego syno-
wie Hektor i Wawrzyniec. Pod
koniec XIV w. wsi¹ w³ada³ ród
Trachów. W latach 1391-1417
w³aœcicielem by³ Otto Trach
i jego ¿ona Œmis³awa oraz sy-
nowie: Jan, Micha³, Sêdziwój
i Tomasz. Ci ostatni sprzedali
Siekowo Miko³ajowi Tumigra-
le i jego bratu Janowi, którzy

Z okazji Dnia Dziecka,
10 czerwca, na boisku spor-
towym w Starym Bojanowie
odby³ siê festyn spor towy.
Organizatorami imprezy
byli: burmistrz Œmigla, Lu-
dowy  Uczn iowsk i  K lub
Spor towy w Star ym Boja-
nowie, Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i  Rekreacji  oraz
Centr um Kultur y w Œmi-
glu. Jednak najwiêcej zapa-
³u i wysi³ku w przygotowa-
nie imprezy w³o¿yli radni ze
Starego Bojanowa: Wies³aw
Kasperski i Marian Drze-
wiecki, a tak¿e Piotr Bia³y,
miejscowy przedsiêbiorca,
i Pawe³ Górzny.
Festyn rozpocz¹³ interesu-
j¹cy blok imprez spor to-

Z dziejów Siekowa

W Starym Bojanowie – dla dzieci i nie tylko…

nastêpnie sprzedali je wspo-
mnianym ju¿ synom Otto Tra-
cha. W 1432 roku jako w³aœci-
ciel wystêpuje Teodor yk
Grzymalita, chor¹¿y poznañ-
ski, nastêpnie Domarat z Sie-
kowa, w 1456 roku Jêdrzych,
a w 1463 Jan Grobski z Bucza.,
który by³ tak¿e w³aœcicielem
Œniat. W latach 1504-1521 Sie-
kowem w³ada³ Jan Doliwa
Rozdra¿ewski, starosta miê-
dzyrzecki. Jego syn Wac³aw
darowa³ wieœ oko³o 1564 roku
Zbijewskim. W latach 1594-
1610 jako w³aœciciel wystêpu-
je Andrzej Rola Zbijewski, któ-
ry sprzeda³ Siekowo rodzinie
Ossowskich. Zofia Ossowska
wnios³a je w posagu Kazimie-
rzowi W³adys³awowi Rado-
mickiemu, kasztelanowi kali-
skiemu (1644-1679) a ich cór-
ka Zofia mê¿owi Andrzejowi
£odzi Szo³drskiemu, kasztela-
nowi biechowskiemu. Ostat-
nim w³aœcicielem Siekowa
z tej  rodziny by³ W iktor
£odzia Szo³drski, który zmar³
w 1830 roku. Po jego œmierci
Siekowo znalaz³o siê w rêkach
roku Œwiêcickich, a nastêpnie
Antoniego Czarneckiego,
krajczego koronnego. W rê-
kach rodziny Czarneckich

Siekowo by³o do roku 1939.
Ostatnim w³aœcicielem by³
Stefan Czarnecki, mjr rezer-
wy kawalerii, który zgin¹³ na
terenie dawnego ZSRR.
Siekowo nie by³o du¿¹ wsi¹.
W 1510 roku odnotowano, ¿e
znajdowa³o siê tam 8 ³anów
osiad³ych i 4 opustosza³e, a w
1563 roku by³o 5,5 ³ana, 1 rze-
mieœlnik, a tak¿e wiatrak
i karczma. W 1580 roku by³o
5 ³anów,  1  zagr onik i  1
owczarz, który posiada³ 30
owiec. W 1885 roku mieszka-
³o w Siekowie 545 osób, w tym
151 w obszarze dworskim. 30
wrzeœnia 1921 roku w Sieko-
wie by³o 65 domów, w których
mieszka³o 459 osób. 9 grud-
nia 1931 liczba domów zmniej-
szy³a siê do 64, a liczba miesz-
kañców do 404. W tym samym
czasie w obszarze dworskim
Siekowa by³o 9 domów, w któ-
r ych mieszka³o 178 osób.
W 1931 roku liczba domów
wzros³a do 12, a liczba miesz-
kañców zmala³a do 175.
W 1443 roku Jan i Jakub Grob-
scy wybudowali w Siekowie
kaplicê pw. Œw. Trójcy, któr¹
rozebrano w 1842 roku.
W 1908 roku staraniem rodu
Czarnieckich zbudowano

now¹ gotyck¹ kaplicê pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa. W 1954 roku przyst¹pio-
no do jej rozbudowy. Kaplica
zosta³a poœwiêcona 20 czerw-
ca 1955 roku. W tym te¿ roku
dobudowano wie¿ê, a we-
wn¹trz postawiono nowy o³-
tarz. 1 stycznia 1972 roku ery-
gowano parafiê w Siekowie,
z koœcio³em pw Niepokalane-
go Serca Najœwiêtszej Maryi
Panny.
We wsi od 1819 roku funkcjo-
nowa³a szko³a. Warto tak¿e
wspomnieæ, ¿e w latach 1878-
9 wybudowano tutaj pa³ac.
Projektantem by³ Zygmunt
Gorgolewski. W wyniku po¿a-
ru, któr y wybuch³ w 1912
roku, pa³ac zosta³ powa¿nie
uszkodzony, ale ju¿ w 1914
roku go odrestaurowano. Jest
to piêtrowy, murowany budy-
nek w stylu renesansu francu-
skiego, wzniesiony na terenie
obszer nego parku o po-
wierzchni 15 ha, zaprojekto-
wanego w latach 1870-80
przez Mariê Czarneck¹. Park
ma charakter krajobrazowy
typu angielskiego. Na jego
terenie znajduj¹ siê dwa du¿e
stawy (0,9ha), roœnie wiele
ciekawych drzew, a zw³aszcza
wi¹zów szypu³kowych.

Jan Pawicki

wych, adresowany g³ównie
do dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej. PóŸniej by³o ju¿ tylko
ciekawiej. Z rozegranych
konkurencji  wypada wy-
mieniæ rywalizacjê w tocze-
niu opony, strzelanie z wia-
trówki, zmagania w paint-
ballu a tak¿e otwarty bieg
uliczny. Ca³oœæ wzbogaci³y
prezentacje modeli lataj¹-
cych, sprawnoœci stra¿a-
ków, przeja¿d¿ki dyli¿ansa-
mi i zaprzê¿onymi w kuce
bryczkami i przeloty moto-
lotni, z których na murawê
boiska zrzucano dla dzieci
cukierki.
Ogromne zainteresowanie
wzbudzi³ pokaz klubu mo-
tocyklowego „Sokó³” z Bu-

kówca a tak¿e dwaj m³odzi
¿ u ¿ l o w c y  U n i i  L e s z n o :
Oskar Wolsztyñski i œmigie-
lanin Mateusz Jurga. Mo¿-
na by³o siê te¿ przejechaæ
terenowym czteroko³ow-
cem, który dotar³ na miej-
s c e  d z i ê k i  f i r m i e  J o h n
z Grotnik. Imprezie towa-
rzyszy³a loteria fantowa
z licznymi nagrodami (ka¿-
dy los by³ zwyciêski, gospo-
darze przygotowali 380 „du-
¿ych” i 800 „ma³ych” na-
gród). Szczêœcie uœmiech-
nê³o siê do Krzysztofa Ka-
tulskiego z Sierpowa, który
wygra³ kino domowe. Palce
mo¿na by³o lizaæ przy sto-
isku gastronomicznym, na
którym smakowit¹ zupê gu-

laszow¹ ser wowa³ Jacek
Dudziak, kuchmistrz z ho-
telu „Poznañ”, mieszkaniec
St. Bojanowa. O godz. 22.10
rozpocz¹³ siê profesjonalny
pokaz sztucznych ogni, po
raz pier wszy zaprezentowa-
ny w historii wsi. Okaza³ siê
autentycznym hitem festy-
n u  i  a t r a k c j ¹  t r a f i o n ¹
w przys³owiow¹ dziesi¹tkê.
Imprezê zakoñczy³a zabawa
taneczna „pod chmurk¹”,
do której przygrywa³ (nie-
odp³atnie!) zespó³ SEZAM.
Mia³ graæ do pó³nocy, ale
uczestnikom festynu tak siê
podoba³o, ¿e zakoñczenie
przesuniêto o pó³torej go-
dziny…

tj
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18 czerwca swoje œwiêto
obchodzi³y dzieci ze Stowa-
rzyszenia „Œwiat³o Nadziei”.
Dopisa³a pogoda i humory.
Spotkanie rodzin obfitowa³o
w wiele atrakcji i niespodzia-
nek. Dzieci bra³y udzia³ w kon-
kursach sprawnoœciowych,
skaka³y w „powietrznym zam-
ku”, jeŸdzi³y bryczk¹, korzy-
sta³y z placu zabaw œmigiel-
skiego przedszkola. Ci, któ-

Organizatorem festynu
z okazji Dnia Dziecka, który
odby³ siê 17 czerwca na placu
przy ul. Krasickiego w Œmi-
glu, by³ Zarz¹d Osiedla nr 4
przy wydatnej pomocy Cen-
trum Kultury, Oœrodka Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji i Huf-
ca ZHP. Uczestnicy festynu
mogli rywalizowaæ m.in. w ry-
sowaniu kred¹ na asfalcie,
rzutach pi³eczk¹ do puszek,
ringiem na krzy¿ak, biegach
w workach parami oraz paint-
ballu. Dzieci i m³odzie¿ zosta-

Osiedle nr 4 dzieciom

Dzieñ dziecka „Œwiat³a
Nadziei”

³y obdarowane s³odyczami
i napojami, a zwyciêzcy otrzy-
mali liczne nagrody. Tradycj¹
festynu jest prezentowanie za-
interesowañ m³odych ludzi.
W tym roku goœciliœmy dzie-
ciêcy zespó³ wokalny „Ichtis”
dzia³aj¹cy pod kierownictwem
Justyny Ziegler. Imprezê za-
koñczy³o zjedzenie kie³basek
z kuchni wojskowej oraz tra-
dycyjne ognisko.
Festyn przygotowano dziêki
dotacji z bud¿etu gminy oraz
licznym sponsorom. Za po-

moc sk³adam serdeczne po-
dziêkowanie Paw³owi Suszce,
Zbigniewowi Nowakowi, Ja-
nowi Ilmerowi i Bogdanowi
Marciniakowi – cz³onkom Za-
rz¹du Osiedla oraz dyr. Euge-
niuszowi Kurasiñskiemu, kier.
Zygmuntowi Ratajczakowi,
Edwardowi Gilowi i wszyst-
kim innym osobom.
Rozegrano równie¿ III Turniej
Siatkówki Mieszanej 2006
o puchary ufundowane przez
przewodnicz¹cego Zarz¹du
Osiedla nr 4 w Œmiglu W³odzi-
mierza Drótkowskiego. Kie-

rym szczêœcie dopisa³o, zdo-
byli nagrody, ale s³odki upo-
minek otrzyma³o ka¿de dziec-
ko i osoba niepe³nosprawna.
Myœlê, ¿e by³o to te¿ mi³e spo-
tkanie dla rodziców, którzy,
pozostawiaj¹c dzieci pod
opiek¹ wolontariuszy, spokoj-
ni o ich bezpieczeñstwo, mo-
gli spêdziæ czas przy kawie
i s³odkoœciach. Impreza za-
koñczy³a siê wspólnym pie-

czeniem kie³basek przy ogni-
sku.
Stowarzyszenie dziêkuje wo-
lontariuszom z Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego oraz Samorz¹-
dowego Gimnazjum w Œmi-
glu, którzy pomagali nam
przez ca³e popo³udnie, El¿bie-
cie Cieœli – dyrektor  przed-
szkola za przyjêcie tak wielu
goœci, Centrum Kultury, Za-
k³adowi Gospodarki Komu-
nalnej  i  Mieszkaniowej ,
Oœrodkowi Pomocy Spo³ecz-
nej, piekarni Tovago-Bis
w Œmiglu, p. Lipowiczowi

z Wonieœcia i Peterowi de Cor-
te, który ufundowa³ nagrody,
oraz wszystkim, dziêki któ-
rym mog³a odbyæ siê impre-
za.
„Dzieñ dziecka” odby³ siê
dziêki dotacji Zarz¹du Powia-
tu Koœciañskiego, któr y
wspiera wiele naszych przed-
siêwziêæ na rzecz osób niepe³-
nosprawnych.

