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W artykule „Realizacja bud¿etu gmi-
ny za rok 2006” zamieszczonym w Wi-
trynie Œmigielskiej Nr 5 w maju 2007 r.
podane zosta³y miêdzy innymi koszty
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Centrum Kultu-
ry w Œmiglu – w tym wydatki ponoszone
na dzia³alnoœæ zespo³u „Pryzmat Bis”
w kwocie 34.184,10 z³
Tytu³em uzupe³nienia informujê, ¿e na
wydatki te z³o¿y³y siê koszty:

Dok³adnie godzinê trwa³a ostatnia
sesja Rady Miejskiej Œmigla. Radni, tym
razem w niekompletnym, czternastooso-
bowym sk³adzie zgodnie podjêli dwana-
œcie uchwa³, z których a¿ piêæ dotyczy³o
sprzeda¿y mieszkañ komunalnych.
Rada wyrazi³a zgodê na zbycie piêciu lo-
kali w Niet¹¿kowie oraz trzech w Starym
Bojanowie. Ponadto niebawem wejdzie
w ¿ycie zmiana w uchwale dotycz¹ca jed-
nej z zasad sprzeda¿y mieszkañ. Najem-
cy mog¹ przy zakupie zyskaæ dodatkow¹
10% ulgê w sytuacji, gdy w budynku wie-
lorodzinnym na wykup zdecyduj¹ siê
wszyscy wynajmuj¹cy.
Dla usprawnienia gospodarki lokalami
u¿ytkowymi, których w³aœcicielem lub
wieczystym u¿ytkownikiem jest gmina,
do uchwa³y w sprawie zasad nabycia,
zbycia i wydzier¿awiania lub najmu tych
nieruchomoœci na okres d³u¿szy ni¿ trzy

Odznaczenia
W Lesznie wicewojewoda Pawe³ Ro¿yñ-
ski wrêczy³ w imieniu Prezydenta RP
Krzy¿e Zes³añca Sybiru. W delegaturze
Urzêdu Wojewódzkiego odznaczonych
zosta³o 26 osób, które w czasie II wojny
œwiatowej zosta³y zes³ane na „nieludzk¹
ziemiê”. Krzy¿ Zes³añców Sybiru ustano-
wiony zosta³ w 2003 roku jako wyraz na-
rodowej pamiêci o obywatelach polskich
deportowanych w latach 1939-1956 na
Syberiê, do Kazachstanu i pó³nocnej Ro-
sji, w ho³dzie dla ich mêczeñstwa oraz
wiernoœci idea³om wolnoœci i niepodle-
g³oœci. Nadawany jest osobom, które
w chwili deportacji posiada³y obywatel-
stwo polskie, oraz dzieciom tych osób,
urodzonym na zes³aniu.
Lista odznaczonych: http://www.po-
znan.uw.gov.pl/wuw-portlet/con-
tent/MTc1ODk%3D.doc
¿ród³o Gabinet Wojewody

Bezpieczeñstwo ¿ywnoœci
W zwi¹zku ze stwierdzeniem w Szwecji

Uzupe³nienie

Mieszkania na sprzeda¿

Co ciekawego w Biuletynie Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego

- przewóz cz³onków zespo³u na konkur-
sy i przegl¹dy taneczne – 2 015,88 z³

- prowadzenie zajêæ zespo³u– 30 741,22 z³
- przejazd na XII Ogólnopolski Festiwal

Zespo³ów Tanecznych – 700,00 z³
- bilety lotnicze do Pary¿a na miêdzyna-

rodowe warsztaty – 727,00 z³

34 184,10 z³

Skrócona informacja z wykonania bud¿e-
tu nie odnosi³a siê do przychodów jed-
nostek organizacyjnych gminy, w tym
przychodów Centrum Kultury.
Uzupe³niaj¹c j¹ zatem, informujê, ¿e na
przychody Centrum Kultury z³o¿y³y siê
m.in. op³aty za zajêcia wnoszone przez
rodziców cz³onków zespo³u „Pryzmat
Bis” w wysokoœci 33 637,00 z³.

Skarbnik Œmigla
Danuta Marciniak

lata wprowadzono zmianê. W zwi¹zku
z tym, ¿e niektóre lokale nie znajduj¹
dzier¿awców przy okreœlonej minimalnej
stawce czynszu, radni wprowadzili zmia-
nê, zgodnie z któr¹, w przypadku niewy-
³onienia dzier¿awcy lub najemcy lokalu
po trzykrotnym przetargu, stawki te
mo¿na obni¿yæ do 50%.
Radni wyrazili tak¿e zgodê na sprzeda¿
dwóch gruntów niezabudowanych
w Œmiglu. Jeden z nich o powierzchni 194
m2 zostanie sprzedany w drodze bez-
przetargowej na poprawê warunków go-
spodarowania, a na drugi po³o¿ony po-
miêdzy ulic¹ Wodn¹ i Staszica, z przezna-
czeniem pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
zostanie og³oszony przetarg.
Samorz¹d przyst¹pi³ równie¿ do sporz¹-
dzenia zmiany w istotnym dla gminy do-
kumencie, a mianowicie Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego. Wprowadzenie
zmian jest wymagane m.in. dla realizacji
planowanej w gminie budowy si³owni
wiatrowych.
Ponadto dla nowo powsta³ego Zak³adu
Wodoci¹gowego-Kanalizacyjnego zaist-
nia³a koniecznoœæ podjêcia uchwa³y okre-
œlaj¹cej ceny i stawki op³at za wodê oraz
œcieki. Ich wysokoœci pozostan¹ bez
zmian.
Radni dostosowali do obowi¹zuj¹cych
realiów regulamin nagród dla pracowni-
ków placówek oœwiatowych prowadzo-
nych przez gminê. M.in. na specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli przezna-
cza siê 1 % planowanych dla nich rocz-
nych wynagrodzeñ osobowych.
Kolejn¹ sesjê Rady Miejskiej zaplanowa-
no na 12 lipca.

 A.Kasperska

obecnoœci pozosta³oœci karbendazymu
w pieczarkach pochodz¹cych z Polski,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa w Poznaniu, w miesi¹cach
od marca do maja 2007 roku, przepro-
wadzi³ 142 kontrole prawid³owoœci sto-
sowania œrodków ochrony roœlin w tych
uprawach i u producentów pod³o¿a dla
tej uprawy. Wydano 13 zaleceñ pokon-
trolnych dotycz¹cych odbycia szkolenia
i przedstawienia aktualnego zaœwiadcze-
nia o ukoñczeniu szkolenia w zakresie

stosowania œrodków ochrony roœlin, na-
³o¿ono 11 mandatów karnych za brak
ewidencji przeprowadzonych zabiegów
œrodkami ochrony roœlin oraz 1 mandat
za stosowanie œrodków niedozwolonych
w uprawie pieczarek. Stosowanie œrod-
ków ochrony roœlin zawieraj¹cych ww.
substancjê aktywn¹ w pieczarkach jest
w Polsce niedozwolone. W trakcie kon-
troli przeprowadzonych na terenie woje-
wództw zachodniopomorskiego i lubu-
skiego wykryto pozosta³oœci karbenda-
zymu w pieczarkach pochodz¹cych
z Wielkopolski. Ocena ryzyka dokonana
przez Pañstwowy Zak³ad Higieny w ra-
mach Systemu Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach ¯ywno-
œciowych i Œrodkach ¯ywienia Zwierz¹t
(RASFF) zawiera opiniê, ¿e wykryta po-
zosta³oœæ karbendazymu w pieczarkach
nie stwarza zagro¿eñ dla zdrowia konsu-
mentów.
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Konkursu grantowy Programu Wspie-
rania Inicjatyw Obywatelskich na Te-
renach Wiejskich
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska
Wieœ 2000 im. Macieja Rataja organizu-
je czwart¹ edycjê konkursu grantowego
Programu Wspierania Inicjatyw Obywa-
telskich na Terenach Wiejskich.  Celem
programu jest pobudzenie aktywnoœci
œrodowisk i organizacji lokalnych oraz

Realizacja projektu „www.interwies.pl
- internet dla Twojej wsi. Wykorzystaj
wiedzê dostêpn¹ w internecie” w gminie
Œmigiel rozpoczê³a siê 21 maja. Projekt
jest wspó³finansowany przez Europejski
Fundusz Spo³eczny i bud¿et pañstwa,
w ramach Zintegrowanego Programu

Informacje o mo¿liwoœciach dofinansowania dzia³añ spo³ecznych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pra-
cê z Pañstwowym Wojewódzkim Inspek-
torem Sanitarnym w Poznaniu. Wskaza-
no producentów pieczarek, u których
powinny byæ pobrane próby do badañ
z uwagi na nieprawid³owoœci stwierdzo-
ne w latach poprzednich. W pobranych
próbach badania laboratoryjne przepro-
wadzone przez Wojewódzk¹ Stacjê Sani-
tarno-Epidemiologiczn¹ w Poznaniu nie
wykaza³y obecnoœci pozosta³oœci karben-
dazymu w kontrolowanych partiach pie-

czarek wyprodukowanych na terenie
Wielkopolski. Kontrole produkcji piecza-
rek, w tym pobieranie próbek grzybów
do badañ laboratoryjnych na obecnoœæ
pozosta³oœci karbendazymu, bêd¹ nadal
przez inspektorów ochrony roœlin prowa-
dzone. Firmy prowadz¹ce skup i dystry-
bucjê pieczarek winny wprowadziæ obo-
wi¹zek oznakowania opakowañ piecza-
rek od poszczególnych producentów
w celu identyfikacji skupowanego towa-
ru. Ka¿dy producent dostarczaj¹cy pie-
czarki powinien gwarantowaæ, ¿e stosu-
je œrodki ochrony roœlin dopuszczone do

obrotu i do stosowania w tej uprawie,
prawid³owo prowadzi ewidencjê zabie-
gów œrodkami ochrony roœlin i rzetelnie
znakuje swój towar. Dzia³ania takie
wp³yn¹ na poprawê zapewnienia bez-
pieczeñstwa konsumentów pieczarek
i mog¹ zagwarantowaæ utrzymanie ryn-
ku krajowego i eksportu. W przeciwnym
wypadku ponowne stwierdzenia pozosta-
³oœci œrodków ochrony roœlin w pieczar-
kach mog¹ doprowadziæ do zakazu ob-
rotu polskimi pieczarkami na rynku
¿ród³o: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin

i Nasiennictwa

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Skierowany jest do mieszkañców wsi
z obszaru województwa wielkopolskiego.
Wykonawca projektu to Wy¿sza Szko³a
Handlu i Us³ug w Poznaniu.
Projekt obejmuje cykl szkoleñ z zakresu
efektywnej i praktycznej obs³ugi interne-
tu oraz prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej. Pierwszy etap szkoleñ
w Œmiglu odby³ siê w dniach 21-25 maja.
22 rolników, którzy w nim uczestniczyli,
otrzyma³o certyfikat ukoñczenia kursu.
Do kolejnego etapu przyst¹pi³o 15 osób.
Trwa³ on od 11 do 15 maja.
Cykl szkoleñ przygotowuje do tego, by
otworzyæ kawiarenkê-poradniê interne-
tow¹ i œwiadczyæ drobne us³ugi doradcze
dla innych rolników w zakresie obs³ugi
komputera i internetu. Uczestnictwo

stymulowanie lokalnych inicjatyw na
rzecz rozwoju i promocji wartoœci zwi¹-
zanych z miejscow¹ specyfik¹ spo³eczn¹,
kulturow¹ i oœwiatow¹. Granty programu
- do 15 tys. z³,  przyznawane  s¹ w trybie
konkursu projektów.  Zakres przedmio-
towy grantów udzielanych w ramach ni-
niejszego programu mo¿e obejmowaæ
zadania zlokalizowane na terenie wsi lub
miast do 10 tys. mieszkañców, dotycz¹-

ce inicjatyw obywatelskich w dziedzi-
nach: oœwiaty, ochrony  zdrowia wraz
z rehabilitacj¹ lecznicz¹, zachowania
i odbudowy dziedzictwa kulturowego.
Szczegó³owe informacje na stronie
www.efrwp.com.pl
Pomocy przy redagowaniu projektów
oraz wype³nianiu formularzy udziela
Monika Ka³ek z Dzia³u Promocji w Urzê-
dzie Miejskim w Œmiglu  – pok. 26.