W imieniu Zarz¹du Stowarzy-
szenia

Barbara Kuderska
www.swiatlonadziei.interbit.pl

rownikiem turnieju by³ Zyg-
munt Ratajczak. Rywalizowa-
no w dwóch kategoriach: m³o-
dzie¿ – cztery dru¿yny (Scor-
pionsi, Dream Team, G-5, Re-
spect team), i doroœli – dwie
dru¿yny (Szóstka z IV i Osie-
dlowi Barowicze). W katego-
rii m³odzie¿owej zwyciê¿y³a
dru¿yna „G-5”, a w kategorii
doros³ych Osiedlowi Barowi-
cze. Zwyciêzcy otrzymali pu-
chary oraz du¿e pizze ufundo-
wane przez pizzeriê „ITALIA-
NO”

Mariusz Drótkowski
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„Odk¹d siêgam pamiêci¹
wci¹¿ gotowe do drogi
dysza³y tu¿ pod oknem
moje parowe poci¹gi
Zziajane, spocone okropnie
opóŸnione – ale wierne
towarowe, osobowe, wier-
ne
niby nocne a trochê dzien-
ne”

   /A. Ziemianin/

Pierwszy pojazd porusza-
j¹cy siê po torach zbudowa³
w 1814 roku w Anglii George
Stephenson. Napêdzany by³
silnikiem parowym. W 1825
roku otwarto w Wielkiej Bry-
tanii  pierwsz¹ publiczn¹ liniê
kolejow¹ do przewozu osób
i towarów (do 1833 roku u¿y-
wano na niej trakcji konnej).
W 1829 G. Stephenson skon-
struowa³ parowóz „Rakieta” –
pier wowzór wielu póŸniej-
szych parowozów. Od tej pory
zbudowano setki tysiêcy kolo-
sów na torach, udoskonalaj¹c
rozwi¹zania konstrukcyjne
i technologiczne. Zmierzch
parowozów nast¹pi³ w 2 po³.
XX wieku, gdy wprowadzono
lokomotywy spalinowe i elek-
tryczne, które mia³y wiêksz¹
efektywnoœæ techniczn¹ i eko-
nomiczn¹ oraz by³y wygod-
niejsze w obs³udze. Dziœ paro-
wozy stoj¹ w skansenach ko-
lejowych i tylko od czasu do
czasu rozpala siê pod kot³em,
wytacza z parowozowni, aby
mog³y ci¹gn¹æ specjalne po-
ci¹gi i nacieszyæ oczy tury-

„Stoi w Œmiglu lokomotywa”
stów. Lokomotywa parowa
staje siê tak¹ sam¹ rzadkoœci¹
jak wiatrak miel¹cy ziarno na
m¹kê. Ostatnia czynna paro-
wozownia w Europie, z której
parowozy prowadz¹ regular-
ne poci¹gi ujête w rozk³adzie
jazdy znajduje siê w Wolszty-
nie. W przysz³ym roku minie
100 lat, gdy zbudowano wolsz-
tyñski wêze³ kolejowy. Wiêk-
szoœæ tamtych urz¹dzeñ za-
chowa³a siê do dnia dzisiejsze-
go, obs³uguj¹c kolekcjê 20 pa-
rowozów. Najstarszy to „Piêk-
na Helena” wyprodukowana
w 1937 roku, je¿d¿¹ca z prêd-
koœci¹ 130 km/godz. Parowo-
zownia odwiedzana jest przez
rzesze mi³oœników kolejnic-
twa i parowozów z kraju i za-
granicy.

O Œmigielskiej Kolei Do-
jazdowej, która istnieje od
1900 roku, wiadomo chyba
wszystko, no mo¿e oprócz
tego, ilu gapowiczów przeje-
cha³o siê wynalazkiem Geor-
ga Stephensona. Koniec epo-
ki parowozów w Œmiglu nast¹-
pi³ w 1973 roku, gdy urucho-
miono trakcjê spalinow¹.
W maju br. nast¹pi³ powrót do
„starych dobrych czasów”,
wypo¿yczono z Gniezna loko-
motywê parow¹, która ma
kursowaæ na trasie Œmigiel –
Stare Bojanowo do koñca
2006 roku i staæ siê wielk¹
atrakcj¹ dla mi³oœników tych
piêknych maszyn. Stowarzy-
szenie Przyjació³ Œmigielskiej
Kolejki czyni starania, aby

odrestaurowaæ nieczynny pa-
rowóz stoj¹cy na œmigielskiej
stacji i byæ mo¿e miasto bê-
dzie dysponowaæ w³asnym ta-
borem. Œmigielska kolejka
dziêki pasjonatom ma szansê
przetrwaæ czasy, gdy ekono-
mia bierze gór¹ nad tradycj¹
i sentymentalizmem.

W czasie Dni Œmigla
(3. 06) odby³ siê rajd rowero-
wy szlakiem kolejki w¹skoto-
rowej, w którym wziê³o udzia³
31 uczestników. Rajd roz-
pocz¹³ siê przy wiatrakach,
gdzie ka¿dy otrzyma³ okolicz-
noœciowy znaczek i kartê star-
tow¹, na której musia³ po-
twierdziæ swoje uczestnictwo
w konkursach rozgrywanych
podczas wycieczki. Trasa raj-
du prowadzi³a przez Koszano-
wo obok miejsca, gdzie sta³
dwór Ch³apowskich, przed
którym Jan Henryk D¹brow-
ski poprosi³ o rêkê Barbary
Ch³apowskiej, dalej czarnym
szlakiem do Br uszczewa
i Przysieki Polskiej, gdzie ro-
zegraliœmy konkursy rzutu
kapeluszem i podkowami. Po

przejechaniu torów trasy ko-
lei Poznañ – Leszno udaliœmy
siê do Starego Bojanowa. Po
drodze po prawej stronie wi-
daæ stanowisko archeologicz-
ne Bruszczewa, osady star-
szej od Biskupina o 1000 lat!!!
Po przejechaniu przez St. Bo-
janowo dotarliœmy do cmenta-
rza ewangelickiego w Roba-
czynie, gdzie w czasie posto-
ju rozegraliœmy dalsze kon-
kursy – ¿ó³wiej jazdy rowe-
rem, wyœcigu z jajkiem i wy-
œcigu w workach.
Miejscem docelowym rajdu
by³a stacja kolejki w Œmiglu,
gdzie ka¿dy rowerzysta otrzy-
ma³ dyplom uczestnictwa
w rajdzie oraz poczêstowany
zosta³ gor¹c¹ kie³bas¹. Na za-
koñczenie wœród uczestników
wycieczki rozlosowano nagro-
dy.
Organizatorem rajdu by³
OKFiR w Œmiglu. Podziêko-
wanie dla Piotra Andrynow-
skiego za pomoc i opiekê nad
uczestnikami wycieczki.

Andrzej Weber
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Szko³a Filialna w ¯egrów-
ku zg³osi³a udzia³ w konkur-
sie „Czysty las” w kat. „Leœna
edukacja”, którego celem
by³o propagowanie w³aœciwe-
go zachowania w lesie oraz
kszta³towanie wra¿liwoœci
i szacunku do przyrody.
Zadania konkursowe realizo-
wano w wieloraki sposób, np.
poprzez wycieczki do lasu,
w czasie których dzieci obser-
wowa³y zmiany zachodz¹ce
w przyrodzie oraz poznawa³y
leœne roœliny i zwierzêta. Wi-
zyta w szkó³ce leœnej oraz

Wystawa Chrystiana Go-
molca w sali kameralnej Cen-
t r um Kultur y jest  tylko
cz¹stk¹ tego, co autor wyko-
nuje. Oprócz prezentowanych
pasteli maluje równie¿ w tech-
nice olejnej lub akwarelowej.
Prowadzi te¿ dzia³alnoœæ w za-
kresie projektowania wnêtrz,
wystawiennictwa i grafiki
u¿ytkowej. Jest laureatem
wielu nagród i wyró¿nieñ
w ogólnopolskich wystawach.
Jego prace spotkaæ mo¿na
w zbiorach krajowych i zagra-
nicznych.
Dzie³a eksponowane w Œmi-
glu to prace z klimatem.
Oœmielê siê je nazwaæ stim-
mungami, obrazami nastrojo-
wymi, a nawet niektóre nok-

Leœna edukacja w ¯egrówku
w tartaku pozwoli³a dzieciom
zapoznaæ siê z procesem ho-
dowli roœlin leœnych a tak¿e
oddzia³ywaniem cz³owieka na
œrodowisko leœne, natomiast
czêste spotkania z leœniczym
Maciejem Augustyniakiem
dodatkowo wzbogaci³y ich
wiedzê na temat warunków
¿ycia w lesie. Czas uczestnic-
twa w konkursie by³ bogaty
nie tylko w wycieczki. W ra-
mach zdobywania i sprawdza-
nia swojej wiedzy dzieci bra³y
udzia³ w quizach, konkursach
plastycznych, pogadankach,

Pastele Chrystiana Gomolca
w Œmiglu

uk³ada³y wierszyki i rymo-
wanki, uczy³y siê „leœnych”
piosenek oraz porz¹dkowa³y
las w ramach akcji „Œwiêto
Ziemi”
Podsumowanie nast¹pi³o
19 czerwca. Goœciem specjal-
nym by³ M. Augustyniak, któ-
ry og³osi³ wyniki konkursu
plastycznego. Mistrzem –
Malarzem Lasu zosta³a Mile-
na Koz³owska, natomiast
wœród wyró¿nionych znaleŸli
siê Dominika Pelec z „O”,
Ania Augustyniak z kl. I, Ma-
teusz Kozak z kl. II oraz Pa-
trycja Ciorga z kl. III. Nagro-
dy – s³odycze wrêczy³ zwy-
ciêzcom leœniczy, który na-

stêpnie przedstawi³ zasady
przebywania w lesie. Po
wspólnym odœpiewaniu pio-
senki nast¹pi³y prezentacje
wierszyków i r ymowanek.
Ca³oœæ podsumowa³ quiz,
w któr ym bra³y udzia³ trzy
d r u¿yny  sk ³ada j¹ce  s iê
z uczniów klas I-III - „Weso³e
wiewiórki”, „Pracowite mrów-
ki” i „Leœni podró¿nicy”. Naj-
wiêksz¹ iloœæ punktów zdoby-
³y „Weso³e wiewiórki” ale
w nagrodê za wykazan¹ wie-
dzê wszyscy uczestnicy pod-
sumowania otrzymali cukier-
ki z r¹k kierowniczki szko³y
Barbary £awniczak.

M.D.

turnami. Niejednokrotnie na
plenerach w Gry¿ynce czy
w Zgliñcu widzia³em, jak
Chrystian pracuje nad obra-
zem. Autor z powodzeniem
wykonuje równie¿ portrety.
Na wystawie prezentowane s¹
dwa: ks. kanonika Stêpniaka
z Koœciana i dra Józefa K.
Krzynina.
Chrystian Gomolec studiowa³
w Pañstwowej Wy¿szej Szko-
le Sztuk Plastycznych w Po-
znaniu na kierunkach archi-
tektura wnêtrz i grafika u¿yt-
kowa oraz w pracowniach
malarskich profesorów Tade-
usza Brzozowskiego, Andrze-
ja Kurzawskiego, Mariana
Szamandy. Jest Wielkopolani-
nem ur. w Œrodzie, a jego oj-

ciec Ludwik Gomolec, histo-
ryk, regionalista wielkopolski
to autor monografii historycz-
nej pt. „Dzieje miasta Œmigla”
opublikowanej w Wydawnic-

twie Poznañskim w 1960 r.
Wystawa cieszy³a siê du¿¹
ogl¹dalnoœci¹.