M.K.

B E Z P £ A T N E  S Z K O L E N I A

w szkoleniu to mo¿liwoœæ zdobycia kwa-
lifikacji umo¿liwiaj¹cych znalezienie no-
wego zatrudnienia i wykonywania nowe-
go zawodu. Zg³oszenia do udzia³u w pro-
jekcie przyjmowane by³y w Gminnym
Centrum Informacji przy Centrum Kul-
tury w Œmiglu.

Lidia Skrzypczak



lipiec/20076

W Zespole Szkó³ w Bronikowie mia-
³o miejsce podsumowanie projektu edu-
kacji patriotycznej „Witaj, Majowa Ju-
trzenko”, na które przybyli burmistrz
Wiktor Snela oraz przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla Jan Józefczak.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê odœpiewa-
niem hymnu. Nastêpnie zaprezentowa-
ny zosta³ rys historyczny oraz slajdy
przedstawiaj¹ce postaci i obrazy zwi¹za-
ne z wydarzeniami dotycz¹cymi uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. PóŸniej ucznio-

Pod koniec maja uczniowie klas dru-
gich i trzecich szkó³ podstawowych z ca-
³ej gminy stanêli do konkursów w Cza-
czu i Starym Bojanowie, by walczyæ o ty-
tu³ Mistrza Matematyki i Mistrza Orto-
grafii.
Trudn¹ sztukê poprawnego pisania per-
fekcyjnie opanowa³o piêciu z trzydziestu
startuj¹cych dzieci. W klasyfikacji klas
II tytu³ Mistrza Ortografii uzyskali: Jacek
Bednarczyk z szko³y w Œmiglu oraz Do-
minika S³oma, uczennica ze Starego Bo-
janowa. W kategorii klas III tryumfowali
œmigielscy uczniowie: Micha³ Brud³o,
Tomasz Rajch i Anna Tomaszewska.
Matematycznych asów do gminnego
konkursu przyst¹pi³o trzydziestu sied-
miu. A¿ dziesiêciu z nich uzyska³o tytu³
Mistrza Matematyki. S¹ to trzej ucznio-

Z okazji Dnia Dziecka nauczycielki
klas 0-III Zespo³u Szkó³ w Bronikowie
zaprosi³y dzieci z zaprzyjaŸnionej Szko-
³y Filialnej w ¯egrówku. Dzieci bra³y
udzia³ w podchodach w pobliskim lesie,
a po powrocie wspólnie bawiono siê na
boisku szkolnym. Rodzice dzieci ze szko-

10 czerwca w Nowej Wsi obchodzo-
no Dzieñ Dziecka po³¹czony z piknikiem
rodzinnym. Dla dzieci pracownicy Cen-
trum Kultury w Œmiglu przygotowali
i przeprowadzili wiele atrakcyjnych kon-
kursów z nagrodami. Mo¿na te¿ by³o
pojeŸdziæ w siodle i bryczk¹. 
Zabawy dla najm³odszych zakoñczy³y siê
ogniskiem, podczas którego atrakcj¹
by³o pieczenie kie³basek. Doroœli pobie-
siadowali trochê d³u¿ej – nich przygoto-

„Witaj Majowa jutrzenko”

Rachowali i pisali po mistrzowsku

Dzieñ Dziecka w Zespole Szkó³ w Bronikowie.

Dzieñ Dziecka w Nowej Wsi

wie zaprezentowali program artystyczny
w re¿yserii Janusza Dodota. Kolejnym
etapem podsumowania by³ konkurs wie-
dzy o Konstytucji 3 Maja i próbach rato-
wania Rzeczypospolitej w II po³owie
XVIII wieku. W przerwach miêdzy pyta-
niami laureaci konkursu poetyckiego
czytali wiersze. Mo¿na by³o tak¿e obej-
rzeæ dzie³a plastyczne przedstawiaj¹ce
wizje wydarzeñ majowych.
Na zakoñczenie uroczystoœci nast¹pi³o
wrêczenie nagród laureatom konkursów:

plastycznego, poetyckiego i wiedzy histo-
rycznej. Magdalena Bartkowiak.

wie klas II: Nowak Paulina z szko³y
w Bronikowie i dwóch uczniów ze Œmi-
gla: Gustaw Tañski i Marcin Kaczmarek
oraz siedmiu uczniów z klas III: Aron
Fr¹ckowiak z szko³y w Bronikowie, Kin-
ga Skoracka z Czacza, Adrian Skorczyk
z Starej Przysieki Drugiej, Mateusz
Drost i Hubert Laubach ze Starego Bo-

janowa oraz Sara Jakubiak i Micha³ Bru-
d³o ze Œmigla. Micha³, pod czujnym
okiem Stanis³awy Ludwiczak, zdoby³
obydwa tytu³y. Rekordowa liczba mi-
strzów w sztuce pisania i rachowania jest
niew¹tpliwie zas³ug¹ pañ przygotowuj¹-
cych dzieci do konkursów.
M³odych mistrzów wraz z opiekunami
goœci³ w urzêdzie miasta 14 czerwca bur-
mistrz Wiktor Snela. W dowód uznania
dzieci otrzyma³y gry planszowe Scrable
i Eurobiznes oraz dyplomy, a panie: £ucja
Stanek, Emilia Ornoch, (SP Bronikowo),
Luiza Pluta (Stara Przysieka Druga),
Urszula Górzna, Krystyna Nyczka, Ma-
ria Skrzypczak (Stare Bojanowo), Stani-
s³awa Ludwiczak, £ucja Przyby³a, Zdzi-
s³awa Ratajczak, Anna Smelkowska, Ha-
lina Walenczewska, Dorota ¯ak (Œmi-
giel) i Ewa ¯ak (Czacz) ró¿e oraz listy
gratulacyjne.

tekst i fot. A. Kasperska

wana zosta³a zabawa na œwie¿ym powie-
trzu.
Wspólna impreza zapocz¹tkowa³a reali-
zacjê projektu „Zerwaæ z nud¹” , na któ-
ry grupa m³odzie¿y z naszej wioski otrzy-
ma³a grant z warszawskiej Fundacji J&S
Pro Bono Poloniae w ramach konkursu
Aktywna Wiosna. Impreza zosta³a rów-
nie¿ zg³oszona do ogólnopolskiej akcji
„Czerwiec Aktywnych Spo³ecznoœci”.

tekst Anna Wieczorek

³y w Bronikowie przygotowali smaczny
poczêstunek. Po¿egnaniom i œpiewom
nie by³o koñca.

Ewa Stankowiak, Lucyna Stanek,
Emilia Ornoch

fot. archiwum szko³y
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Z okazji minionego Dnia Dziecka
17 czerwca Rada So³ecka oraz cz³onko-
wie Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego zaprosili mieszkañców Sta-
rego Bojanowa na festyn spor towy.
Atrakcyjny program oraz s³oneczna po-
goda sprawi³y, ¿e mieszkañcy wioski
t³umnie przybyli na boisko sportowe.
Tam na uczestników czeka³y przygoto-
wane konkurencje, tj. strza³y do ma³ej
bramki, strzelanie z wiatrówki, si³owanie

W numerze kwietniowym podaliœmy
informacjê o „Grand Prix” dla Kasi Ma-
rony przyznanym na Ogólnopolskim
Konkursie M³odych Wokalistów i Zespo-
³ów Wokalnych „Debiuty” 2007, który siê
odby³ w marcu w Lublinie. Choæ minê³o

Œwiêto Dzieci w Starym Bojanowie

„Grand Prix” i „z³oty mikrofon” w Œwieciu dla
Kasi Marony

siê na rêkê i rzuty lotkami do tarczy.
Mo¿na by³o pojeŸdziæ w siodle i bryczk¹
lub czteroko³owcem. Imprezê uzupe³ni³
program artystyczny w wykonaniu dzie-
ci z oddzia³ów „O”. Najm³odsi mieli te¿
mo¿liwoœæ indywidualnego wykonania
przygotowanych wierszy i piosenek.
Podczas festynu zaprezentowa³ siê si³acz.
Wszyscy chêtni doroœli mieli okazjê
zmierzyæ siê z ciê¿arami. Du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³ siê pokaz jazdy ka-
skaderskim rowerem w wykonaniu Tom-
ka Szajstka. Podczas festynu „fioletowa
krówka” rozprowadza³a losy loterii fan-
towej, z której dochód przeznaczono na
dokoñczenie budowy budynku socjalno-
magazynowego. Idea oraz ufundowane
przez sponsorów liczne, atrakcyjne na-
grody (sprzêt AGD, rower, DVD, zestaw
do odbioru kina domowego) sprawi³y, ¿e
organizatorzy sprzedali wszystkie przy-
gotowane losy. Festyn zakoñczy³a zaba-
wa taneczna.

W trakcie imprezy trwa³a te¿ zbiórka pie-
niê¿na przeznaczona na pomoc miejsco-
wej rodzinie, która ucierpia³a w nocnym
po¿arze. Organizatorzy postanowili rów-
nie¿ przeznaczyæ na ten cel 1 z³ od ka¿-
dego sprzedanego losu.
Zorganizowanie imprezy by³o mo¿liwe
dziêki du¿emu gronu sponsorów i zaan-
ga¿owaniu mieszkañców wsi. Wszystkim
tym osobom organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹.

tekst i foto Monika Ka³ek

niewiele czasu, mamy kolejny wielki suk-
ces Kasi. Otó¿ zdoby³a ona „Grand Prix”
– statuetkê „z³otego” mikrofonu i 1000
z³ na X Ogólnopolskim Festiwalu Piosen-
ki dla Dzieci i M³odzie¿y – „Magiczny
Z³oty Mikrofon”, któr y odby³ siê
w dniach 1 i 2 czerwca w Œwieciu. „Ob-
darzona niesamowitym g³osem” (cytat
organizatorów ze Œwiecia) Kasia wraz
z swoim instruktorem Henrykiem Pell¹,
akompaniuj¹cym jej w czasie wystêpów,
pokaza³a – szczególnie jurorom ze Œwie-
cia, którym przewodniczy³a Joanna Za-
gnañska – do czego mo¿na dojœæ ciê¿k¹
prac¹. Jury bowiem zna³o ju¿ Kasiê z po-
przednich edycji festiwalu. Doceniono
te¿ rolê naszego instruktora w edukacji
wokalnej i zaproponowano mu poprowa-
dzenie warsztatów wokalnych dla dzieci
i m³odzie¿y.

Gratulujemy Kasi kolejnego wielkie-

go sukcesu i ¿yczymy wytrwa³oœci oraz
dalszych sukcesów artystycznych na fe-
stiwalach ogólnopolskich i miêdzynaro-
dowych.