A.Szulc

Mistrzowski Malarz Lasu” – Milena Koz³owska w czasie od-
bioru nagrody

„Weso³e wiewiórki” z leœniczym

na zdjêciu autor wystawy Chrystian Gomolec
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W dniach 3-4 czer wca
w Hali Trapez w Lesznie od-
by³y siê IX Mistrzostwa Polski
Cheerleaders, w których star-
towa³y 52 zespo³y z ca³ej Pol-
ski (zwyciêzcy Rejonowych
Mistrzostw Cheerleaders),
m.in. z Krakowa, Kielc, S³up-
ska, Tarnowa, Olsztyna, P³oc-
ka, Bydgoszczy, Nowej Soli,
Sosnowca, Opola i Warszawy.
Z e s p o ³ y  r y w a l i z o w a ³ y
w trzech kategoriach wieko-
wych: do 13 lat, 14-16 lat i po-
wy¿ej 16 lat. Dziewczêta z naj-
starszej grupy trenowanej
przez Agnieszkê Ostrowsk¹
pomyœlnie przesz³y æwieræfi-
na³y i w grupie 12 zespo³ów
znalaz³y siê w pó³fina³ach.

XIII Ogólnopolski Festiwal
Zespo³ów Tanecznych Dzieci
i M³odzie¿y Szkolnej Gorzów
2006 odby³ siê od 16 do
19 czerwca. Patronat nad im-
prez¹ od lat sprawuje minister
Edukacji Narodowej oraz pre-
zydent Gorzowa Wlkp. Elimi-
nacje odby³y siê w kwietniu.
Wtedy to Rada Artystyczna
Festiwalu, na podstawie nade-
s³anej kasety, zakwalifikowa-
³a i zaprosi³a do Gorzowa naj-
starsz¹ grupê naszego zespo-
³u.
W festiwalu uczestniczy³o 17
zespo³ów z ró¿nych stron kra-
ju; w tym 3 zespo³y ludowe
i 14 tañca wspó³czesnego. Ku
zaskoczeniu, po raz pierwszy

Zespó³ Taneczny Pryzmat-Bis w pó³fina³ach IX Mistrzostw Polski
Cheerleaders.

„Pryzmat-Bis” laureatem
Festiwalu Gorzów 2006

„Jesteœmy zespo³em tañca
nowoczesnego – mówi¹ o so-
bie – z pomponami to tylko
zabawa.” A instruktorki do-
daj¹: „Naszym celem jest, aby
æwicz¹ce pod naszym okiem
tancerki i tancerze poznawali
prawie wszystkie style tañca
i dziedziny ruchu oparte na
tañcu. I dlatego nie obca jest
im klasyka... i hip-hop, aero-
bik i cheerleading, a tak¿e sty-
lizowane tañce ludowe i towa-
rzyskie, z sals¹ na czele. Same
uczestniczymy w wielu szko-
leniach prowadzonych przez
polskich i zagranicznych na-
uczycieli tañca, poznaj¹c
nowe trendy taneczne. Potem
ju¿ tylko pomys³ choreogra-

w historii festiwalu, jury pod-
jê³o decyzjê o przyznaniu ty-
tu³u laureata – najwy¿szej na-
grody – wszystkim wystêpu-
j¹cym zespo³om.
W uzasadnieniu werdyktu,
og³oszonego podczas koncer-
tu galowego, stwierdzono, ¿e
poziom wszystkich zespo³ów
by³ wysoki i bardzo wyrówna-
ny! Nasze najstarsze tancerki
zatañczy³y „Show na Broad-
way’u” oraz „Z wizyt¹ na Ku-
bie” do choreografii Agniesz-
ki Ostrowskiej. Wiêcej infor-
macji i zdjêæ na stronie zespo-
³u www.pryzmat.net.

Aldona Ostrowska
fot. archiwum zespo³u

ficzny i ... realizacja. A z taki-
mi tancerkami i tancerzami,
jakich mamy obecnie, to nic
trudnego.”
Gratulujemy najstarszej gru-

pie sukcesu i ¿yczymy powo-
dzenia na XIII Ogólnopolskim
Festiwalu Zespo³ów Tanecz-
nych w Gorzowie.

M.D.

W dniach 10-14.07 w Centrum Kultury
w Œmiglu odbêdzie siê

KURS TAÑCA
dla dzieci i m³odzie¿y,

 w tym równie¿ dla kandydatów do Zespo³u
Tanecznego „Pryzmat-Bis”

W programie hip-hop, disco, latino, taniec
nowoczesny i inne.

Gwarantujemy podzia³ na trzy grupy wiekowe:
• Dzieci 7-9 lat, godz. 12.30 – 13.30
• Dzieci 10-13 lat, godz. 10.00 – 11.00
• M³odzie¿ powy¿ej 13 lat, godz. 11.15 – 12.15

Odp³atnoœæ za kurs: 25z³
Cz³onkowie „Pryzmatu-Bis” - 50% zni¿ki!

Zajêcia poprowadzi dyplomowany instruktor tañ-
ca wspó³czesnego – Aldona Ostrowska (chore-
ograf i instruktor Zespo³u Tanecznego „Pryzmat-
Bis”).

Szczegó³owe informacje i zapisy wy³¹cznie u in-
struktora tel. dom. 0655180209

e-mail pryzmat@pryzmat.net

Iloœæ miejsc ograniczona.
Inauguracja sta³ych zajêæ grup pocz¹tkuj¹cych Zespo³u Ta-
necznego Pryzmat-Bis – wrzesieñ 2006

www.pryzmat.net
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19 czerwca w Starostwie
Powiatowym w Koœcianie
podsumowano rok szkolny
w sporcie. W 42 imprezach
przygotowanych przez Wiel-
kopolski Szkolny Zwi¹zek
Sportowy uczniowie z powia-
tu koœciañskiego stawali
5 razy, z tego a¿ 3 razy byli to
reprezentanci Œmigla, którzy

zdobyli medale w tenisie sto-
³owym. W mistrzostwach
szkó³ ponadgimnazjalnych
I miejsce zajê³a dru¿yna lice-
alistów, w sk³adzie £ukasz
i Dariusz Szymañscy oraz
Pawe³ Skorupiñski i Wojciech
Waligórski. Sukces odnieœli

Œmigielscy medaliœci
te¿  podopieczni  Danuty
Strzelczyk: dru¿yna dziewcz¹t
– Weronika i Justyna ¯urek
wraz z Sandr¹ Mazurek, któ-
ra zdoby³a mistrzostwo woje-
wództwa w kategorii gimna-
zjów oraz Przemys³aw Grze-
siewicz, Wojciech Przybylski

i Kamil Nowak – II miejsce
dru¿ynowo w grupie szkó³
podstawowych.

tj

Na zdjêciach: œmigielscy mistrzowie
celuloidowej pi³eczki ze szko³y pod-
stawowej i gimnazjum, ze starost¹ An-
drzejem Jêczem i Danut¹ Strzelczyk.

Fot. Dariusz Borowski

XII OTWARTY
MINITRIATHLON

Œmigiel, 15 sierpnia 2006 r., godz. 1400

• zg³oszenia w dniu zawodów
• sekretariat czynny od godz. 1200 do 1330 na terenie base-
nu w Œmiglu

Kategorie wiekowe:

I kategoria: 11-13 lat (osobno dziewczêta i ch³opcy)
II kategoria 14-16 lat (osobno dziewczêta i ch³opcy)
III kategoria od 17 lat – OPEN – pierwsze 6 osób (osobno
kobiety i mê¿czyŸni), pozosta³e osoby zostan¹ sklasyfiko-
wane wed³ug grup wiekowych:

17–30 lat
31-45 lat
46-60 lat
61 i wiêcej lat

Zawodnicy w kategorii III op³acaj¹ wpisowe w wysokoœci
10 z³, (uczniowie z wa¿n¹ legitymacj¹ szkoln¹ nie p³ac¹
wpisowego)

Szczegó³owych informacji udziela organizator zawodów
Oœrodek Kultury Fizycznej i rekreacji w Œmiglu ul. Ko-
œciuszki 20 lub telefonicznie 5 189 334

 

Centrum Kultury w Œmiglu
zaprasza na

AEROBIC
z elementami tañca

w dniach 10-14.07 od godz.1900 do 2000

Odp³atnoœæ:
karnet: 25z³ (za 5 zajêæ)
jedna godzina zajêæ: 7z³
Prowadz¹ca – Aldona Ostrowska (dyplomowany instruk-
tor tañca wspó³czesnego).

KURS TAŃCA DLA MŁODZIEŻY

SALSA
18-21 LIPCA
godz. 19 -2000 30

Miejsce zajęć: sala widowiskowa Centrum Kultury w Śmiglu

Odpłatność: 30z ł

Prowadząca: (dyplomowany instruktor tańca, 
choreograf i instruktor Zespołu Tanecznego Pryzmat-Bis). Znajomość 
salsy doskonaliła na Dance Session w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku
i Paryżu.

 Agnieszka Ostrowska 

Szczegółowe informacje i zapisy wyłącznie u instruktora
tel.dom. (0-65) 518 02 09 lub na stronie internetowej: 
www.pryzmat.net
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Œmigiel, dnia 23-06-2006 r.

Szanowna Redakcjo Witry-
ny Œmigielskiej!

Dnia 21 czerwca 2006 r.
o godz. 900 prowadzê wnuczkê
do szko³y podstawowej w Œmi-
glu ulic¹ Pó³nocn¹, schodz¹c
w dó³ po schodach w kierun-
ku budynku po dawnej Pogo-
ni Œmigiel wali siê na mnie
tynk z budynku (dachówki,
pewnie jak nastêpnym razem
bêdê przechodzi³ !!!).
Przypominam sobie, ¿e w po-
przednich latach ten budynek
by³ odnowiony, tj. w latach
1990 – 2000.
Rzadko przechodzê têdy ze
wzglêdu na wiek i nie zawsze
mi po drodze. Obejrza³em ten
budynek i nie mog³em siê
oprzeæ by nie wróciæ i wyko-
naæ kilka zdjêæ, które to prze-
sy³am.
Wszed³em do wewn¹trz bu-
dynku by siê dowiedzieæ kto

20 czerwca burmistrz Jó-
zef Cieœla i prezes Stowarzy-
szenia Przyjació³ Œmigielskiej

Kolejki W¹skotorowej spotka-
li siê z m³odzie¿¹, która w³¹-
czy³a siê w akcjê zbiórki na

rzecz remontu œmigielskiej
lokomotywy parowej. Bur-
mistrz podziêkowa³ im za za-
anga¿owanie i pomoc w prze-
prowadzeniu przedsiêwziêcia.
Na zdjêciu grupa m³odzie¿y
wraz z cz³onkami stowarzy-
szenia – Józefem Cieœl¹, pre-
zesem, Witem Kreuschne-
rem, wiceprezesem, Barbar¹
£awniczak, Wies³aw¹ Pole-
szak-Kraczewsk¹ i radnym
W³odzimierzem Drótkow-
skim.
Przedstawiamy m³odych wo-
lontariuszy: Weronika Ambro-
¿a, Izabela Podleœna, Karolina

Ziemniak, Klaudia Kurowiak,
Bogusz Szulc, Daniel Mocek,
Pawe³ £awniczak, Agnieszka
¯yto, Ewa Augustyniak, Do-
minika Dudziñska. Zespó³ ten,
dzia³aj¹c bezinteresownie,
uzbiera³ 657 z³otych i 70 gro-
szy oraz 1 euro i 32 eurocen-
tów. W spotkaniu nie uczest-
niczyli: rodzeñstwo Mateusz
i Beata Zborowscy oraz dru-
howie z Krêgu Starszych Har-
cerzy Seniorów, którzy rów-
nie¿ brali udzia³ w kwestowa-
niu.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

O zbiórce na remont parowozu raz jeszcze

List do redakcji
jest odpowiedzialny za stan
tego budynku, niestety nie do-
wiedzia³em siê nic, pracowni-
cy, którzy tam urzêduj¹ nie
mogli siê na ten temat wypo-
wiedzieæ.
Dlatego zwracam siê do Sza-
nownej Redakcji by coœ zara-
dzi³a, by znalaz³a w³aœciciela
tego¿ obiektu i zainterwenio-
wa³a, bo nie daj Bo¿e by taki
po³aæ tynku spad³ jakiemuœ
dziecku na g³owê.
Proszê o interwencje, bo nie
wiem do kogo mam siê zwró-
ciæ, a jako stary mieszkaniec
Œmigla chcia³bym by moje
wnuki bezpiecznie kroczy³y
do szko³y.
Je¿eli te zdjêcia pomog¹
w tym to proszê o ich opubli-
kowanie i krótki artyku³ w mo-
jej sprawie, to mo¿e w³aœciciel
tego “piêknego budynku” po-
dejmie jakieœ kroki.

Z powa¿aniem
70 letni Mieszkaniec Œmigla

OdpowiedŸ redakcji:

Na podstawie informacji Urzêdu Miejskiego w Œmiglu
uprzejmie informujemy, ¿e w³aœcicielem prawnym budynku
jest Urz¹d Miejski, który odda³ go w dzier¿awê Kurkowemu
Bractwu Strzeleckiemu w Œmiglu. Przekazaliœmy KBS Pana
list z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ dla ratowania bu-
dynku.
Jednoczeœnie wyra¿amy uznanie dla Pana troski o mienie
gminy i bezpieczeñstwo dzieci.
Zachêcamy czytelników do przysy³ania podobnych listów.

Redakcja
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24 czerwca odby³ siê tur-
niej szachowy z okazji 20-lecia
Klubu Szachowego „Wie¿a”
Œmigiel oraz 80-lecia Polskie-
go Zwi¹zku Szachowego.

Na oficjalnym otwarciu
obecny by³ m.in. burmistrz
Œmigla, przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego, Rady
Miejskiej Œmigla, dyrektor
Centrum Kultury, kierownik
Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji oraz cz³onek Za-
rz¹du Polskiego Zwi¹zku Sza-
chowego (jednoczeœnie sê-
dzia g³ówny turnieju). Prezes
klubu Ma³gorzata Adamczak
podziêkowa³a przyby³ym za
wieloletni¹ pomoc klubowi,
a szachiœci w dowód wdziêcz-
noœci wrêczyli kwiaty. Nastêp-

20 lat Klubu szachowego „Wie¿a” w Œmiglu

O szachach s³ów kilka…

Gra zwana szachami po-
wsta³a w trzecim æwieræwie-
czu VI wieku naszej ery. Tak¹
datê podaje w swym epoko-
wym dziele History of chess,
wydanym w Londynie w 1913
r, angielski historyk H.J.R.
Murray. Kolebk¹ szachów s¹
Indie. Stamt¹d — wraz z kup-
cami — dotar³y one do Persji,

Wyj¹tkowy miêdzynarodowy
turniej w Œmiglu

nie g³os zabrali goœcie, którzy
gratulowali dwudziestoletnich
osi¹gniêæ i ¿yczyli dalszych
sukcesów. Uroczystoœæ uroz-
maici³ swoim wystêpem ze-
spó³ Pryzmat-Bis, któremu
sk³adamy serdeczne podziê-
kowania.

Po czêœci ar tystycznej
przyst¹piono do sportowych
pojedynków. W turnieju
udzia³ wziê³o 43 zawodników,
w tym 4 Niemców. Do gry sta-
nêli zarówno juniorzy, jak
i utytu³owani zawodnicy. War-
to dodaæ, i¿ by³o wœród nich
16 zawodników z rankingiem
ELO, mistrz miêdzynarodowy
i mistrz FIDE. Takiej stawki
zawodników w Œmiglu jeszcze
nie goœciliœmy.

Pocz¹tkowe rezultaty nie
wywo³ywa³y wiêkszych zasko-
czeñ. W miarê up³ywu czasu
mo¿na by³o zauwa¿yæ coraz

silniejsz¹ walkê o 8 pierw-
szych pozycji, które uprawnia-
³y do startu w etapie fina³o-
wym. Wiele partii toczy³o siê

/widok na salê gry/

do ostatnich sekund, a o koñ-
cowym wyniku zadecydowa³y
umiejêtnoœci i opanowanie.
Zwyciêzc¹ turnieju szwajcar-
skiego zosta³ Jacek Tomczak
ze Œremu.

Drugie miejsce zaj¹³ Do-
minik Pêdzich, trzeci by³ Do-
minik Orzech. Kolejne miej-
sca premiowane „awansem”
zajêli: Dominik P³oñczak, Eu-
geniusz Ma³ecki, Jaros³aw
Mierzyñski, Wojciech Przy-
bylski i Tomasz Bucha³a. Po
zakoñczeniu turnieju szwaj-
carskiego organizatorzy, œwiê-
tuj¹c jubileusz, przygotowali
dla wszystkich zawodników
okolicznoœciowy tort. Po krót-
kim posi³ku czo³ówka walczy-
³a o g³ówn¹ nagrodê, nato-
miast pozostali zawodnicy
zmagali siê w szachowych
³amig³ówkach. Ostatnia fina³o-
wa partia, rozegrana pomiê-
dzy Dominikiem P³oñczakiem
a Dominikiem Orzechem, cie-
szy³a siê du¿ym zainteresowa-
niem kibiców. Ostatecznie
w „pojedynku Dominików”

zwyciê¿y³ D. Orzech z Ko¿u-
chowa.

Po krótkiej przerwie naj-
lepszym wrêczono medale
i puchary, a zwyciêzcy ró¿-
nych klasyfikacji otrzymali na-
grody rzeczowe.

Najlepsz¹ kobiet¹ by³a
Katarzyna Huchwajda z Po-
znania, najlepszym zawodni-
kiem Ziemi Leszczyñskiej
Eugeniusz Ma³ecki ze Wscho-
wy, a najlepszym zawodni-
kiem „Wie¿y” Bartosz Ja³kie-
wicz. Szczegó³owe wyniki
i zdjêcia znajduj¹ siê na stro-
nie internetowej turnieju:
www.turniej.xon.pl

Impreza mog³a dojœæ do
skutku dziêki pomocy rodzi-
ców i osób zaprzyjaŸnionych
z klubem, w³adz miasta oraz
g³ównych organów gminy
a tak¿e dziêki sponsorom,
m.in. Firmie „MiGra”, firmie
hostingowej Xon.pl oraz wie-
lu indywidualnym sponso-
rom. Serdecznie dziêkujemy!

M.Judek

czo³owa ósemka turnieju

gdzie w krótkim czasie zyska-
³y sobie wielu zwolenników.
W perskim utworze poetyc-
kim z prze³omu VII i VIII wie-
ku opisano, w jaki sposób
i kiedy wprowadzono szachy
w tym kraju, a tak¿e podano
zasady gry. Jest to pierwszy
tekst zawieraj¹cy „teoriê sza-
chów”. Na podstawie wzmia-
nek w literaturze przypuszcza
siê, ¿e gra dotar³a do Polski
w XII wieku, za panowania Bo-
les³awa Krzywoustego.
W Œmiglu tradycjê szachów

podtrzymuje, istniej¹cy od 20
lat, klub „Wie¿a”. Powo³any
zosta³ jako sekcja szachowa
dzia³aj¹ca przy Centrum Kul-
tury w Œmiglu, z inicjatywy
Romana Borowskiego (prze-
wodnicz¹cego Komisji Sê-
dziowskiej  Okrêgowego
Zwi¹zku Szachowego w Lesz-
nie). Pierwszych lekcji pan
Roman udziela³ w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Œmiglu. Tam
wyszukiwa³ zawodników do
klubu, którzy swoje umiejêt-
noœci sprawdziæ mogli w ró¿-

nych turniejach, rozgrywa-
nych na szczeblu okrêgowym
(teren by³ego woj. leszczyñ-
skiego). W roku 1986 w wa¿-
niejszych turniejach klub re-
prezentowali m.in: Roman
Borowski, Czes³aw Wojcie-
chowski, Ma³gorzata Rabiega
(obecnie Adamczak), Monika
Gil, Lucyna Rabiega, Janusz
Œwita³a, Szymon Langner,
Krzysztof ¯ak. Z klubem
wspó³pracowa³ równie¿ Sym-
forian Larek. Ponadto „Wie-
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¿a” wystartowa³a w dru¿yno-
wych rozgrywkach o mistrzo-
stwo OZSzach. Ligowy debiut
nie by³ udany, œmigielanie za-
jêli miejsce w pierwszej dzie-
si¹tce. Znacznie lepszy rezul-
tat uzyska³a dru¿yna juniorów
– uplasowa³a siê na trzecim
mie jscu .  „W ie¿a”  mia ³a
w swych szeregach najlepsze
juniorki okrêgu, wœród nich
Ma³gorzatê Rabiegê, naj-
lepsz¹ zawodniczkê na IV sza-
chownicy. Zawodnicy starto-
wali te¿ w eliminacjach do
Mistrzostw Polski. Najwiêk-
szymi sukcesami poszczyciæ
siê mo¿e Ma³gorzata Rabiega,
która uzyska³a awans do fina-
³u. W 1988 r. w W¹growcu na
Ogólnopolskiej Spartakiadzie
M³odzie¿y zajê³a dziewi¹te
miejsce wœród 50 zawodni-
czek z ca³ej Polski, czym za-
pewni³a sobie miejsce w ka-
drze Polski. Tu równie¿ odno-
si³a liczne sukcesy (m. in. dru-
gie miejsce na turnieju w Puc-
ku).
Grono nowych szachistów
nap³ynê³o do „Wie¿y” w latach
1993-1995. Byli to m.in.: Ma-
teusz Wojtkowiak, Micha³ Cie-
œla, Anna Bukowska, Pawe³
Primel, £ukasz Primel, Malwi-
na Primel, Magdalena Judek,
Pawe³ Judek, Joanna Wypy-
szak, Micha³ Wypyszak, B³a-
¿ej Kuœnierczak. Ju¿ w 1995 r.
kilkoro m³odych reprezentan-
tów „Wie¿y” uzyska³o awans
do Pó³fina³ów Mistrzostw Pol-
ski w ¯aganiu. W latach na-
stêpnych uda³o im siê powtó-
rzyæ ten sukces-star towali
w Bia³ej (k. Piotrkowa Trybu-
nalskiego), Babimoœcie, No-
wej Rudzie. Mimo ogromnej
woli walki, nikomu nie uda³o
siê awansowaæ do fina³u.
W miêdzyczasie do klubu do-
³¹czyli: Robert WoŸny, Marcin
WoŸny, Alicja £upicka, Ma³go-
rzata £upicka, Mariusz Le-
œniak, B. M. Linke. Szachiœci
uczestniczyli w zawodach
okrêgowych, zarówno elimi-
nacyjnych jak i jednodnio-
wych. Niektóre z turniejów
odby³y siê równie¿ w Œmiglu.
Warto dodaæ, i¿ ka¿dy wyjazd
by³ bardzo dobrze zorganizo-