E. Kurasiñski
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10 czerwca w Morownicy odby³y siê
obchody 40-lecia tamtejszej jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, która zosta-
³a zarejestrowana 2 stycznia 1967 roku.
Inicjatorami jej powstania byli: Czes³aw
Felbrot, Stanis³aw Józefczak, Florian
Kasperski, Hieronim Kupka, Jerzy Ku-
charczak, Piotr Leœny, Antoni Nowak,
Florian Nowak, Kazimierz Ratajczak
i Franciszek Szymañski. W sk³ad pierw-
szego zarz¹du weszli: Cz. Felbrot – pre-
zes, J. Kucharczak – naczelnik, K. Rataj-
czak – sekretarz i S. Józefczak – skarb-
nik. Pomieszczenie na remizê nieodp³at-
nie udostêpni³ Antoni Dorsz. Na zebra-
niu wyborczym w dniu 17 grudnia 1979
roku podjêto uchwa³ê o budowie w³asnej
remizy. Stra¿acy i mieszkañcy wsi przy
pomocy Rolniczego Kombinatu Spó³-
dzielczego w Morownicy i w³adz samo-
rz¹dowych wybudowali w koñcu now¹
remizê, który oddano do u¿ytku w dniu
27 wrzeœnia 1992 r. Na 30-lecie swej dzia-
³alnoœci jednostka otrzyma³a sztandar,
którego sponsorami byli cz³onkowie OSP
w Morownicy, wiêkszoœæ mieszkañców
Morownicy jak równie¿ mieszkañcy wsi
Poladowo. Sztandar zosta³ udekorowany
br¹zowym medalem za Zas³ugi dla Po-
¿arnictwa. Jak powiedzia³ obecny prezes
jednostki – Zygmunt Konieczny w ostat-
nim 10-leciu „jednostka zapobiega³a
i siedmiokrotnie gasi³a po¿ary”, ... „rów-
nie¿ uczestniczy³a co roku w zawodach
sportowo-po¿arniczych, zajmuj¹c w nich
czo³owe miejsca”. „By³o widaæ bardzo
dobre przygotowanie dru¿yn do zawo-
dów. A to zas³uga naczelnika Marcina
Wojciechowskiego i jego brata Micha³a”.
Jednostka obecnie liczy 35 cz³onków
czynnych i 87 wspieraj¹cych. Jej zarz¹d
stanowi¹: Zygmunt Konieczny – prezes,
Marek Ha³upka – wiceprezes, Marcin
Wojciechowski – naczelnik, Ireneusz
Kasperski – zastêpca naczelnika, Kazi-
mierz Wower – skarbnik, £ukasz Jago-
dziñski – gospodarz. Komisjê rewizyjn¹
tworz¹: Piotr Olejnik – przewodnicz¹cy
i cz³onkowie: Józef Miko³ajczak oraz Da-
riusz Konieczny.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê przemar-
szem korowodu, sk³adaj¹cego siê z M³o-
dzie¿owej Orkiestry Dêtej ze Œmigla,
pocztów sztandarowych, stra¿aków OSP
Morownica i zaproszonych goœci, od
stra¿nicy na boisko sportowe, gdzie od-
by³a siê najpierw msza œw. w intencji
zmar³ych stra¿aków i obecnych cz³on-
ków jednostki OSP w Morownicy. Litur-
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gii przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³ ks.
dziekan Marian Szymañski. Po mszy œw.
goœci powita³ prezes jednostki Zygmunt
Konieczny. Na uroczystoœæ przybyli: wi-
cestarosta powiatu koœciañskiego
Edward Strzymiñski, burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, wiceburmistrz Œmigla
Wies³awa Poleszak-Kraczewska, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Jan
Józefczak, wiceprezes Powiatowego
Zwi¹zku OSP i zarazem wójt gminy Ko-
œcian Henryk Bartoszewski, komendant
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie
Jaros³aw Tomaszewski, komendant po-
licji w Koœcianie Henryk Kasiñski, pre-
zes Zarz¹du Miejsko-Gminnej Stra¿y
Po¿arnej w Œmiglu Marek Graczyk, ko-
mendant policji w Œmiglu Jaros³aw Mie-
dziarek, prezes Spó³ki „Œmigrol” i jedno-
czeœnie zastêpca przewodnicz¹cego Po-
wiatowej Rady w Koœcianie Ryszard For-
nalik, kronikarz Czes³aw Maækowski,
pracownicy Urzêdu Miejskiego w Œmi-
glu, kierownicy jednostek i zak³adów
gminnych, nowy w³aœciciel pa³acu w Mo-
rownicy – Harry Van Dinthera, so³tysi
Morownicy i Poladowa, poczty sztanda-
rowe z innych jednostek OSP w gminie,
prezes Kó³ka Rolniczego Stanis³aw Bu-
chwald, przewodnicz¹ca ko³a KGW
w Morownicy Gra¿yna Nowak, Rada So-
lecka wsi Poladowo, przedstawiciele pra-
sy i wielu mieszkañców wsi Morownicy
i ich goœcie.
Po powitaniu i przedstawieniu historii
jednostki przez prezesa Z. Koniecznego
odznaczono stra¿aków za zas³ugi dla po-
¿arnictwa. Po 40 latach spo³ecznej pracy
w po¿arnictwie odznakê „Za Wys³ugê
Lat” otrzymali: W³adys³aw Luboñ, Stani-
s³aw Olejnik, Stanis³aw Buchwald, Stefan
Nowak, Józef Ha³upka, Roman J¹der,
W³adys³aw Jankowski, Florian Nowak
i Zygmunt Konieczny, za 35 lat pracy:
Zdzis³aw Dorsz, Zygmunt Krupka, Kazi-
mierz Wower, Józef Miko³ajczak, i Ma-
rian Michalski. Odznakê za 30 lat pracy
otrzymali: Zdzis³aw Nadolny, Józef No-
wak, Ireneusz Kasperski,  za 25 lat:  Zbi-

gniew Wolsztyñski, Mieczys³aw Szwarc
i Leszek Pecold, za 20 lat: Eugeniusz
Szwarc, Józef Bakalarczyk, Eugeniusz
Szwarc, a za 15 lat: Marek Ha³upka, Grze-
gorz Jankowiak i Dariusz Konieczny. Nie
zostali równie¿ pominiêci ci, którzy pra-
cuj¹ w stra¿y od 10 lat – Micha³ Wojcie-
chowski, £ukasz Jagodziñski, Pawe³ Sta-
sik, Marcin Wolsztyñski, Hubert Wower,
Dawid Biernacki, oraz stra¿acy z piêcio-
letnim sta¿em: Piotr Olejnik, Marcin Woj-
ciechowski, Pawe³ Konieczny, Rafa³ £aw-
niczak, Micha³ Grzeszczyk, Maciej Jago-
dziñski, Szymon Wolsztyñski oraz S³awo-
mir Biernacki. Z³otym medalem za zas³u-
gi dla po¿arnictwa zostali odznaczeni:
Zdzis³aw Nadolny, Leszek Pecold, Flo-
rian Nowak, Kazimierz Wower, Stanis³aw
Buchwald, Zdzis³aw Dorsz, Józef Ha³up-
ka, Józef Nowak, W³adys³aw Skoracki
i Eugeniusz Nowak. Srebrne medale
otrzymali: Kazimierz Budziñski, Czes³aw
Wojtkowiak, Józef Bakalarczyk, Jan Jó-
zefczak, W³adys³aw Jankowski, Marian
Michalski, Roman Jader. Br¹zowym me-
dalem za zas³ugi dla po¿arnictwa zostali
odznaczeni: Mieczys³aw Szwarc, Dariusz
Konieczny, Grzegorz Jankowiak i Adam
Skowroñski. Dekoracji dokona³ wicepre-
zes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku OSP RP w Koœcianie dh Hen-
ryk Bartoszewski w obecnoœci Wiktora
Sneli, burmistrza Œmigla. Dh Henryk
Bartoszewski wraz z dh. Marianem Gra-
czykiem odznak¹ „Wzorowy stra¿ak”
uhonorowali S³awomira Biernackiego,
Paw³a Koniecznego, Macieja Jagodziñ-
skiego, Szymona Wolsztyñskiego, Mar-
cina Wojciechowskiego, £ukasza Jago-
dziñskiego, Micha³a Wojciechowskiego,
Piotra Olejnika, Marcina Wolsztyñskie-
go, Paw³a Stasika, Dawida Biernackiego,
Huberta Wowra, Marka Ha³upkê i Mie-
czys³awa Szwarca. W imieniu odznaczo-
nych podziêkowa³ prezes Z. Konieczny.
Po wrêczeniu odznaczeñ g³os zabrali
goœcie. By³y gratulacje i ¿yczenia dla ju-
bilatki. W czêœci artystycznej wyst¹pi³
goœcinnie kabaret „Dziura” z Bukówca
Górnego, który w oryginalny sposób
przedstawi³ ¿ycie i pracê stra¿aków
ochotników.
Organizatorzy zadbali o poczêstunek i za-
bawê dla dzieci, która trwa³a od 1700

do1900. Ca³oœæ zakoñczy³a zabawa tanecz-
na, w czasie której do tañca przygrywa³
zespó³ muzyczno-wokalny „Du³o”.

fot. R. Górny
E. Kurasiñski
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Na trzy dni przez koñcem roku szkol-
nego uczniowie z ¯egrówka zaprosili do
szko³y na wspólne czytanie bajek Wie-
s³awê Poleszak-Kraczewsk¹, zastêpcê
burmistrza Œmigla.
Okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ dzieci dosko-
nale zna³a na pamiêæ czytane przez pani¹
wiceburmistrz utwory Jana Brzechwy.
Dzieci mia³y tak¿e czas na pytania do
swojego goœcia, a by³o ich wiele. Okaza-
³o siê, ¿e najm³odszych interesowa³y za-

Ku radoœci uczniów, w pi¹tek,
22 czerwca przed wakacjami zadzwoni³
ostatni szkolny dzwonek. Dla gimnazja-
listów, ale tak¿e dla kilkunastu nauczy-
cieli – pracuj¹cych w samorz¹dowych
placówkach oœwiatowych gminy i odcho-
dz¹cych na emeryturê by³o to po¿egna-
nie ze szko³¹.
Koniec roku szkolnego to równie¿ czas
podsumowania efektów ca³orocznej pra-
cy. Na wyró¿niaj¹cych siê uczniów cze-
ka³y nagrody. Dla dziesiêciu prymusów
z piêciu samorz¹dowych zespo³ów szkó³
w gminie burmistrz Œmigla ufundowa³
nagrody. Otrzymali je gimnazjaliœci: Se-
bastian Kamiñski (Œmigiel), Dawid Kap-
ski (Czacz), Kamil Wojtko (Stare Boja-
nowo), Ma³gorzata Kucharczak (Broni-
kowo) i Alan Dominiczak (Stara Przysie-

Brzechwa dzieciom w ¯egrówku

Nasta³ wakacji czas

równo sprawy dotycz¹ce pracy w urzê-
dzie, jak i z ¿ycia codziennego pani Wie-
s³awy. Niespodziank¹ dla milusiñskich
by³y ulubione przez dzieci cukierki.
By³a to równie¿ okazja, aby zaprezento-
waæ szkolne osi¹gniêcia dzieci z ¿egrow-
skiej szko³y. Barbara £awniczak, kierow-
nik placówki, z dum¹ pokazywa³a dyplo-
my i wyró¿nienia uzyskane przez
uczniów.

tekst i fot. A.Kasperska

ka Druga), oraz uczniowie szkó³ podsta-
wowych: Weronika Strzelczyk (Œmigiel),
Sandra Ratajczak (Czacz), Alicja Wojtko-
wiak (Stare Bojanowo), Monika Koniecz-
na (Bronikowo) i Agnieszka Bajster (Sta-
ra Przysieka Druga).
Po raz pierwszy, z inicjatywy œmigielskie-
go radnego Wojciecha Ciesielskiego, rad-

ni miejscy, rezygnuj¹c z czêœci swoich
diet, ufundowali dla dwunastu uczniów
nagrody pieniê¿ne. Wyró¿nienia zosta³y
przyznane zarówno za wyniki w nauce,
jak i zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne.
Otrzymali je uczniowie gimnazjum: Ma-
ciej Grzelczyk, Kamil Wojtko, Weronika
Handke ze Starego Bojanowa, Jowita
Kapska i B³a¿ej Hoffmann z Czacza,
Magdalena Urbañska z Bronikowa,
Krzysztof Marcinkowski, Anna Skorac-
ka i Karolina Dworczak ze Œmigla i Pau-
lina Marciniak z Starej Przysieki Drugiej
oraz z tej samej placówki uczniowie szko-
³y podstawowej: Patrycja Marciniak i Ka-
rolina Beczkowska.
Wszystkim dzieciom ¿yczymy bezpiecz-
nych i weso³ych wakacji, nauczycielom
zaœ udanego wypoczynku!

tekst i fot. A.Kasperska

Festyn œwiêtojañski, zorganizowany
w Œmiglu 23 czerwca na terenie przy wia-
trakach, odby³ siê w bardzo zmiennej
i kapryœnej pogodzie. Z uwagi na ch³ód
i deszcz, a mo¿e te¿ konkurencyjne im-
prezy w miejscowoœciach letniskowych,
widowisko pt. „Skarbnikowe dary”, przy-
gotowane przez Studio M³odych Form
Teatralnych, Scenografii i Re¿yserii „Art-
Re” w Krakowie, obejrza³o niewielu wi-
dzów. Wiatr i deszcz przerwa³ równie¿
koncert ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”, któ-
ry zd¹¿y³ zaprezentowaæ tylko wi¹zankê
tañców i przyœpiewek z Wielkopolski Za-
chodniej. Z pó³godzinnym opóŸnieniem
rozpocz¹³ siê koncert zespo³u „Deesis”.
Powodem tego, niestety, te¿ by³a pogo-
da. W trakcie zabawy tanecznej przy
muzyce zespo³u „Sfinks”, oko³o godziny
2200, ciekawe widowisko plenerowe w re-
¿yserii Janusza Dodota zaprezentowa³a
m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu. Ca³oœæ zakoñczy³a siê puszcze-
niem wianków do stawu.

Mokre „wianki”

Bez przeszkód za strony pogody do godz.
200 bawili siê zwolennicy zabawy tanecz-
nej.

E. Kurasiñski
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Drezyna – lekki dwuosiowy pojazd
szynowy o napêdzie rêcznym lub mecha-
nicznym, u¿ywany  przy robotach toro-
wych, np. do przewo¿enia materia³ów i na-
rzêdzi. Wspó³czeœnie urz¹dzenie to u¿y-
wane jest tak¿e do celów turystycznych.
Nazwa drezyny pochodzi od jej wynalaz-
cy – barona Karla von Drais de Sauerbru-
na (1785 - 1851). Prekursorem pojazdu
by³a maszyna dwuko³owa (1816), któr¹
wprawia³o siê w ruch, odpychaj¹c noga-
mi od pod³o¿a. Pocz¹tkowo baron ochrzci³
wynalazek mianem „biegmaszyny”, póŸ-
niej od swego nazwiska „draisine” (czyli
drezyna). Oryginalny egzemplarz mo¿na
ogl¹daæ w muzeum w Karlsruhe.
W 1842 roku von Drais skonstruowa³ po-

Krzywiñska Kolej Drezynowa

jazd szynowy poruszany si³¹ miêœni, któ-
ry mia³ byæ szybszy ni¿ ówczesne loko-
motywy – czyli to, co dziœ nazywamy po
polsku drezyn¹.
Z przeja¿d¿ki tym niezwyk³ym urz¹dze-
niem postanowiliœmy skorzystaæ w czasie
rajdu rowerowego do Cichowa-Soplicowa.
Do Bie¿ynia – bazy Krzywiñskiej Kolei
Drezynowej udaliœmy siê, jad¹c przez Sta-
re Bojanowo-Karmin-Jezierzyce-Czer-

won¹ Wieœ-Krzywiñ i Lubiñ. Tam za nie-
wielk¹ op³at¹ mo¿na wypo¿yczyæ drezy-
nê od Tomasza Wêsierskiego, doktoran-
ta na Wydziale Chemii poznañskiego
UAM, którego pasja narodzi³a siê u babci
– dró¿niczki kolejowej i kasjerki w £êgu
na Pomorzu.

Krzywiñska Kolej Drezynowa jest jedn¹
z czterech dzia³aj¹cych w Polsce kolei
drezynowych, ma do dyspozycji cztery
urz¹dzenia mog¹ce przewieŸæ równocze-
œnie do 50 osób. Z bie¿yñskiej bazy mo¿-
na pojechaæ w kierunku Koœciana lub
Gostynia. My wybraliœmy ten drugi kie-
r unek i pojechaliœmy do Bielewa
(ok.3km). By³o pod górê i musieliœmy siê
mocno napracowaæ, aby pokonaæ ten nie-
wielki dystans. Po przyjeŸdzie do Biele-
wa i krótkim odpoczynku na maleñkiej
stacyjce, po której z dawnej kolejarskiej
œwietnoœci pozosta³a zniszczona wiata i pe-
ron, z „zawrotn¹” prêdkoœci¹ wróciliœmy
do Bie¿ynia.
Ciekawostk¹ okolic Bielewa s¹ pozosta-
³oœci po kopalni wêgla brunatnego, o ist-
nieniu której ma³o kto dziœ pamiêta. Na
prze³omie XIX i XX wieku prowadzono

wiercenia gruntu w poszukiwaniu tego
surowca. W 1905 roku takie prace prowa-
dzono w okolicach Bielewa, w dobrach
W³adys³awa Taczanowskiego – wyniki
by³y obiecuj¹ce. Utworzono spó³kê, ale
nie potrafiono poradziæ sobie z trudno-
œciami, jakie napotkano przy eksploatacji
wêgla. Niestety spó³ka zbankrutowa³a,
doprowadzaj¹c w³aœciciela dóbr do ruiny.
Pozosta³oœci¹ po kopalni jest okaza³y mur
niegdysiejszej „sztygarówki”.

Tak wiêc po godzinnej przeja¿d¿ce dali-
œmy wytchnienie zmêczonym ramionom
ponownie wsiadaj¹c na rower, udaj¹c siê
do Cichowa. Tam zwiedziliœmy naj-
wiêksz¹ atrakcjê wsi – zespó³ drewnia-
nych budowli folwarku Soplicowo, prze-
niesiony w 1999 roku z planu filmowego
„Pan Tadeusz” z podwarszawskiego Józe-
fowa. Soplicowo powsta³o na podstawie
znakomitej scenografii jednego z niewie-
lu polskich laureatów Oskara – Allana
Starskiego.
Po odpoczynku na cichowskiej pla¿y wró-
ciliœmy do Œmigla, jad¹c trochê dalsz¹, ale
ciekaw¹ tras¹ przez Zbêchy, Jerkê, Œwi-
niec, Jurkowo, Gry¿ynê i Przysiekê Star¹.
Dziêkujê Piotrowi Filipowiczowi za opie-
kê nad m³odzie¿¹.

Spokój i ciszê czer wcowej nocy
17 czerwca br. w gminie Œmigiel rozdar-
³y dŸwiêki syren szeœciu stra¿ackich wo-
zów bojowych jad¹cych do po¿aru bu-
dynku mieszkalnego w Starym Bojano-
wie przy ul. Krêtej.
Dwie minuty przed godzin¹ 200 dy¿urny
operacyjny Powiatowego Stanowiska
Kierowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Koœcianie odebra³ kilka zg³oszeñ o po-
¿arze poddasza budynku mieszkalnego.
Z otrzymanych informacji wynika³o, ¿e
w budynku mog¹ przebywaæ ludzie.
O godzinie 208 na miejscu by³a ju¿ miej-
scowa jednostka OSP. Na szczêœcie dwo-
je nieletnich przebywaj¹cych w momen-
cie powstania po¿aru w budynku zdo³a-
³o go opuœciæ. Niestety, na ca³ym podda-
szu szala³ po¿ar. Pocz¹tkowo stra¿acy
bronili dwóch s¹siednich budynków
mieszkalnych. PóŸniej, w miarê przyby-

wania kolejnych jednostek oraz po wy³¹-
czeniu zasilania energetycznego, stra¿a-
cy mogli zaj¹æ siê wnêtrzem budynku, co
umo¿liwi³o lokalizacjê po¿aru oraz jego
ugaszenie. W miêdzyczasie ewakuowa-
no mienie z parteru budynku. Dogasza-
nie pogorzeliska trwa³o jeszcze ponad
dwie godziny. Konieczne okaza³o siê czê-
œciowe zdjêcie pokrycia dachu oraz wy-
burzenie niektórych elementów budyn-
ków. Tylko takie dzia³ania da³y gwaran-
cjê, ¿e czerwony kur nie zacznie ponow-
nie szaleæ.
Zniszczenia powsta³e w wyniku po¿aru
s¹ du¿e, szacowane na oko³o 80 tys.z³.
Poddasze budynku wymaga kapitalnego
remontu. Zniszczeniu uleg³a konstrukcja
dachu oraz jego pokrycie. Czêœciowo
spali³y siê okna i drzwi poddasza, strop
nad jednym z pomieszczeñ parteru uleg³
przepaleniu.

Prawdopodobn¹ przyczyn¹ powstania
po¿aru by³a wadliwie dzia³aj¹ca instala-
cja elektryczna - zwarcie lub przepiêcie.
O tym, czy w przysz³oœci budynek bêdzie
móg³ byæ eksploatowany, zadecyduje Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane-
go w Koœcianie.
W tej trudnej akcji, trwaj¹cej ponad 3 go-
dziny, udzia³ brali stra¿acy z jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej PSP w Koœcianie
oraz jednostek OSP w Œmiglu i Starym
Bojanowie. Ponadto jednostka OSP Ko-
œcian dy¿urowa³a w siedzibie Komendy
Powiatowej na czas trwania akcji w Sta-
rym Bojanowie. Dzia³ania ratowników na
miejscu zabezpiecza³a za³oga karetki
pogotowia. Ponadto na miejsce przyby³a
policja, pracownicy pogotowia energe-
tycznego i gazowego. Burmistrz Miasta
i Gminy Œmigiel zaproponowa³ pogorzel-
com pomoc.
Informacja z http://www.koscian.psp.wlkp.pl

GroŸny po¿ar domu w Starym Bojanowie
Andrzej Weber
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Doroczny festyn, z okazji Dnia Dziec-
ka, zorganizowany przez Zarz¹d Osiedla
nr IV w Œmiglu wspólnie z Centrum Kul-
tury i Oœrodkiem Kultury Fizycznej
i Sportu, skupi³ zarówno dzieci jak i m³o-
dzie¿ oraz starszych mieszkañców Œmi-
gla. Obok konkurencji dla najm³odszych
corocznie odbywa siê równie¿ Turniej
Siatkówki o Puchar Przewodnicz¹cego
Osiedla W³odzimierza Drótkowskiego.
Miejscem imprez jest osiedlowy skwer
przy ul. Krasickiego w Œmiglu. W tym
roku wyposa¿ony zosta³ w nowy atesto-
wany plac zabaw dla najm³odszych. Pod-
czas festynu uroczystego przeciêcia
wstêgi dokona³ burmistrz Wiktor Snela

Cykl festynów na powitanie lata roz-
pocz¹³ siê 13 maja w Czaczu. Nastêpnie
odby³y siê festyny: 3.06 – w Przysiece
Polskiej, 9.06 – w Karœnicach, 10.06 –
w Nowej Wsi, 17.06 – w Broñsku, 24.06
– w ¯egrówku i 30.06 – w Koszanowie.
Organizatorami jak co roku by³y rady
so³eckie wsi oraz ko³a gospodyñ wiej-
skich. Festyny obfitowa³y w szereg atrak-
cji. W Przysiece Polskiej festyn by³a to
góralska kapela „Ochodzita z Istebnej”.
Dodatkow¹ atrakcj¹ w Nowej Wsi by³y
przejazdy w siodle lub bryczk¹. W Broñ-
sku zabawom towarzyszy³a loteria fanto-
wa. II Œrodowiskowa Dru¿yna Harcerska
„S³oneczna Gromada” z ¯egrówka przy-
gotowa³a pokaz udzielania pierwszej po-
mocy. Do Koszanowa na festyn przyje-
cha³ wóz stra¿acki OSP Œmigiel. Ko³a
gospodyñ wiejskich przygotowa³y ciasta
i placki dla uczestników. Gry i konkuren-
cje dla dzieci prowadzili pracownicy Cen-
trum Kultury w Œmiglu. Upominkami
i nagrodami dla najm³odszych zajê³y siê
rady so³eckie. Festyny koñczy³y siê pie-
czeniem kie³basek w ognisku oraz zaba-
wami tanecznymi.