wany przez Romana Borow-
skiego wspó³pracuj¹cego z ro-
dzicami zawodników. Dbano
nie tylko o ich rozwój szacho-
wy, ale i  wypoczynek. M³o-
dzie¿ kilkukrotnie wyje¿d¿a³a
na obóz „Lato z szachami”,
m.in. do Miêdzyzdrojów, Jaro-
s³awca i  Przesieki. Nale¿y
podkreœliæ, i¿ juniorzy œmi-
gielscy zajmowali czo³owe
miejsca w województwie lesz-
czyñskim i niejednokrotnie
zdobywali medale w turnie-
jach okrêgowych.
Rok 1999 przyniós³ ogromne
zmiany w zwi¹zku z podzia-
³em administracyjnym kraju.
Szachiœci „Wie¿y” stali siê
cz³onkami Wielkopolskiego
Zwi¹zku Szachowego. Du¿o
wiêkszy zwi¹zek, zupe³nie
nowe twarze, jeœli chodzi
o szachowy œwiat. Nale¿a³o
te¿ dostosowaæ swój prawny
status. W efekcie od 2000
roku Klub Szachowy „Wie¿a”
ma uregulowany s¹downie
statut i nale¿y do Polskiego
Z w i ¹ z k u  S z a c h o w e g o .
W sk³ad zarz¹du weszli: Ro-
man Borowski – prezes,
Edward Leœniak – wicepre-
zes, cz³onkowie: Anna Tom-
czak, Ma³gorzata Józefiak,
Miros³aw Judek. Instrukto-
rem zosta³a  Ma³gorza ta
Adamczak.
W tym samym roku po raz
pierwszy zorganizowano Tur-
niej Gwiazdkowy, który ju¿ na
sta³e wpisa³ siê do kalendarza
imprez szachowych Klubu.
Pocz¹tkowo mia³ zasiêg gmin-
ny, w miarê up³ywu czasu pod-
niós³ swoj¹ rangê do turnieju
wojewódzkiego, a ostatnio
nawet ogólnopolskiego.
Prze³om nowego wieku spra-
wi³, ¿e grê rozpoczêli m.in.:
Micha³ Œwita³a, Agnieszka
Adamczak, £ukasz Ha³as, Jan
Borowiak, Mateusz Górny,
Aleksander Ja³kiewicz, Bar-
tosz Ja³kiewicz, Katarzyna
Kapek, Piotr Kapek, Maria
Gabler, Cyryl Szudra.
21 marca 2001 r. podczas Zjaz-
du Zachodniej Ligi Juniorów
klub obchodzi³ 15-lecie istnie-
nia. Podczas jubileuszu po-
dziêkowano Romanowi Bo-
rowskiemu za d³ugoletni¹ pra-

cê w klubie.
W 2002 roku szachiœci po raz
pierwszy udali siê na turniej
zagraniczny – do Guben. Start
by³ bardzo udany – wrócili
z pucharami zdobytymi w od-
powiednich dla siebie katego-
riach wiekowych. Mi³a atmos-
fera oraz dobra organizacja
sprawi³y, ¿e turniej uznawany
za Miêdzynarodowe Spotka-
nie   Szachistów   sta³  siê  im-
prez¹   corocznie  odwiedzan¹
przez   zawodników   „Wie¿y”.
4 listopada tego roku „Wie¿a”
goœci³a wybitnego szachistê,
autora licznych ksi¹¿ek sza-
chowych Tomasza Lissow-
skiego. Rozegrana zosta³a
symultana szachowa, któr¹
oczywiœcie wygra³ pan To-
masz.
W dn. 9-11 listopada 2002 r.
w Ko³obrzegu odby³y siê po
raz pierwszy Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów P’15. Startowa³o
dwóch reprezentantów klubu:
Pawe³ Judek oraz Magdalena
Judek, która uplasowa³a siê
tu¿ za podium, na IV miejscu.
W kolejnych latach ponownie
zawodnicy ci startowali w mi-
strzostwach, zajmuj¹c miejsca
w po³owie stawki.
W maju 2003 r. szachiœci
uczestniczyli w wymianie
sportowców z par tnerskim
miastem Neufchateau. Bar-
dzo udany pobyt na sta³e za-
pad³ wszystkim w pamiêæ,
a przyjacielska atmosfera
sprawi³a, ¿e to nie wynik spor-
towy by³ najwa¿niejszy. Po-
nowne zaproszenie i kolejny
wyjazd do francuskiego mia-
sta odby³ siê w bie¿¹cym roku.
War to te¿ wspomnieæ, i¿
w 2003 r. klub postanowi³ za-
dbaæ o wyposa¿enie sprzêto-
we. Z pomoc¹ sponsorów uda-
³o siê zakupiæ kilka szachow-
nic, spe³niaj¹cych wymogi
najwy¿szej klasy turniejów.
Ponadto zakupiono dwa no-
woczesne elektroniczne zega-
r y  szachowe.  Wszystko
z myœl¹ o rozwoju szachów
w Gminie Œmigiel i mo¿liwo-
œci organizowania turniejów
wysokiej rangi.
W latach 2001-2006 klub by³
reprezentowany na licznych
turniejach jednodniowych,

m.in. w Lesznie, Koœcianie,
Poznaniu, Rawiczu, Miejskiej
Górce. Ponadto bra³ udzia³
w eliminacjach do Mistrzostw
Polski Juniorów. Mo¿e te¿ siê
poszczyciæ organizacj¹ kilku
eliminacji. Wziê³o w nich
udzia³ blisko 200 osób. Impre-
zy zosta³y bardzo dobrze zor-
ganizowane przy ogromnym
wk³adzie pracy Ma³gorzaty
Adamczak, rodziców oraz sa-
mych szachistów.
Na Mistrzostwach Wielkopol-
ski Œmigiel nie pozostawa³
w tyle. Wywalczy³ kilka meda-
li, które s¹ du¿ym sukcesem
szachistów.
Nie mo¿na zapomnieæ o star-
tach dru¿ynowych. Do roku
1999 klub gra³ w najwy¿szych
okrêgowych ligach junior-
skich i seniorskich. Po krót-
kiej przerwie powróci³ do gry
w lidze juniorów, ju¿  w no-
wym województwie. Kilka-
krotne starty w III lidze junio-
rów by³y bez wiêkszych suk-
cesów dru¿ynowych, jednak-
¿e z indywidualnymi. Punkty
dorzucane przez ró¿nych za-
wodników sprawia³y, ¿e uda-
³o utrzymaæ siê w lidze. Dopie-
ro od dwóch lat zawodnicy
graj¹ w ni¿szej – Zachodniej
Strefowej Lidze Juniorów, wal-
cz¹c o awans. W ubieg³ym
roku powrócili do rozgrywek
seniorskich. Ligowy debiut
zaliczyæ mo¿na do niezbyt
udanych, ale pozostaje mieæ
nadziejê, ¿e znajomoœæ dru-
¿yn pozwoli na lepsz¹ grê
w przysz³oœci.
W dn.16-18.06 w Czêstocho-
wie odby³y siê Mistrzostwa
Polski Juniorów P’30. „Wie¿ê”
Œmigiel  reprezentowal i :
Agnieszka Adamczak, Barba-
ra Janowicz, Mateusz Górny,
Aleksander Ja³kiewicz, Bar-
tosz Ja³kiewicz oraz Jakub
Kasperski. Juniorzy nie zajêli
czo³owych miejsc, ale z pew-
noœci¹ nabyli cenne doœwiad-
czenie, które zaprocentuje
w najbli¿szych rozgrywkach.
Nie sposób opisaæ wszystkich
turniejów, bowiem ka¿dego
roku liczba startów przekra-
cza „trzydziestkê”. Zdarzaj¹
siê pora¿ki, s¹ te¿ sukcesy. Ale
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24 maja – Stare Bojanowo
Oko³o godz. 2050 zatrzymano
41-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem, maj¹c 1,3 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
28 maja – Czacz
Oko³o godz. 2020 zatrzymano
38-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który w stanie nie-
trzeŸwym jecha³ rowerem –
1,5 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
1 czerwca – Œmigiel
W nocy 31 maja/1 czerwca
dotychczas  n ieusta lony
sprawca w³ama³ siê do sklepu
spo¿ywczego w Œmiglu, z któ-
rego ukrad³ papierosy, karty
telefoniczne oraz pieni¹dze.
Straty oszacowano na ponad
5.500 z³.

Podatnicy dokonuj¹cy
sprzeda¿y na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadz¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej
oraz rolników rycza³towych
s¹ obowi¹zani prowadziæ ewi-
dencjê obrotu i kwot podatku
nale¿nego przy zastosowaniu
kas rejestruj¹cych. Obowi¹-
zek ten wynika z przepisów
ustawy o podatku od towarów
i us³ug (art. 111 ust. 1) oraz
rozporz¹dzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 28 marca 2006
roku w sprawie kas rejestru-
j¹cych (Dz. U. nr 51 poz. 375,

1 czerwca – Czacz
Oko³o godz. 2320 w Czaczu
zatrzymano 46-letniego miesz-
kañca gminy Œmigiel, który
jecha³ rowerem, maj¹c 1,2 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
2 czerwca
Policja wszczê³a dochodzenie
przeciwko 47-letniemu miesz-
kañcowi gminy Œmigiel, któ-
ry 21 czerwca 2005 r. w jed-
nym z punktów sprzeda¿y te-
lefonów komórkowych w Ko-
œcianie przed³o¿y³ sfa³szowa-
ne zaœwiadczenie o swoim za-
trudnieniu. Sprawca usi³owa³
w ten sposób wy³udziæ telefon
komórkowy. Za pos³ugiwanie
siê fa³szywymi dokumentami
grozi do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.

8 czerwca – Jezierzyce
Oko³o godz. 1910 w Jezierzy-
cach zatrzymano 37-letniego
mieszkañca gminy Koœcian,
który jecha³ rowerem, maj¹c
2,7 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
10 czerwca – Czacz
W godzinach wieczornych
nieusta lony  dotychczas
sprawca w³ama³ siê do budyn-
ku mieszkalnego w Czaczu
i po spl¹drowaniu pomiesz-
czeñ skrad³ cyfrowy aparat fo-
tograficzny o wartoœci 300 z³.
17 czerwca – Niet¹¿kowo
Oko³o godz. 1740 w Niet¹¿ko-
wie zatrzymano 51-letniego
mieszkañca gminy Czempiñ,
który jecha³ rowerem po spo-
¿yciu alkoholu – 0,8 ‰ w wy-
dychanym powietrzu.
17 czerwca – Czacz
Oko³o godz. 1930 zatrzymano
45-letniego rowerzystê, miesz-

kañca gminy Œmigiel – 0,6 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu, oko³o godz. 2320 28-
letniego mieszkañca Œmigla –
0,6 ‰ i oko³o godz. 2330 19-let-
niego mieszkañca gminy Œmi-
giel – 0,7 ‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
22 czerwca – Œmigiel
Oko³o godz. 1110 w Œmiglu za-
trzymano 31-letniego miesz-
kañca Œmigla, który akurat
w³ama³ siê do czynnej stacji
transformatorowej i krad³
miedziane przewody z zamia-
rem ich sprzeda¿y na z³om.
Straty, jakie spowodowa³, sza-
cowane s¹ na ponad 1000 z³.
23 czerwca – Œmigiel
Oko³o godz. 1630 w Œmiglu na
ul. Leszczyñskiej zatrzymano
51-letniego mieszkañca Œmi-
gla jad¹cego rowerem w sta-
nie nietrzeŸwym – 0,9 ‰ alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.