Lidia Skrzypczak

Festyn Osiedla nr IV dzieciom

Festyny letnie Festyny letnie Festyny letnie

w obecnoœci swojego zastêpcy Wies³awy
Poleszak-Kraczewskiej.
Dzieci w przygotowanych dla nich kon-
kurencjach mog³y siê wykazaæ m.in. zdol-
noœciami plastycznymi podczas rysowa-
nia na asfalcie, „celnym okiem” w rzu-
tach pi³k¹ do puszek i ringiem na krzy-
¿ak, a tak¿e w strzelaniu z paint-balla. Mi-
lusiñscy otrzymali liczne nagrody, s³ody-
cze oraz napoje. O puchary przewodni-
cz¹cego osiedla w turnieju siatkówki
walczy³o dziesiêæ dru¿yn w dwóch kate-
goriach: m³odzie¿owej (4 ekipy) i old-boy
(6 ekip). W pierwszej zwyciêzc¹ okaza³
siê zespó³ „Zjednoczone Emiraty Arab-
skie”, a drugiej „Rozczochrane £by”. Dla
zwyciêskich dru¿yn pizzeria „Italiano”
ufundowa³a pizze. Wszyscy uczestnicy
festynu posilili siê kie³baskami z kuchni
polowej. Podczas imprezy zaprezentowa-
³y siê wokalistki ze Studia Piosenki MU-
ZOL, dzia³aj¹cego przy Centrum Kultu-
ry w Œmiglu pod kierunkiem Henryka
Pelli: Emilia Ziegler, Magdalena Krako-
wiak, Kasia Sobolewska i Julia Apolinar-
ska.
Festyn zosta³ przygotowany dziêki dota-

cji z bud¿etu gminy oraz licznym spon-
sorom, tj. firmie „Hoffman”, pizzerii „Ita-
liano”, Zak³adowi Fotograficznemu „Poli-
color” Krystyny Górnej, drogerii „Trój-
ka”, marketowi „Inter Kram”, Agencji
PZU Andrzeja Ciesielskiego, Eugeniu-
szowi Andrzejewskiemu, Andrzejowi Jan-
kowskiemu – w³aœcicielowi sklepu ogrod-
niczego, Krzysztofowi Bagiñskiemu,
Miros³awowi Talarkowi, Jerzemu Troja-
nowi i Bo¿enie Sobolewskiej – w³aœcicie-
lom sklepów spo¿ywczych oraz miejsco-
wemu Bankowi Spó³dzielczemu w Œmi-
glu.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za
okazan¹ pomoc harcerkom i harcerzom
z ZHP Œmigiel.

tekst. A.Kasperska i W.Drótkowski

w Karœnicach

w Przysiece Polskiej,w Broñsku

w Koszanowie
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Tradycyjnie w pierwsz¹ niedzielê lip-
ca odby³ siê turniej wsi. Dziewi¹ta edy-
cja tej imprezy mia³a trochê inny charak-
ter, dlatego ¿e Centrum Kultury z³o¿y³o
wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego
w Poznaniu i zg³osi³o imprezê do konkur-
su pt. ,,Dzia³ania proekologiczne i pro-
kulturowe w ramach strategii rozwoju
obszarów wiejskich ”. Konkurs ten ma
na celu pobudzanie, wyszukiwanie i pro-
mowanie inicjatyw lokalnych, które mo-
g³yby byæ upowszechniane i wykorzysta-
ne w ró¿nych spo³ecznoœciach Wielko-
polski. St¹d te¿ turniej zosta³ wzbogaco-
ny o quiz wiedzy o ekologii i dziedzictwie
kulturowym gminy Œmigiel oraz o dwie
wystawy plastyczne. Pierwsza znajdowa-
³a siê w wigwamie i nosi³a tytu³ ,,Dbaj
o przyrodê naszej ma³ej ojczyzny”. Eks-
ponowa³a ona prace wykonane przez
uczniów szkó³ podstawowych z naszej
gminy. Druga zatytu³owana by³a ,,Prawie
wszystko o Œmiglu i gminie”, mieœci³a siê
w pomieszczeniu obok wigwamu i po-
œwiêcona by³a historii i dziedzictwu kul-
turowemu naszej gminy i czêœciowo po-
wiatu. Oprócz quizu uczestnicy startowa-
li w dziewiêciu konkurencjach. W tym
roku do turnieju stanê³a wyj¹tkowo du¿a
liczba dru¿yn, bo a¿ 17. Kilka wiosek
wystawi³o swoje reprezentacje po raz
pierwszy .W sumie na boisku w Brusz-
czewie, gdzie odby³ siê turniej, walczy³o
405 uczestników reprezentuj¹cych: Bie-
lawy, Bronikowo, Bruszczewo, Czacz,
Karœnice, Koszanowo, Morownicê, Nie-
t¹¿kowo, Now¹ Wieœ, Przysiekê Polsk¹,
Robaczyn, Sp³awie, Stare Bojanowo,
Star¹ Przysiekê Pierwsz¹, Star¹ Przysie-
kê Drug¹, Wonieœæ i ¯egrówko.
Jury pod przewodnictwem Zygmunta
Ratajczaka – kierownika Oœrodka Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, mia³o
sporo pracy, ale na szczêœcie turniej prze-
bieg³ bardzo sprawnie i w przyjemnej
atmosferze, chocia¿ walka by³a zaciêta
do ostatniego gwizdka.
W poszczególnych konkurencjach naj-
lepsze miejsca zdobyli: w strzelaniu
z wiatrówki – I m. Stare Bojanowo, II m
Wonieœæ, III m Bruszczewo, Bronikowo,
Morownica (ex aequo); w grze w bule –
I m Morownica, II m Wonieœæ, III m Przy-
sieka Polska,; w „plenerze malarskim” –
I m Wonieœæ, II m Karœnice i Przysieka
Polska, III m Niet¹¿kowo; w œpiewaniu
piosenki ludowej I m zajê³o Niet¹¿kowo,
II m Koszanowo, III m Wonieœæ; w slalo-
mie w p³etwach – I m Wonieœæ, II m –
Morownica, III m Robaczyn; w rzutach

,,IX Proekologiczny i prokulturowy turniej wsi”
lotkami do balonów – I m Koszanowo
(5 trafieñ), II m Karœnice, Robaczyn, Sta-
re Bojanowo, Wonieœæ, Nowa Wieœ (po
3 trafienia), III m Stara Przysieka Pierw-
sza, ¯egrówko, Niet¹¿kowo, Przysieka
Polska, Bronikowo, Stara Przysieka Dru-
ga, Bielawy (po 1 trafieniu).; w quizie
wiedzy o ekologii i dziedzictwie kulturo-
wym gminy Œmigiel – I m Bielawy, II m
¯egrówko i Morownica, III m Stare Bo-
janowo; w skokach przez skakankê – I m
Karœnice (136 skoków), II m Morowni-
ca (135 skoków), III m Wonieœæ (125 sko-
ków); w strza³ach pi³k¹ no¿n¹ do ma³ej
bramki – I m Karœnice (8 trafieñ), II m
¯egrówko, Bronikowo, Robaczyn, Sp³a-
wie (po 6 strza³ów), III m Bruszczewo,
Morownica, Bielawy, Wonieœæ (po
5 strza³ów) i w robótkach na drutach I m
Niet¹¿kowo (42 rzêdy), II m ¯egrówko
i Nowa Wieœ (po 35 rzêdów), III m Brusz-
czewo i Bronikowo (po 32 rzêdy).
W sumie pierwsze miejsce po raz drugi
zdoby³a reprezentacja Wonieœcia, zdo-
bywszy ³¹cznie 135,5 punktów. Drugie
miejsce w turnieju zdoby³ debiutant –
reprezentacja wsi Bronikowo (112,5
punktów), a trzecie miejsce na podium
przypad³o reprezentacji wsi Morownica,
która zdoby³a w sumie 107,5 pkt. Dalsze
miejsca zajê³y: IV Karœnice (103,5 pkt),
V – ¯egrówko (101 pkt), VI – Bielawy
(98,5 pkt), VII – Nowa Wieœ (98,5 pkt),
VIII - Stare Bojanowo (95 pkt), IX –
Bruszczewo (94,5 pkt) X – Robaczyn (85
pkt), XI – Niet¹¿kowo (83 pkt), XII –
Koszanowo (81 pkt), XIII – Przysieka
Polska (80 pkt), XIV Sp³awie (77 pkt), XV
– Stara Przysieka Druga (71,5 pkt), XVI
– Czacz (58 pkt), XVII – Stara Przysieka
Pierwsza (48 pkt).
Ka¿da reprezentacja otrzyma³a czek
o wartoœci od 1000 do 100 z³ oraz dyplom.
Nagrody wrêczy³ burmistrz Œmigla Wik-
tor Snela, w towarzystwie wiceburmistrz
Wies³awy Poleszak – Kraczewskiej i wi-
ceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla Stanis³awa Pawlaka.
Imprezie towarzyszy³y stoiska gastrono-
miczne i handlowe, dmuchana zje¿d¿al-
nia, quady i bryczki. Ca³oœæ zakoñczy³a
zabawa taneczna przy muzyce zespo³u
„New Life”.
Du¿e brawa nale¿¹ siê cz³onkom Rady
So³eckiej z Bruszczewa za wzorowe przy-
gotowanie terenu do rozgrywania turnie-
ju.
Organizatorzy – Centrum Kultury, Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu oraz Rada So³ecka wsi Bruszczewo

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie W³o-
dzimierzowi Sternie i Przemys³awowi
Jankowskiemu, w³aœcicielom firmy „Ja-
ster Tram”, za wypo¿yczenie naczepy od
TIR-a.

E. Kurasiñski
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„Bêdziemy œwiadkami wielkiego lot-
niczego show z udzia³em s³awnej grupy
akrobacyjnej amer ykañskich si³ po-
wietrznych Thunderbirds” – tak zapowia-
da³ siê Piknik Lotniczy w Krzesinach
z udzia³em pilotów samolotów F-16. Tyl-
ko... kto z nas pomyœla³by, ¿e wrócimy
z przekonaniem, ¿e jako jedyni byliœmy
œwiadkami podniebnego show i to dzieñ
wczeœniej ni¿ informowa³y o tym media!
25 czerwca 2007 – poniedzia³ek
Ok. godz. 1000 mijamy bramê 31. Bazy
Lotniczej w Krzesinach. Z okien autobu-
sów Si³ Powietrznych ogl¹damy teren
bazy i lotniska, czuj¹c, ¿e przed nami nie-
zwyk³e dwa dni.
Przed po³udniem rozstawiliœmy nasze obo-
zowisko. Ok. godz. 1400 autobusami poje-
chaliœmy na pas startowy. Z tego miejsca
byliœmy œwiadkami lotów æwiczebnych
grupy Thunderbirds. Pogoda by³a wrêcz
wymarzona i z podziwem wpatrywaliœmy
siê w akrobacyjne wyczyny pilotów.
Nie by³a to jedyna atrakcja tego dnia.
Grupa ratowników medycznych zosta³a
zaproszona przez Wojskow¹ Lotnicz¹
Stra¿ Po¿arn¹ na pokaz najnowszego
sprzêtu. Zobaczyliœmy jeden z 3 wozów
w kraju, którym mo¿na ugasiæ po¿ar, nie
wychodz¹c z niego! Na koniec zwiedzili-
œmy remizê.
Resztê wieczoru spêdziliœmy przy ogni-
sku. Prócz piosenek by³y równie¿ zaba-
wy i pl¹sy oraz czas na refleksjê.
W nocy nie oby³o siê bez atrakcji – jak
mog³o byæ inaczej! Braki w sprzêcie woj-
skowym