Og³oszenie Urzêdu
Skarbowego

które wesz³o w ¿ycie z dniem
1 kwietnia 2006 roku z wyj¹t-
kiem przepisu § 4 pkt 4-7, któ-
ry wchodzi w ¿ycie z dniem
1 wrzeœnia 2006 roku).
Zgodnie z ww. przepisami § 4
pkt 4-7 od 1 wrzeœnia 2006
roku, bez wzglêdu na wyso-
koœæ osi¹ganych dochodów,
kasy bêd¹ obowi¹zani wpro-
wadziæ podatnicy dokonuj¹cy:
• dostawy silników spalino-
wych t³okowych, wewnêtrzne-
go spalania, typu stosowane-
go w pojazdach mechanicz-
nych (PKWiU 43.10.1), nad-

wozi do pojazdów mechanicz-
nych, przyczep i  naczep
(PKWiU 34.2), czêœci i akce-
soriów do pojazdów mecha-
nicznych i  ich s i ln ików
(PKWiU 43.3),
• dostawy sprzêtu radiowego,
telewizyjnego i telekomunika-
cyjnego, z wy³¹czeniem lamp
elektronowych i innych ele-
mentów elektronicznych oraz
czêœci do aparatów i urz¹dzeñ
do operowania dŸwigiem i ob-
razem, anten (ex PKWiU 32),
• dostawy sprzêtu fotograficz-
nego, z wy³¹czeniem czêœci
i akcesoriów do sprzêtu i wy-
posa¿enia fotograficznego (ex
PKWiU 33.40.3),
• dostawy wyrobów z metali
szlachetnych lub z udzia³em

Zmiany dotycz¹ce obowi¹zku stosowania kas fiskalnych

tych metali, których sprzeda¿
nie mo¿e korzystaæ ze zwol-
nienia od podatku, o którym
mowa w art. 113 ust 1 i 9 usta-
wy,
• dostawy nagranych, z zapi-
sanymi danymi lub zapisany-
mi pakietami oprogramowa-
nia komputerowego (w tym
równie¿ sprzedawanymi
³¹cznie z licencj¹ na u¿ytkowa-
nie): p³yt CD, DVD, kaset
magnetofonowych, taœm ma-
gnetycznych (w tym kaset
wideo), dyskietek, kart pa-
miêci, kartrid¿y.
Wiêkszoœæ pozosta³ych prze-
pisów zawartych w ww. rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Finansów
odzwierciedla dotychczasowe
regulacje prawne.

przecie¿ takie jest oblicze
sportu – czasami siê wygry-
wa, czasem nale¿y pogodziæ
siê z przegran¹. Wa¿ne, by ci¹-
gle siê rozwijaæ. A jak wiado-
mo, szachy odgrywaj¹ istotn¹
rolê w kszta³towaniu wielu
umiejêtnoœci wykorzystywa-
nych w ci¹gu ca³ego ¿ycia.
Wyjazdy, turnieje nie by³yby
mo¿liwe, gdyby nie zaanga¿o-
wanie dzia³aczy, instruktorów,
rodziców oraz sponsorów

i najwa¿niejszych organów
gminy. Wszystkim sk³adamy
ogromne podziêkowania za
wysi³ek w³o¿ony w pomoc klu-
bowi!
Obecna „kadra”:
Adamczak Ma³gorzata 1800
£upicka Ma³gorzata 1600
Adamczak Agnieszka 1400
£upicki Maciej 1400
Górny Mateusz 1600
Marcinkowski Krzysztof
1000
Ja³kiewicz Aleksander 1400

Marciniak Adam 1000
Ja³kiewicz Bartosz 1400
Primel £ukasz 1800
Janowicz Barbara 1250
Œwita³a Micha³ 1400
Judek Magdalena 1800
Tañski Gustaw 1000
Judek Pawe³ 1600
Tañski Jakub 1200
Kasperski Jakub 1400
Wojciechowski Wojciech 1200
Leœniak Mariusz 1400
WoŸny Marcin 1800
£upicka Alicja 1600

WoŸny Robert 1600

Zarz¹d klubu: prezes – Ma³go-
rzata Adamczak, v-ce prezes
– £ukasz Primel, cz³onkowie:
Miros³aw Judek, Edward Le-
œniak, Janusz Œwita³a; sekre-
tarz – Alicja Nadobnik, skarb-
nik – El¿bieta Ja³kiewicz, ko-
misja rewizyjna: Anna Tom-
czak, Ma³gorzata Józefiak.

Magdalena Judek



lipiec/200618

Festyny z okazji Dnia Dziecka

Karœnice

Morownica Niet¹¿kowo

Wonieœæ ¯egrówko

Od kilku lat pracownicy
Centrum Kultury w Œmiglu
pomagaj¹ Radom So³eckim w
realizacji festynów dla dzieci.
W tym roku  imprezy dla naj-
m³odszych zorganizowano
w Wonieœciu, Broñsku, Przy-
siece Polskiej, Niet¹¿kowie,
Morownicy, Karœnicach,
¯egrówku i Starym Bojano-
wie. Na tym jeszcze nie ko-
niec, bo w wakacje bêd¹ one

kontynuowane. Coraz czê-
œciej w przeprowadzanie festy-
nów w³¹czaj¹ siê mieszkañcy
wsi i lokalne firmy finansuj¹-
ce zakupy upominków i s³ody-
czy dla dzieci. Oby ta tenden-
cja zosta³a utrzymana, ponie-
wa¿ szczególnie dzieciom
wiejskim trzeba uatrakcyjniæ
wolny czas. Zachêcamy do
wsparcia imprez dla dzieci
z gminy Œmigiel. Redakcja

Zbiornik Wonieœæ, a œciœlej
rzecz bior¹c dno jeziora, ma
w sierpniu staæ siê aren¹ pro-
wadzenia donios³ych prac na-
ukowych. Przy pomocy spe-
cjalnie zainstalowanej p³ywa-
j¹cej wiertni, sprzêtu, który
zostanie sprowadzony z Kilo-
nii, zbadaniu zostan¹ poddane
warstwy ziemi spod dna akwe-
nu. Naukowcy licz¹, ¿e powin-
ny one przynieœæ odpowiedzi
na nurtuj¹ce ich pytania z wie-
lu dziedzin: archeologii, kli-
matologii, geomorfologii, czy
te¿ paleoekologii, o funda-
mentalnym znaczeniu w skali
europejskiej.
Dlaczego na miejsce badañ
wyznaczono Wonieœæ? Otó¿

profesor Janusz Czebreszuk
z Instytutu Prahistorii UAM
w Poznaniu, kieruj¹cy wspól-
nie z prof. Johannesem Mûlle-
rem z Kilonii projektem ba-
dawczym przy osadzie obron-
nej  sprzed 4 tysiêcy lat
w Bruszczewie, t³umaczy, ¿e
jezioro to jest wobec wykopa-
lisk najbli¿szym du¿ym zbior-
nikiem wodnym. Platforma
wiertnicza bêdzie usytuowana
w najg³êbszym miejscu jezio-
ra i stabilizowana odpowiedni-
mi linami po jego obu stro-
nach. Zadaniem wiertni bê-
dzie pobranie próbek rdzenia
z dna jeziora.
Prowadzenie tego typu prac
badawczych wymaga uzyska-

nia akceptacji w³aœciwych
s³u¿b i instytucji oraz odpo-
wiednich zezwoleñ. Jest to
tym bardziej konieczne, ¿e je-
zioro jest obszarem ochrony
ptaków w³¹czonym w sk³ad
Europejskiej Sieci Ekologicz-
nej Natura 2000, a ponadto
mo¿e zak³ócaæ dzia³alnoœæ
rybaków i wêdkarzy oraz re-
kreacjê letników zarówno
z Wonieœcia, jak i po³o¿onego
na przeciwleg³ym brzegu
wczasowiska w Dêbcu No-
wym.
Problemy, na jakie natrafia ten
unikatowy w œwiatowej skali
projekt badawczy, obecnie wy-
daj¹ siê byæ ju¿ bliskie prze-
zwyciê¿enia. Naukowcy gwa-
rantuj¹ tak¹ dzia³alnoœæ, któ-

ra nie bêdzie sprzeczna
z ochron¹ œrodowiska i nie bê-
dzie w nie ingerowaæ, a po
zakoñczeniu badañ, tzn. po 20
sierpnia, wier tnia zostanie
zdemontowana. Pe³n¹ aproba-
tê dla projektu wyrazi³ bur-
mistrz Œmigla (jezioro znajdu-
je siê na obszarze gminy Œmi-
giel), Starostwo Powiatowe
w Koœcianie i dyrekcja Wiel-
kopolskiego Zarz¹du Meliora-
cj i  i  Urz¹dzeñ Wodnych
w Lesznie. Powa¿niejszych
przeszkód w przeprowadze-
niu badañ nie widzi tak¿e Pol-
ski Zwi¹zek Wêdkarski Okrêg
w Poznaniu, prawny u¿ytkow-
nik Jeziora Wonieskiego.

tj

Naukowe odwierty pod jeziorem
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B l i s k o w s c h o d n i  w ¹ t e k  B r u n a t n e g o  B a r o n a
Antycudzoziemskie ak-

centy i rasistowskie pogl¹dy
rabiego Kahane, nawet jako
czyste slogany polityczne,
by³y dog³êbnie radykalne
i wyj¹tkowe w ca³ej diasporze
¿ydowskiej. Kwintesencj¹ tej
postawy sta³ siê opublikowa-
ny w 1981 roku manifest,
przedstawiaj¹cy „plan ratunku
dla pañstwa Izrael”, a zatytu-
³owany „They must go” („Oni
musz¹ odejœæ”). W doœæ ob-
szernym memorandum Kaha-
ne przestrzega³ w³adze i oby-
wateli przed zagro¿eniami, ja-
kie niesie ze sob¹ obecnoœæ
mniejszoœci narodowych;
g³ównie Palestyñczyków. Jako
koronny przyk³ad potencjal-
nego ryzyka dzia³añ „rozsa-
dzaj¹cych pañstwo od œrod-
ka”, przedstawi³ istniej¹c¹
w Europie, przedwrzeœniow¹
sytuacjê II Rzeczypospolitej
i... dzia³ania Deutsche Vereini-
gung oraz Gero von Gersdorf-
fa w szczególnoœci.
„[...] Hitler u¿ywa³ terminu
„naród niemiecki” do realiza-
cji swojego snu o „1000-letniej
Rzeszy Niemieckiej”. Polsko-
niemiecki pakt o nieagresji z
1934 roku nie spowodowa³
¿adnej istotnej zmiany w tym
nastawieniu. Wrêcz przeciw-
nie. Agenci niemieckiego rz¹-
du w Poznaniu, na Pomorzu
czy Œl¹sku oferowali tajne kre-
dyty na bardzo sprzyjaj¹cych
warunkach dla niemieckich
rolników, kupców i rzemieœl-
ników w zamian za obietnicê,
¿e ci ostatni bêd¹ dzia³aæ
w kierunku powtórnej aneksji
tych ziem przez Niemcy.
W 1936 roku dosz³o do takiej

sytuacji, ¿e polski rz¹d zmu-
szony by³ zamkn¹æ trzydzieœci
oddzia³ów organizacji Deut-
sche Vereinigung. W nastêp-
nym roku wywrotowa dzia³al-
noœæ tej organizacji w Polsce
sta³a siê tak oczywista, ¿e jej
kierownik biura, Gero von
Gersdorff, zosta³ aresztowa-
ny.”
Zadziwiaj¹cy jest pewien splot
okolicznoœci. Przebywaj¹cy
w 1942 roku w Palestynie
mistrz i klasyk polskiego re-
porta¿u Malchior Wañkowicz
obserwowa³ narastanie anty-
brytyjskich nastrojów wœród
¿ydowskiej ludnoœci, przera-
dzaj¹cych siê bardzo szybko
w dzia³ania stricte terrory-
styczne. Przeprowadzi³ wów-
czas dwie rozmowy. Pierwsz¹
by³ wywiad z g³ównym anima-
torem tych poczynañ, liderem
syjonistycznej organizacji
Lehi, œciganym listem goñ-
czym przez mandatowe w³a-
dze brytyjskie – Abrahamem
Ster nem,  a l ias  Yair«em
(zreszt¹ synem suwalskiego
dentysty, urodzonym w 1907
roku na ziemiach polskich –
„Anoda-katoda” tom II „Miê-
dzyepoka”, 1988). Jednocze-
œnie ponownie przygotowywa³
do druku ksi¹¿kê o wydarze-
niach wrzeœnia 1939 roku
w Polsce. By³ to materia³, na
publikacjê którego Wañko-
wicz, uchodz¹cy w oczach rz¹-
du genera³a Sikorskiego za
pi³sudczyka, nie móg³ uzyskaæ
zgody ani w Bukareszcie
(1939-40), ani we Francji
(1949-41), ani na Cyprze
(1942). Ksi¹¿kê zatytu³owan¹
„Wrzeœniowym szlakiem”,