Relacja z Pikniku Lotniczego w Krzesinach
(np. okien w namiotach – „NS”) okaza³y
siê byæ ma³ym problemem w porówna-
niu do kilku namiotów przeciekaj¹cych

jak sito. Woda wlewaj¹ca
siê do œrodka
nie pozwoli³a

wszystkim spokojnie
przespaæ nocy. Ludzie

z trzech namiotów zmuszeni zostali do
ewakuacji. Na szczêœcie szybko przero-
biono jedn¹ z sal w pobliskim budynku
na „sypialniê” dla harcerzy.
26 czerwca 2007 – wtorek
Nasz dzieñ zacz¹³ siê w prawdziwie woj-
skowym stylu – œniadaniem o godz. 600

w sto³ówce wojskowej (o tej godzinie
nakarmiono nas... grochówk¹!) Ok.
godz. 900, ju¿ w deszczu, wyruszaliœmy
na miejsca s³u¿by. Pe³niliœmy s³u¿bê
medyczn¹, porz¹dkow¹ i drogow¹. Œmi-
gielscy harcerze pe³nili s³u¿bê drogow¹,
zabezpieczaj¹c „drogê ¿ycia” – trasê
przejazdu karetek. W tym czasie rozpo-
czê³a siê wystawa samolotów.
Niestety, pogoda nie by³a ju¿ tak ³aska-
wa. Zaplanowane na godz. 1400 pokazy
akrobacji powietrznych odby³y siê punk-
tualnie. ale... Z przera¿eniem patrzyliœmy
na k³êbi¹ce siê granatowe chmury i nad-
ci¹gaj¹c¹ burzê. Pokaz trwa³ kilkanaœcie
minut, po czym ze wzglêdu na aurê zo-
sta³ przerwany. Dlatego jako jedyna gru-
pa byliœmy œwiadkami wyj¹tkowego
show i to dzieñ wczeœniej, choæ jeszcze
wtedy o tym nie wiedzieliœmy.
Czêœæ uczestników pikniku opuœci³a te-
ren lotniska w strugach deszczu, lecz

nasza s³u¿ba nie skoñczy³a siê. Po raz
kolejny w prawdziwie wojskowym stylu
czekaliœmy na rozkazy. Nasze patrole
s³u¿by drogowej dotar³y do obozowiska
o godz. 18.00.
Przez ca³y czas mogliœmy liczyæ na po-
moc naszych opiekunów i wojskowych
– przede wszystkim w nieprzewidzianych
sytuacjach. W³aœnie takie sytuacje do-
starczaj¹ ka¿demu z nas innych wra¿eñ
i doznañ. Ró¿nych, ale na pewno niesa-
mowitych i niezapomnianych...
Wracaliœmy do domu zupe³nie przemo-
czeni. Wszystkie te trudy dzielnie znosi-
³a ekipa w sk³adzie: Krzysztof B³aszkow-
ski, Wojtek Cichoszewski, Magda Jawo-
rowicz, Jacek Józefczak, Norbert Styziñ-
ski, Milena Wachowiak, Oskar Walko-
wiak, Marcin Waszkowiak.

Magda Stachowska
Ratownik Medyczny Pikniku

w Krzesinach

W dniu 03 lipca 2007r. w siedzibie Business Centre Club w War-
szawie odby³o siê podsumowanie pi¹tej edycji konkursu „Urz¹d Skar-
bowy Przyjazny Przedsiêbiorcy”, którego organizatorem by³o  Mini-
sterstwo Finansów i Business Centre Club.
Wœród wyró¿nionych 60 urzêdów skarbowych z ca³ego kraju znala-
z³o siê 5 urzêdów skarbowych z  wielkopolski, w tym Urz¹d Skarbo-
wy w Koœcianie.
Koœciañski Urz¹d w piêcioletniej historii tego konkursu ju¿ po raz
drugi otrzyma³ to wyró¿nienie.
Przedstawiciele wielkopolskiego œrodowiska biznesu potwierdzili
wysok¹ jakoœæ pracy Urzêdu oraz
rzetelnoœæ i otwartoœæ we wspó³pracy z przedsiêbiorcami.
Jest to dla nas bardzo cenne wyró¿nienie, potwierdza bowiem sku-
tecznoœæ naszych dzia³añ na rzecz  poprawy relacji z przedsiêbiorca-
mi. Stanowi te¿ inspiracjê do dalszych dzia³añ w d¹¿eniu do doskona-
lenia jakoœci obs³ugi podatników.
Dziêkujemy wszystkim przedsiêbiorcom, którzy w z³o¿onych ankie-
tach wyrazili opiniê o naszej pracy.

Urz¹d Skarbowy w Koœcianie
wyró¿niony przez przedsiêbiorców.



lipiec/200714

Z okazji 100-lecia skautingu wszyscy
skauci na ca³ym œwiecie – w tym harce-
rze z Polski, 1 sierpnia o wschodzie s³oñ-
ca odnowi¹ Przyrzeczenie Harcerskie.
Jest to dla nas szczególny czas i szcze-
gólne wydarzenie, dlatego postanowili-
œmy je uczciæ w tak wyj¹tkowy sposób.
W dniach od 29 lipca do 1 sierpnia w Œmi-
glu na terenie przy wiatrakach odbêdzie
siê Zlot Hufca ZHP Œmigiel pod has³em
„Festyn harcerski z okazji odnowienia
Przyrzeczenia Harcerskiego”. Na czas

Drugiego lipca zu-
chy i harcerze z 2. Œro-
dowiskowej Dru¿yny
Harcerskiej „S³onecz-

na Gromada” wyjechali na trzydniowy
biwak do Boszkowa. Podczas biwaku do-
skonalili umiejêtnoœæ udzielania pierw-
szej pomocy, uk³adania ognisk, wi¹zania
wêz³ów, rozwi¹zywania szyfrów itp. Po-
g³êbiali te¿ swoj¹ wiedzê o Baden Powel-
lu i Janku Bytnarze „Rudym”. Wieczory
spêdzali na pl¹sach i œpiewaniu piosenek

W 1935 roku pisarz Melchior Wañko-
wicz podró¿owa³ z córk¹ Mart¹ po Ma-
zurach i ówczesnych Prusach Wschod-
nich. Owocem tej eskapady by³o wyda-
nie w roku nastêpnym „Na tropach Smêt-
ka”, ksi¹¿ki  popularnej w przedwojen-
nej Polsce. Doœæ powiedzieæ, ¿e do 1939
roku doczeka³a siê ona a¿ 9 wydañ. Ta
popularnoœæ mia³a równie¿ swoje drugie
odbicie w hitlerowskich Niemczech,
gdzie Wañkowicz szybko sta³ siê wro-
giem publicznym, a jego ksi¹¿ki oficjal-
nie zakazane. Zaplanowano nawet po-
dobn¹, „antysmêtkow¹” wyprawê do Pol-
ski, deleguj¹c w tym celu znanego nie-
mieckiego pisarza i reportera Heinricha
Hausera. Stosown¹ pomoc mia³y mu oka-
zaæ niemieckie organizacje mniejszoœcio-
we, w tym kierownik biura w centrali
Deutsche Vereinigung w Bydgoszczy,
Gero von Gersdorff z Parska. Wañkowicz
musia³ mieæ œwiadomoœæ roli, jak¹ pe³ni³
„brunatny” baron z Parska, gdy¿ jego
osobê opisa³ we wszystkich swoich ksi¹¿-
kach, poœwiêconych kampanii wrzeœnio-
wej 1939 roku.

W 1936 roku ukazuj¹ siê dwa pierw-
sze wydania „Smêtka” a pisarz udaje siê,
jako korespondent Polskiego Radia,
w dziewiczy rejs polskiego transatlanty-
ku „Batory”, którego pierwszym etapem

Inwazja harcerzy

Harcerski biwak

Na dalmackich tropach Melchiora Wañkowicza

przy ognisku. Harcerze i zuchy mieli
okazjê sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
oraz sprawnoœæ fizyczn¹ w czasie gry te-
renowej oraz pozoracji. Du¿¹ atrakcj¹
by³y k¹piele w jeziorze i rejs jachtem.
Najwa¿niejszym wydarzeniem by³o z³o-
¿enie przyrzeczenia harcerskiego przez
czworo harcerzy.

W imieniu wszystkich zuchów i harce-
rzy dziêkujê druhnie dru¿ynowej hm. Bar-
barze £awniczak i druhnie Marzenie
Adamczak za opiekê i organizacjê biwaku. Przyboczna Anna £awniczak

trwania zlotu pod wiatrakami zostanie
rozstawione „miasteczko” harcerskie. Na
pewno przez ten czas widok harcerzy
w mundurach nie bêdzie nam obcy.
Uczestnicy wezm¹ udzia³ w grach tere-
nowych i spotkaniach w gronie trzech
pokoleñ harcerzy. Odbêd¹ siê tak¿e im-
prezy otwarte, do udzia³u w których ser-
decznie zapraszamy wszystkich miesz-
kañców:
niedziela, 29 lipca, godz. 1600 – „Fe-
styn harcerski” przy wiatrakach – gry

i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y, nauka
pierwszej pomocy, ognisko z kie³baskami,
wtorek, 31 lipca, godz. 2000 – polowa msza
œw. przy wiatrakach,
wtorek, 31 lipca, godz. 2130 – harcer-
skie widowisko na Pl. Rozstrzelanych
w Œmiglu,
œroda, 1 sierpnia 2007 r., ok godz. 430 –
odnowienie Przyrzeczenia Harcerskie-
go.

Magda Stachowska
Komendantka Hufca Œmigiel

by³o Morze Adriatyckie. Historia lubi siê
powtarzaæ. Dok³adnie 70 lat póŸniej, au-
tor – mieszkaniec Parska – pod¹¿a dal-
mackim tropem Melchiora Wañkowicza.
Reporta¿ z tej wyprawy po raz pierwszy
opublikowany zosta³ w zesz³ym roku na
³amach „Wiadomoœci Koœciañskich”.

Upalny czerwiec, dalmatyñski prze-
biœnieg i pa³ac rzymskiego cesarza

Adriatyk wita nas wiatrem i desz-
czem. Trochê martwimy siê brakiem
s³oñca w pierwszym dniu rejsu i nie przy-
puszczamy nawet, i¿ bêdzie to jedyny
pochmurny i ch³odny dzieñ przez najbli¿-
sze dwa tygodnie. Jeszcze zatêsknimy do
kropli deszczu i orzeŸwiaj¹cego powie-
wu lekkiej bryzy morskiej. Nowo otwar-
ta marina ACI (powszechnie stosowany
skrót angielskiej nazwy klubu Adriatic
Croatia International) w Kaštel Gomili-
ca, niedaleko Splitu, przyt³acza pocz¹tko-
wo swoim rozmachem i iloœci¹ stoj¹cych
tu jachtów. Kilkaset jednostek ró¿nej
wielkoœci, ¿aglowych i motorowych, cu-
muje na „muringach” (d³ugich linach
umocowanych na sta³e w dnie morskim,
s³u¿¹cych do unieruchomienia jachtów
w portach) wzd³u¿ kilku równoleg³ych,
d³ugich pomostów. Sztuczny betonowy
falochron chroni port przed wysok¹ fal¹

i silnymi porywami adriatyckiego jugo,
maestralu czy bory. Obok – stary port,
wspania³y relikt pamiêtaj¹cy zapewne
jeszcze wiek XVI i czasy tureckiego za-
gro¿enia, gdy na wysepce Gomile wzno-
si³y swój obronny klasztor splickie bene-
dyktynki.