opublikowa³ – pod pseudoni-
mem Jerzy £u¿yc –w wydaw-
nictwie Biblioteka Or³a Bia³e-
go dopiero w 1944 roku, w³a-
œnie w Palestynie.
Nazwisko Wañkowicza nie
pojawia siê tutaj przypadko-
wo. Istnieje œcis³y zwi¹zek pi-
sarza z osob¹ Brunatnego
Barona z Parska. W 1935 roku
Wañkowicz  podró¿owa³
z m³odsz¹ córk¹ Mart¹ po ów-
czesnych Prusach Wschod-
nich. Owocem tej kajakowej
eskapady by³o wydanie w ro-
ku nastêpnym „Na tropach
Smêtka”, ksi¹¿ki popularnej
w przedwojennej Polsce.
Doœæ powiedzieæ, ¿e tylko do
1939 roku doczeka³a siê ona
a¿ dziewiêciu wydañ. Ta popu-
larnoœæ znalaz³a równie szyb-
ko swoje dr ugie odbicie
w hitlerowskich Niemczech,
gdzie Wañkowicz sta³ siê wro-
giem publicznym, a jego
ksi¹¿ki oficjalnie zakazane.
„Smêtka” przet³umaczono po
cichu na jêzyk niemiecki
i w niewielkim nak³adzie roz-
powszechniono w postaci taj-
nego okólnika wœród najœci-
œlejszego aktywu NSDAP-
owskiego, jako przyk³ad do-
brej roboty repor terskiej
i swoiœcie rozumianego, pol-
skiego „zagro¿enia”. Ksi¹¿kê
i pisarza uznano za niebez-
piecznych na tyle, i¿ tamtejsze
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych zaplanowa³o nawet
podobn¹, „antysmêtkow¹”
wyprawê do Polski. Delego-
wano do tego celu znanego
niemieckiego pisarza i repor-
ta¿ystê Heinricha Hausera
(1901-55) – uczestnika s³ynne-

go rejsu ¿aglowcem „Pamir”
z portu Hamburg do Talcahu-
ano w Peru w pocz¹tkach
1930 roku i laureata nagrody
Gerharda Hauptmanna (no-
blisty) – któremu zlecono
przygotowanie kontrreporta-
¿u o rzekomej niedoli mniej-
szoœci niemieckiej w Polsce
(Zió³kowska-Boehm A., „Na
tropach Wañkowicza”, 1999).
Oczywiœcie, naturalnymi part-
nerami w tym dziele mia³y byæ
niemieckie organizacje mniej-
szoœciowe z Jungdeutsche
Par tei i Deutsche Vereini-
gung na czele, a wiêc w pierw-
szym rzêdzie kierownik biura
w centrali DtV w Bydgoszczy,
Gero von Gersdorff z Parska.
Plany te spali³y na panewce,
a Hauser zamiast wyprawy do
Polski wybra³ w 1939 roku emi-
gracjê do USA i do Niemiec
powróci³ dopiero po zakoñcze-
niu II wojny œwiatowej. Wañko-
wicz musia³ mieæ œwiadomoœæ
roli, jak¹ von Gersdorff odegra³
w ca³ej tej historii, gdy¿ konse-
kwentnie wskazywa³ w swojej
twórczoœci na jego antypolsk¹,
wywrotow¹ dzia³alnoœæ i udzia³
w przygotowaniach do inwazji
hitlerowskiej na Polskê we
wrzeœniu 1939 roku („Wrze-
œniowym szlakiem”, 1944;
„Wrzesieñ ¿agwi¹cy”, 1947;
„Westerplatte”, 1959; „Dwie
prawdy”, 1974).
Prawie 40 lat po wydaniu
pierwszej z tych ksi¹¿ek w Pa-
lestynie, w tym samym miej-
scu, w ultraskrajnym, rasi-
stowskim memorandum ra-
biego Meira Kahane, w¹tek
ten pojawia siê ponownie.

Grzegorz Nowak

24 czerwca do publiczne-
go u¿ytku zosta³ udostêpnio-
ny basen k¹pielowy w Œmiglu.
K¹pielisko nale¿y do nielicz-
nych, funkcjonuj¹cych jeszcze
w Wielkopolsce i jest jedynym
takim obiektem dzia³aj¹cym
w powiecie koœciañskim. Ba-
sen ma wymiary 25 m x 15 m
i g³êbokoœæ od 0,7 do 3,0 m.

J u ¿  m o ¿ n a  s i ê  k ¹ p a æ !
Dla bezpieczeñstwa kapi¹-
cych siê Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu
zatrudni³ dwóch kwalifikowa-
nych ratowników. Na razie nie
mieli potrzeby podejmowania
inter wencji. W niedzielê,
25 czerwca, w basenie och³o-
dy szuka³o oko³o stu osób.
Temperatura wody – 26° C.

Bilety ca³odziennego wstêpu
skalkulowano na  2 z³ote dla
dzieci i m³odzie¿y poni¿ej 18
lat i 3 z³ote dla osób pe³nolet-
nich. Za wstêp dzieci do 3 lat
nie trzeba p³aciæ.
Niestety, nie mo¿na korzystaæ
ze znajduj¹cego siê na obsza-
rze k¹pieliska ogródka zabaw,
któr y odgrodzono taœm¹.

Ur z ¹ d z e n i a  ( h u œ t a w k i ,
zje¿d¿alnie itp.) nie maj¹ wy-
maganego atestu. W najbli¿-
szych dniach spodziewana
jest wizyta bieg³ego, który
wyda opiniê, czy urz¹dzenia
s¹ bezpieczne, czy mo¿na je
naprawiæ lub trzeba bêdzie
wymieniæ.

tj
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Oko³o stu osób 17 czerw-
ca zgromadzi³o VI Spotkanie
TrzeŸwoœciowe – Wonieœæ
2006. Mitting zosta³ zorgani-

17 czerwca z okazji stule-
cia konsekracji koœcio³a pw.
Œw. Wawrzyñca w Wonieœciu
odby³ siê pierwszy w historii
tej parafii zjazd ministrantów.
Przewodniczy³ mu biskup
Grzegorz Balcerek oraz byli
proboszczowie parafii na cze-
le z ks. kanonikiem Leonem
Stêpniakiem. Uroczystoœæ
rozpoczê³a msza œw., któr¹
odprawi³ biskup G. Balcerek.
Koncelebrowali mu Leon
Stêpniak, dziekan Marian Szy-
mañski, wikar y Stanis³aw
Kaczmarek, ks. Henryk Go-
œcianiak, obecny proboszcz
ks. Jan Chrzanowski oraz kle-

Historyczny zjazd ministrantów

Wyrazy uznania na 30-lecie
kap³añstwa

ryk Kamil Grzeœkowiak. We
mszy uczestniczy³o ponad 150
by³ych i obecnych ministran-
tów oraz grono parafian.
Nastêpnie biskup Balcerek
uroczyœcie otworzy³ wystawê
wspomnieniow¹ o parafii Wo-
nieœæ.
Po jej zwiedzeniu uczestnicy
udali siê do œwietlicy wiejskiej,
gdzie odby³o siê spotkanie
wspomnieniowe przy kawie
i ciastku. Najstarszy uczestnik
– Boles³aw Mrug z Wonieœcia-
mia³ 82 lata. Biskup apelowa³,
by takie spotkania odbywa³y
siê co 5 lat.
S³odycze do kawy upiek³y pa-

nie z Wonieœcia, tak¿e ¿ony
by³ych ministrantów. Uczest-
nicy spotkania zjechali z ca³ej

Polski, byli tak¿e przedstawi-
ciele z Niemiec.

A.S.

zowany na zapleczu parafii
p.w. Œwiêtego Wawrzyñca
Diakona i Mêczennika w Wo-
nieœciu. Jego celem by³a wy-

miana doœwiadczeñ i integra-
cja rodzin dotkniêtych proble-
mem alkoholowym. Spotka-
nie zorganizowa³a Gminna
Komisja Przeciwdzia³ania
Problemom Alkoholowym, w
której dzia³alnoœæ zaanga¿o-
wany jest ks. Jan Chrzanow-
ski, proboszcz parafii w Wo-
nieœciu. Z komisj¹ wspó³pra-
cuje równie¿ ks. Piotr Markie-
wicz, proboszcz parafii p.w.
Œwiêtego Micha³a Archanio³a
w Czaczu.
Obydwaj duchowni obchodzi-
li w tych dniach 30-lecie œwiê-
ceñ i pos³ugi kap³añskiej. Z tej
w³aœnie okazji Józef Cieœla,
burmistrz Œmigla, wrêczy³
obydwu duchownym wi¹zan-
ki kwiatów, albumy fotogra-
ficzne i listy gratulacyjne. Pod-
kreœli³ w nich, ¿e szczególnie
wysoko ceni podejmowane
przez obu ksiê¿y inicjatywy w
pracy duszpasterskiej i niesie-
niu pomocy s³abszym i po-

krzywdzonym. Na spotkaniu
obecny by³ te¿ wiceburmistrz
Stefan Stachowiak, jednocze-
œnie przewodnicz¹cy Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych, Stani-
s³aw Pawlak, wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Œmigla
i Genowefa £¹czna, pe³no-
mocnik burmistrza ds. profi-
laktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych.
Spotkanie rozpoczê³o siê oko-
licznoœciow¹ msz¹ œw. w miej-
scowym koœciele. Po niej pro-
gram artystyczny przedstawi-
³y dzieci ze œwietlicy socjote-
rapeutycznej w Œmiglu. Po-
czêstunek w postaci smacz-
nych kie³basek i bigosu przy-
gotowa³a firma Jana Lisiaka ze
Sp³awia. By³y te¿ ciasta, któ-
re wypiek³y AL-Anonki (¿ony,
matki i siostry osób uzale¿nio-
nych) i placek z owocami
ufundowany przez piekarniê
Lipowiczów w Wonieœciu.

t.j.

Za ¿yczenia i gratulacje dziêkuje ks. Jan Chrzanowski, obok niego
ks. Piotr Markiewicz. Od lewej: Józef Cieœla, burmistrz Œmigla, Ste-

fan Stachowiak, jego zastêpca, Wies³awa Poleszak Kraczewska
z Gminnej Komisji i Genowefa £¹czna, pe³nomocnik burmistrza.

W pier wszych dniach
czerwca w Œwieciu odby³ siê
jeden z najbardziej presti¿o-
wych festiwali w Polsce – IX
Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki Rozrywkowej „Magicz-
ny Z³oty Mikrofon”. Jurorami
byli znani w œwiecie muzycz-
nym specjaliœci: Magdalena
Ptaszyñska – absolwentka

Studio Piosenki „Muzol” zdobywa nagrody
Akademii Muzycznej w Kato-
wicach, bior¹ca udzia³ w na-
graniach p³yt gospel i koncer-
tach zespo³u „Saruel”, Józef
Eliasz – muzyk jazowy, za³o-
¿yciel i lider zespo³u „Eljazz
Big-Band”, animator ¿ycia
muzycznego, w³aœciciel klubu
jazzowego „Eljazz” a tak¿e or-
ganizator „Europejskich Spo-

tkañ Jazzowych” z udzia³em
muzyków z ca³ego œwiata,
R yszard  Lewandowski –
dziennikarz muzyczny radia
PiK oraz Miko³aj Rykowski –
muzykolog, dziennikarz mu-
zyczny TV Bydgoszcz. Udzia³
w festiwalu wziê³a Kasia Ma-
rona ze Studia Piosenki „Mu-
zol” dzia³aj¹cego przy Cen-

trum Kultury w Œmiglu, zdo-
bywaj¹c III miejsce.
Natomiast w dniach 23-24.06
odby³ siê I Miêdzynarodowy
Konkurs Piosenki w Œrodzie
Wlkp., w którym Emilka Zie-
gler zajê³a I miejsce, a Natalia
Œwitalska otrzyma³a wyró¿nie-
nie.

M.D.
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A¿ 43 zaprzêgi pojawi³y siê

25 czerwca na œmigielskim
hipodromie „Przy wiatra-
kach”. To rekordowy wynik
i dowód, ¿e W³oœciañskie Za-
wody w Powo¿eniu, organizo-
wane w Œmiglu ju¿ po raz trze-
ci, ciesz¹ siê coraz wiêkszym
presti¿em i zainteresowa-
niem. Patronat medialny spra-
wowa³a „Gazeta Koœciañska”
i Radio Elka.
W tym roku, obok tradycyjnie
rozgrywanych konkurencji
w pojedynczych i podwójnych
zaprzêgach koni oraz kucy,
przeprowadzono dodatkowo
Bieg Memoria³owy im. Irene-
usza Maœliñskiego dla par
kucy, którymi tak chêtnie po-
wozi³ zmar³y niedawno patron
imprezy. Przypomnijmy, ¿e
I. Maœliñski, mieszkaniec Sta-
rego Bojanowa, by³  znawc¹
koni i zaprzêgów, jednym z po-
mys³odawców rozgrywania
zawodów w Œmiglu i zaanga-
¿owanym cz³onkiem komite-

Mistrzowie powo¿enia pod
wiatrakami

tu organizacyjnego imprezy.
Zawody rozpocz¹³ tradycyjny
korowód ulicami miasta.
Obok zaprzêgów w paradzie
wziêli udzia³ jeŸdŸcy wierz-
chem i sikawka konna z za-
³og¹ stra¿ack¹ z Karœnic. Po
paradzie i prezentacji uczest-
ników, zawody oficjalnie otwo-
rzy³ burmistrz Józef Cieœla,
honorowy organizator impre-
zy. Powita³ te¿ obecn¹ na za-
wodach Irenê Maœliñsk¹,
wdowê po Ireneuszu Maœliñ-
skim i przekaza³ jej wi¹zankê
kwiatów.
Nie zawiedli najwa¿niejsi go-
œcie: Wojciech Ziemniak,
pose³ RP, Przemys³aw Smul-
ski, wielkopolski wicemarsza-
³ek i Krzysztof Nosal, prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Zwyciêzcy poszczególnych
konkurencji mogli liczyæ nie
tylko na puchary, dyplomy

i medale, ale równie¿ nagro-
dy, takie jak kosiarka do tra-
wy, karcher, specjalny odku-
rzacz do szczotkowania wierz-
chowców, worki specjalistycz-
nej paszy i od¿ywek dla zwie-
rz¹t. Pami¹tkowe medale
otrzymali wszyscy zawodnicy
bior¹cy udzia³ w zawodach.
Puchar y ufundowali: bur-
mistrz Œmigla, starosta ko-
œciañski, marsza³ek wielko-
polski i redakcja Radia Elka.
Najwa¿niejsza nagroda – ufun-
dowany przez burmistrza
Œmigla przechodni puchar
Memoria³u im. Ireneusza
Maœl iñskiego przypad³a
w udziale Marcinowi Jêœko-
wiakowi i Mai Wolsztyñskiej
z Brenna. Ten sam zawodnik
zwyciê¿y³ w kategorii kucy
parokonnych, wyprzedzaj¹c
œmigielski zaprzêg Jaros³awa
Bar tkowiaka z luzakiem

Krzysztofem Kozakiem.
W kucach jednokonnych do-
minowali ju¿ œmigielanie:
pierwsza by³a Magda Ki¹ca
z Agat¹ Nyczke, a drugi Jaro-
s³aw Bartkowiak z Krzyszto-
fem Kozakiem. W najsilniej
obsadzonej kategorii, koni
w zaprzêgach parokonnych,
wygra³a za³oga Artur Deren-
da, Stanis³aw Derenda z Dê-
bowa, przed Wies³awem Gór-
skim i Karolin¹ Marcin-
kowsk¹ z Mas³owa oraz  Fer-
dynandem Kurpiszem z Lesz-
na. W zaprzêgach jednokon-
nych zwyciêski puchar trafi³
w rêce Tomasza Wajsa z Kro-
bi, który powozi³ z luzakiem
Leszkiem Urbañskim, drugi
by³ Arkadiusz Szczerbal
z Kie³czewa, a trzeci Jacek
Jurga ze Œmigla z luzakiem
Bonifacym Frankiem.

Tadeusz J¹der
fot. tj

i Foto-Elf

Zawody rozpocz¹³ tradycyjny korowód ulicami miasta. Podczas zawodów.

Podczas zawodów. dekoruje Pani Maœliñska
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Pierwsza po³owa roku mi-
nê³a zawodnikom KS „Gryf”
bardzo pracowicie. 18 marca
brali udzia³ w „Maniackiej
Dziesi¹tce” w Poznaniu. W ze-
sz³ym roku bieg ten ukoñczy-
³y 362 osoby, w tym roku 563.
Ta liczba tak zaskoczy³a orga-
nizatorów, ¿e nie starczy³o dla
wszystkich medali. W kat.
pow. 30 lat Dariusz Nowak
zaj¹³ 8. miejsce, w kat. pow. 40
lat Ireneusz Koller – 6. miej-
sce, a Micha³ Szkudlarek
w kat. pow. 70 lat by³ trzeci.
1 kwietnia Micha³ Szkudlarek
wystartowa³ w pó³maratonie
w Przytoku k/Zielonej Góry.
Na trudnej, pagórkowatej, li-
cz¹cej 21 km trasie, zaj¹³

Pracowici biegacze „Gryfu”
1. miejsce. Ju¿ nastêpnego
dnia wraz z Dariuszem Nowa-
kiem i Ireneuszem Kollerem
wystar towa³ na dystansie
15 km w 21. Biegu Soko³a
w Bukówcu Górnym. Szku-
dlarek zaj¹³ tam 6. miejsce,
Nowak 12., a Koller 11.
Kolejnym biegiem by³ 33.
Maraton w Dêbnie, w którym
Dariusz Nowak zaj¹³ 13. miej-
sce. Bieg odby³ siê 9 kwietnia.
23 kwietnia w 24. Maratonie
we Wroc³awiu I. Koller zaj¹³
12. miejsce, a 7 maja w  XXII
Biegu Zwyciêstwa w Bojano-
wie na dystansie 12 km
M. Szkudlarek by³ drugi. Na
starcie tego biegu stanê³o 109
zawodników z kraju i zagrani-

cy, 106 zawodników ukoñczy-
³o bieg. Trasa wiod³a, jak co
roku, przez Bojanowo - Tar-
chalin - Goœciejewice - Klapo-
wo - Bojanowo.
Kolejnym biegiem, w którym
wystartowali zawodnicy z Przy-
sieki, by³ Bieg Gwarków im.
Romana Firlika w Swarzêdzu,
w którym na dystansie 15 km
I. Koller zaj¹³ 8. miejsce a M.
Szkudlarek 2.
20 maja w sprzyjaj¹cej bieganiu
aurze odby³ siê  XXIII Ogólno-
polski Bieg im. B³ogos³awione-
go Edmunda Bojanowskiego.
74 zawodników z kraju i zagra-
nicy stawi³o siê w sobotê na sta-
dionie w Piaskach. W biegu
tym I. Koller zaj¹³ 7. miejsce
a M. Szkudlarek 2.

4 czerwca odby³ siê XXVII
Bieg Krotosa, w którym na
dystansie 10 km M.Szkudla-
rek by³ pierwszy a Ireneusz
Koller szósty.
Srebrny medal w kat. mê¿-
czyzn 70-74 lat wywalczy³ na-
tomiast pan Micha³ podczas
XX Mistrzostw Weteranów w
Lêborku. Mistrzostwa roze-
grano w ramach XV Marato-
nu Ekologicznego pamiêci
Tomasza Hopfera. Pan Micha³
skoñczy³  bieg z  czasem
03:59:41. W tych samych mi-
strzostwach startowa³ Irene-
usz Koller, zajmuj¹c 13. miej-
sce w kat M-45.

M.D.

W sobotê 27 maja 2006 r.
na Stadionie Olimpijskim we
Wroc³awiu zosta³y rozegrane
zawody z cyklu Mistrzostw
Województwa Dolnoœl¹skiego
w Lekkiej Atletyce. Reprezen-
tanci UKS „Juniora” Niet¹¿ko-
wo brali udzia³ w biegu na
3000m, w którym startowa³o
a¿ trzydziestu dwóch zawod-
ników.

Ogromny sukces odniós³
Tomasz Zaj¹c, który zaj¹³ dru-
gie miejsce. Na dalszej loka-
cie uplasowa³ siê £ukasz Fr¹c-
kowiak, dla którego jednak
by³ to start kontrolny.
Wyniki 3000m:
1. Janicki Karol Juvenia Pusz-

czykowo 8:48”23

2. Zaj¹c Tomasz „UKS”
Junior Niet¹¿kowo
 8:54”63

3. Tyra³a Rados³aw Achilles
Leszno 8:57”75

27. Fr¹ckowiak £ukasz
„UKS” Junior Niet¹¿ko-
wo 10:59”31

W niedzielê 6 czerwca
2006 r. na stadionie miejskim
w Szczecinie odby³y siê Miê-
dzywojewódzkie Eliminacje
do Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y i Mistrzostw Polski
Juniorów w Lekkiej Atletyce.
W zawodach startowa³ repre-
zentant UKS „Junior” Niet¹¿-
kowo – Tomasz Zaj¹c.
W gronie 12 zawodników star-

Sukces Tomasza Zaj¹ca

tuj¹cych na dystansie 5000 m,
uzyska³ on bardzo dobry re-
zultat (15’58”), wype³niaj¹c
tym samym minimum kwali-
fikacyjne na Mistrzostw Pol-
ski Juniorów.

Zawody fina³owe MPJ odbêd¹
siê w S³upsku w dniach 8-9 lip-
ca 2006r.
Trenerem lekkoatletów UKS
„Junior” Niet¹¿kowo jest mgr
£ukasz Z³otkowski.

Dnia 7 czerwca 2006 roku
(œroda) w Zespole Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych im. Jana
Kasprowicza w Niet¹¿kowie
odby³a siê akcja honorowego
oddania krwi, przeprowadzo-
na przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu, Punkt
Honorowego Krwiodawstwa
w Koœcianie. Akcja cieszy³a
siê du¿ym zainteresowaniem
m³odzie¿y szkolnej. Szkoda,
¿e nie uda³o siê przeprowa-
dziæ takiej akcji w miesi¹cu
marcu, kiedy do oddawania

krwi deklarowali siê tegorocz-
ni maturzyœci. Oddaj¹cych
krew by³oby wiêcej. Okazuje
siê, ¿e nie jest tak prosto zor-
ganizowaæ na miejscu punkt
krwiodawstwa w terminie do-
godnym dla szko³y. Do odda-
nia honorowo krwi zg³osi³o
siê 17 osób. Akcja trwaj¹ca
ca³e œrodowe przedpo³udnie
zaowocowa³a zebraniem 7,650
litrów krwi. Do tego szlachet-
nego czynu zachêca³ m³odzie¿
wicedyrektor mgr Jaros³aw
Pietrowski oraz ks. Marek
Denisiuk.

Akcja honorowego krwiodawstwa w ZSP Niet¹¿kowo
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