Czar terujemy trzynastometrowy
jacht o wypor noœci prawie 10 ton
i wdziêcznej nazwie „Visibaba” (po pol-
sku „Przebiœnieg”), który pachnie jesz-
cze nowoœci¹. Nic zreszt¹ dziwnego, zwo-
dowany zosta³ dopiero miesi¹c temu.
Francuski slup klasy Cyclades 43.4 pre-
zentuje siê doskonale. Smuk³y, bia³y, la-
minatowy kad³ub kryje w sobie obszer-
ne pomieszczenia dla 6 cz³onków naszej
za³ogi; 4 wygodne kabiny sypialne,
2 ³azienki z prysznicem i obszerny salo-
nik z kambuzem, czyli pok³adow¹ kuch-
ni¹. Nowoczesne wyposa¿enie, w tym
najnowszy model nawigacyjnego GPS fir-
my Raymarine (o lodówce, ciep³ej, s³od-
kiej wodzie i aparacie UKF nie wspomi-
naj¹c) oraz ponad 80 metrów kwadrato-
wych powierzchni obu ¿agli gwarantuje
udan¹, morsk¹ wyprawê. Ca³oœci dope³-
nia wysokoprê¿ny, 54-konny silnik Volvo,
niezbêdny podczas manewrów porto-
wych i na kotwicowisku. Przejêcie jach-

Grzegorz NowakLokrum – przeklêty raj na Adriatyku



lipiec/2007 15

tu, rozlokowanie siê na pok³adzie, roz-
mieszczenie baga¿y i zapasów zajmuje
nam ca³e popo³udnie. Jeszcze ma³a cere-
monia – na maszt dumnie wêdruje pol-
ska banderka i ju¿ jesteœmy gotowi do
wyp³yniêcia.

Przed nami pierwsza noc na morzu;
jeszcze w porcie, ale ju¿ w jachtowych
kojach. Jednak nikt nie myœli o spaniu.
Wieczorem wybieramy siê na zwiedza-
nie Splitu, najwiêkszego portowego mia-
sta na dalmatyñskim wybrze¿u. Jestem
tu po raz trzeci, jednak nocny spacer po
ruchliwym, rozœwietlonym nabrze¿u,
obsadzonym pierzastymi, przysadzistymi
palmami i pe³nym pasa¿erskich promów
chorwackiej Jadroliniji, urzeka mnie
swoim niezwyk³ym, egzotycznym cha-
rakterem i zapada mocno w pamiêæ. To
podobno najatrakcyjniejsza promenada
na wschodnim wybrze¿u Adriatyku. St¹d
niedaleko ju¿ do dawnego pa³acu rzym-
skiego cesarza Dioklecjana z prze³omu
III/IV wieku n.e., najlepiej zachowanej
póŸnorzymskiej budowli tego typu w Eu-
ropie. Dostajemy siê do niego przez
wschodni¹ bramê, zwan¹ Srebrn¹. Ta
wielka atrakcja splickiej starówki, pieczo-
³owicie odrestaurowywana i konserwo-
wana, spe³nia dziœ rolê kulturalnego, han-
dlowego i turystycznego centrum, miesz-
cz¹cego siê w parterowej czêœci pa³acu,
kolokwialnie nazywanej Piwnicami Dio-
klecjana. Ca³y zespó³, doskonale wkom-
ponowany w otoczenie, nie ma w sobie
nic z martwego zabytku, a mimo póŸnej
pory têtni ¿yciem i stonowanymi œwia-
t³ami butikowych witryn. Dziêki nie-
znacznej ingerencji póŸniejszych budow-
niczych w pierwotny kszta³t tej czêœci
budowli, w „piwnicach” nadal wyczuwa
siê oddech prawdziwie antycznej histo-
rii. To w murach tego obronnego pa³acu
znalaz³y w VII w. n.e. schronienie reszt-
ki ludnoœci z pobliskiej Solony – rzym-
skiej kolonii, pamiêtaj¹cej czasy cezara
Augusta, zniszczonej licznymi atakami
S³owian przyby³ych tutaj znad Wis³y
i Warty. Tak wiêc mo¿na zaryzykowaæ
ca³kiem œmia³¹ hipotezê, i¿ nasi dalecy
przodkowie nie tylko w znacz¹cy sposób
przyczynili siê do tego, ¿e ruiny Solony
s¹ dziœ g³ówn¹ archeologiczn¹ atrakcj¹
Chorwacji, ale tak¿e, i¿ dziêki ich najaz-
dowi powsta³ i rozwin¹³ siê z czasem Split
– najwiêksze miasto i port na ca³ym tu-
tejszym wybrze¿u.

Odpoczywamy chwilê, siadaj¹c na
marmurowych stopniach jednego z por-
tali wewn¹trz pa³acowego Perystylu.
Wokó³ doskonale zachowane antyczne
³uki i kolumnady. Na wprost marmuro-

we lwy z misternie udrapowanymi grzy-
wami, którym towarzyszy staroegipski
sfinks. Widocznie ju¿ wtedy ceniono ko-
lekcje ró¿nych osobliwoœci. Mimo póŸ-
nej pory, w¹skie uliczki dawnego Splitu
pe³ne s¹ ludzi. Ciekawe, z jak¹ ³atwoœci¹
mieszkañcy starego grada (po chorwac-
ku miasta) potrafili wypracowaæ kompro-
mis pomiêdzy koniecznoœci¹ ochrony za-
bytków a potrzebami ¿ycia codziennego.
Nad g³owami turystów z ca³ego œwiata
sznury susz¹cego siê prania, a w przy-
domowych ogrodach cytrusowe drzew-
ka, obarczone dojrzewaj¹cymi owocami,
w œwietle ulicznych latarni konkuruj¹ce
w odbieraniu zachwytów z dumnymi
drzewkami laurowymi. Cesarskimi lau-
rami, bo jesteœmy w³aœnie na Dioklecija-
novej ulicy. Jak te s³owiañskie jêzyki s¹
nadal do siebie podobne.

Docieramy na pobliski plac, zwany
Narodowym. Wieczorna wycieczka moc-
no nas zmêczy³a. W koñcu mamy za sob¹
d³ug¹ podró¿ z Austrii i ca³y dzieñ pracy
na jachcie. Przygl¹damy siê – ju¿ bez
wiêkszego entuzjazmu, ulicznemu tur-
niejowi argentyñskiego tanga, któr y
spontanicznie rozwija siê wprost na uli-
cy. Stajemy u wejœcia do renesansowej
Gradskiej ljekarni (miejskiej apteki).
Wydaje mi siê, ¿e czujê zapach dawnych
leków: sza³wi, lawendy i rozmarynu. To
chyba z³udzenie, chocia¿… Zio³a te czê-
sto sadzone s¹ w skrzynkach za oknami
miejskich domów. Nad naszymi g³owa-
mi góruje wie¿a z dziwaczn¹ tarcz¹ ze-
garow¹, podzielon¹ na 24 godziny. W³a-
œnie obie wskazówki zatoczy³y wielkie
ko³o i ustawi³y siê w najwy¿szym punk-
cie. Mija pó³noc, gdy decydujemy o po-
wrocie do mariny.

Bezchmurne, wygwie¿d¿one niebo
wró¿y dobr¹ pogodê. Przysiadamy na
moment w pok³adowym kokpicie. Ostat-

nie wra¿enia i komentarze „na gor¹co”
przeplataj¹ siê z planami rejsu na najbli¿-
sze dni. Dla mnie to nie tylko perspekty-
wa udanych wakacji pod ¿aglami. To tak-
¿e realizacja od dawna zamierzonej wy-
prawy, szlakiem dalmatyñskiego epizo-
du dziewiczego rejsu m/s „Bator y”
z 1936 roku. 70 lat temu chluba naszej
¿eglugi pasa¿erskiej opuœci³a nabrze¿e
we w³oskim Trieœcie i pop³ynê³a – przez
Morze Adriatyckie i Tyrreñskie, zachod-
ni¹ czêœæ Morza Œródziemnego, Made-
rê, Lizbonê, wokó³ wybrze¿a pó³nocno-
zachodniej Europy, kana³ La Manche,
Morze Pó³nocne i Kana³ Kiloñski do
Gdyni. Pierwszym etapem inauguracyj-
nej podró¿y by³o zawiniêcie do Dubrow-
nika w ówczesnej Jugos³awii. Wœród pa-
sa¿erów najnowszego polskiego trans-
atlantyku nie mog³o zabrakn¹æ wielkie-
go pióra polskiego reporta¿u – Melchio-
ra Wañkowicza, który pozostawi³ dok³ad-
ne sprawozdanie z ca³ej eskapady w swo-
im zbiorze zatytu³owanym „Anoda-Kato-
da”. Teraz, w chybotliwym œwietle ma³ej
lampy na pok³adzie „Visibaby”, biorê
ksi¹¿kê do rêki i czytam – chyba po raz
setny – wañkowiczowskie konstatacje:
„[...] Polak wychowany na kulturze zachod-
niej i na pod³o¿u s³owiañskim doœwiadcza
w Dalmacji nag³ego, niespodziewanego
wzruszenia. Oba bowiem elementy jego
duszy – kultura katolicko-rzymska i pod³o-
¿e s³owiañskie, z nag³a zjawiaj¹ siê
w abundancji nies³ychanej niby odkrywka
nie tkniêta, nie eksploatowana, niby ów
badniak – staros³owiañski pieñ drzewa
palony na kominie w noc Bo¿ego Naro-
dzenia, który tu jednak obficie podlewa siê
winem, niby owa krajlica, dziewczyna na
Zielone Œwi¹tki koronowana kwiatami,
która w rêku trzyma ber³o – ga³¹Ÿ rozma-
rynu wetkniêt¹ w jab³ko.”

cdn.
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1 czerwca – Koœcian
Ok. godz. 2300 w Koœcianie na terenie
Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportowego
przy ul. Wyzwolenia, z powodu sprzeda-
¿y alkoholu nieletniemu zatrzymano 21-
letni¹ mieszkankê gm. W³oszakowice.
Kobieta sprzeda³a dwa kufle piwa 17-let-
niemu mieszkañcowi gm. Œmigiel. Za-
trzymanej policja przedstawi zarzuty
z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeŸ-
woœci. Za przestêpstwo to grozi grzyw-
na.
6 czerwca – Koœcian
Ok. godz. 1415 w Koœcianie zatrzymano
kieruj¹cego osobowym Oplem 50-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel, który kie-
rowa³ pojazdem w stanie nietrzeŸwym.
Badanie wykaza³o 1,2 promila alkoholu.
10 czerwca – Œmigiel
Ok. godz. 1940 na trasie Poladowo-Œmi-
giel prowadzone przez mieszkañca Œmi-
gla Alfa Romeo podczas wyprzedzania
kolumny samochodów uderzy³o w ty³
znajduj¹cego siê tak¿e w trakcie manew-
ru wyprzedzania – w tym samym kierun-
ku - osobowe Renault Clio. Kierowca Alfy
straci³ panowanie nad pojazdem, samo-
chód „dachowa³”, a nastêpnie wypad³ na
pobocze drogi. Samochody jecha³y w kie-
runku Œmigla. W wyniku wypadku obra-
¿eñ cia³a dozna³o troje pasa¿erów Alfy.
Dwoje zosta³o zatrzymanych w szpitalu
z rozpoznaniem urazu krêgos³upa.
14 czerwca – Koœcian
Ok. godz. 520 na pl. Krimpen zatrzymano
42-letniego mieszkañca gm. Œmigiel, któ-
ry kierowa³ ¯ukiem w stanie nietrzeŸ-
wym – 0,8 promila alkoholu w organi-
zmie.

14 czerwca – Morownica
Ok. godz. 2155 w Morownicy zatrzyma-
no kieruj¹cego w stanie nietrzeŸwym
Hond¹ Civic 33-letniego mieszkañca
Leszna – 3,1 promila alkoholu w organi-
zmie.
17 czerwca – Stare Bojanowo
Ok. 230 z nieustalonej przyczyny dosz³o
do po¿aru domu jednorodzinnego w Sta-
rym Bojanowie. Spaleniu uleg³o wnêtrze
mieszkalne domu. Policja prowadzi czyn-
noœci maj¹ce na celu ustalenie, czy do
po¿aru dosz³o w wyniku przestêpstwa.

Ok. godz. 1935 w St. Bojanowie, po we-
zwaniu od uczestników miejscowego fe-
stynu, zatrzymano 33-letniego mieszkañ-
ca Koœciana, który w stanie nietrzeŸwym
jeŸdzi³ po p³ycie stadionu przy ul. £¹ko-
wej. Kieruj¹cy Fordem K manewrowa³
pomiêdzy uczestnikami imprezy rekre-
acyjnej, aby ostatecznie zawisn¹æ samo-
chodem na jednej ze skarp trybuny ota-
czaj¹cej boisko. Zatrzymany przez poli-
cjê mê¿czyzna mia³ 1,2 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. Przedsta-
wiony zostanie mu zarzut kierowania
pojazdem w stanie nietrzeŸwym, za co
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolno-
œci. Po precyzyjnym ustaleniu okoliczno-
œci niedzielnej eskapady znanego wcze-
œniej policji mieszkañca Koœciana, nie
wyklucza ona uzupe³nienia listy zarzutów
o przestêpstwo nara¿enia innych osób na
niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub
uszczerbku na zdrowiu – zagro¿one trzy-
letnim pozbawieniem wolnoœci.
17 czerwca – Œmigiel
Ok. godz. 1815 w Œmiglu na przejœciu dla
pieszych na ul. Koœciuszki, motocyklista
uderzy³ w wózek dzieciêcy. Policja usta-

li³a, ¿e 30-letni mieszkaniec powiatu gro-
dziskiego, jad¹cy motocyklem Honda
wraz z pasa¿erem, po zauwa¿eniu na
przejœciu dla pieszych kobiety z wózkiem
podj¹³ nag³y manewr hamowania, a na-
stêpnie po³o¿y³ motor na drodze w celu
wyhamowania prêdkoœci. Znajduj¹c siê
w poœlizgu po nawierzchni drogi, moto-
cyklista ³okciem przewróci³ wózek z piê-
ciomiesiêcznym dzieckiem. Mê¿czyzna
po kolizji wezwa³ na miejsce samochód,
którym zawióz³ dziecko i opiekunkê do
koœciañskiego szpitala. Wszyscy uczest-
nicy kolizji doznali otaræ naskórka, dziec-
ko – z uwagi na wiek – zosta³o przewie-
zione na badania i obserwacjê do szpita-
la w Gostyniu.
22 czerwca – Œmigiel
O godz. 2010 zatrzymano 25-letniego nie-
trzeŸwego rowerzystê (2,6 promila),
mieszkañca Œmigla, który dodatkowo
prowadzi³ wbrew zakazowi s¹du.
25 czerwca – droga krajowa K-5
Ok. 200 na parkingu przy drodze krajo-
wej K-5 w Czaczu nieznany mê¿czyzna
uderzy³ g³ow¹ i rêk¹ w twarz 25-letniego
mieszkañca gm. Koœcian. Pokrzywdzo-
ny dozna³ rany ciêtej g³owy i ³uku brwio-
wego, ze zg³oszenia wynika tak¿e, ¿e
w szamotaninie straci³ bluzê o wartoœci
80 z³, w której by³y pieni¹dze. Nastêpnie
napastnik uderza³ w nale¿¹cego do po-
krzywdzonego osobowego forda, uszka-
dzaj¹c przedni¹ szybê oraz maskê (stra-
ty – 500 z³).
Zarówno napastnik jak i pokrzywdzony
nie przebywali na parkingu sami, wiado-
mo tak¿e, ¿e uczestnicy spotkania na
parkingu spo¿ywali alkohol. Policja wy-
jaœnia okolicznoœci sprawy.
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K r z y ¿ ó w k a Kupon konkursowy „WŒ” nr 7/07
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Pionowo
1. na ma³e piwko
2. „czeka” w przechowalni
3. chodz¹ do ty³u
4. w³ókno z Torunia
5. kamieñ w paski
6. wiano
7. stosunek do ¿ycia

11. „...Jim” J. Conrada
12. atrakcyjnoœæ p³ciowa
14. z szalami
15. pióropusz, czub
20. wartka w komedii
22. zawodowa, np. lekarska
24. mit. opiekun muz
25. gazowany napój
27. przeœmiewca
30. z Chinami i Indiami
32. szkic literacki
34. aromat
35. pierwiastek w tranie

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 6/07
brzmia³o: „Noc kupa³y”.
Nagrodê – publikacje regionalne – otrzy-
muje Irena Konieczna ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.

Wszystkim osobom, które pomog³y w ra-
towaniu ¯YCIA i zdrowia naszej córecz-
ki Oleñki, oddaj¹c dla niej swoj¹ krew lub
pomagaj¹c w jej gromadzeniu, dziêkuje-
my z ca³ego serca.
Rodzice – Magdalena i Aleksander Gref

Poznañ, dnia 18 maja 2007 r.
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Poziomo
3. kapusta polna
8. pretensja
9. kr¹g przyjació³

10. szkolne lokum
13. lekki samolot
16. np. masoñska
17. chodzi wspak
18. w kompasie
19. ¿ó³w lub w¹¿
21. kilka gemów
23. zabierany na sp³yw
26. papierowy talerzyk
28. sierpowe w boksie
29. s³u¿¹cy w liberii
31. sk³adnik koktajli
33. zakrêtas
36. z têczówk¹
37. lêk, obawa
38. autem do celu

PODZIÊKOWANIE

Og³oszenia drobne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia
tel. 665 120 330

Monta¿ anten RTV-SAT
tel. 608 065 913

Sprzedam tanio u¿ywany bojler elek-
tryczny 50 l.
tel. 603 915 695

Karcher – 664 433 970

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elektryk 609 270 126

Od trzech tygodni w Œmiglu targowi-
sko funkcjonuje równie¿ w soboty. Do-
tychczasowa „targowa” œroda cieszy³a siê
sporym zainteresowaniem. T³umy kupu-
j¹cych, jak i oferuj¹cych swoje towary
przewija³y siê ka¿dego tygodnia przez
targowy plac. Taka sytuacja oraz przepro-
wadzone w ostatnim czasie inwestycje
sk³oni³y zarz¹dcê, Zak³ad Gospodarki

Sobotnie targowanie
Komunalnej i Mieszkaniowej, do otwar-
cia obiektu równie¿ w sobotê. Jest to
dzieñ wolny od pracy, co pozwoli wielu
osobom pracuj¹cym skorzystaæ z targo-
wych ofert. Handel w soboty odbywa siê
od godziny ósmej do trzynastej. Wszyst-
kich chêtnych zapraszamy!

A.Kasperska
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Pod tym has³em 23 czerwca odby³y
siê turnieje, zabawy sportowe i zawody.
O godzinie 1400 na boisku treningowym
za stadionem rozpocz¹³ siê turniej pi³ki
no¿nej mê¿czyzn pe³noletnich niezrze-
szonych w klubach sportowych. Do roz-
grywek stanê³o piêæ dru¿yn: „Huragan
Astra-2”, „Mir – Team”, „GMB Œmigiel”,
„ Eleven Team Morownica”, „Bossmen

3 czerwca w Krotoszynie odby³ siê 23.
Bieg Krosa na dystansie 10 km. Open
w kat. zarówno kobiet jak i mê¿czyzn
zwyciê¿yli zawodnicy zza wschodniej
granicy. Wœród 96 startuj¹cych Ireneusz
Koller z TKKF „Gryf” z Przysieki Pol-
skiej zdoby³ 7. m. w kat. pow. 40 lat, na-
tomiast Micha³ Szkudlarek w kat. pow.
70 lat – 2. m.

Drugi Nocny Maraton Œwiêtojañski
w Gdyni rozpocz¹³ siê o godz. 2100 na
dystansach 10, 21  i 42 km. Trasê mara-
tonu pokona³o trzech zawodników z Gry-
fa Przysieka Polska. W kat. wiekowej
pow. 30 lat Jakub Wojciechowski – 18m.,
pow. 40 lat Ireneusz Koller – 12 m.
a w kat. pow. 70 lat Micha³ Szkudlarek –

30 czerwca w Œmiglu rozpocz¹³ siê
sezon k¹pielowy. Woda czeka³a na chêt-
nych i w du¿ym basenie, i w mniejszym

Festyn Œwiêtojañski na sportowo

„Gryf” biega

Nocne bieganie

To ju¿ lato...

Morownica”. Po wyrównanej walce zwy-
ciê¿y³a dru¿yna „Eleven Team Morow-
nica” przed „GMB Œmigiel” i „Huraga-
nem Astra-2”. Nagrody – puchary wrê-
czy³a wiceburmistrz Wies³awa Poleszak
– Kraczewska. Godzinê póŸniej na boisku
przy basenie k¹pielowym rozpocz¹³ siê
IV Turniej Siatkówki Pla¿owej. Mecze
rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”, do dwóch wygranych setów (15
pkt). I miejsce zajê³a dru¿yna „WC Ma-
stersi”, II m „ PSV Tyskie”, III m „ Zjed-
noczony Œmigiel”, IV m „Uszole”, V m
„Bracia Polscy”. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy, a trzy zwyciêskie dru-
¿yny medale. O godzinie 1700 na terenie
przy wiatrakach dzieci bawi³y siê, miê-
dzy innymi strzelaj¹c pi³k¹ do ma³ej
bramki, rzucaj¹c ringo na krzy¿ak. Ka¿-

dy uczestnik otrzyma³ s³odycze i drobne
upominki. Równie¿ o godz. 1700 rozpoczê-
³y siê zawody modeli p³ywaj¹cych. Pu-
char i nagrody rzeczowe otrzyma³ Eryk
Wêc³awiak, nagrody rzeczowe za II i III
miejsce otrzymali Krzysztof Mueller
i Eryk Pikiñski.
Organizatorem imprez by³ Oœrodek Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu oraz
Sekcja Modelarska w Starym Bojanowie.
OKFiR foto. OKFiR

– przeznaczonym dla m³odszych dzieci.
Równie¿ tego dnia pierwszy raz dzieci
korzysta³y z placu zabaw. To ju¿ drugi
plac urz¹dzony przez Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji. Wstêgê przy pomo-
cy najm³odszych mieszkañców Œmigla
przeci¹³ burmistrz Wiktor Snela, które-
mu towarzyszyli wiceburmistrz Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska i kierownik
OKFiR Zygmunt Ratajczak.
W dniu otwarcia wstêp na teren basenów
by³ bezp³atny. Ceny biletów nie zmieni³y
siê: 2 z³ote dla dzieci i m³odzie¿y, 3 z³ote

dla osób doros³ych. Basen jest czynny
w godzinach 1100 – 1900.
Zapraszamy!

OKFiR

10 czerwca w Rudawie na III Jurajskim
Pó³maratonie spotka³o siê ponad 900 za-
wodników, by walczyæ o Puchar Starosty
Krakowskiego i wzi¹æ udzia³ w losowa-
niu samochodu Peugeot 206. Trasa bie-
gu by³a bardzo trudna. Micha³ Szkudla-
rek (najstarszy uczestnik) zakoñczy³ go
na 5. m (kat. pow. 70 lat).
Pana Micha³a nie zabrak³o równie¿ na

I pó³maratonie „S³owaka”, który odby³
siê 17 czerwca w Grodzisku z okazji 80.
rocznicy powstania Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Juliusza S³owackiego.
Na trasê 21 km wybieg³o 365 zawodni-
ków. Panu Micha³owi, który zaj¹³ w swo-
jej kat. 2. miejsce, towarzyszy³ Ireneusz
Koller, zajmuj¹c 24. lokatê.

M.D.

2 m. Kolejny raz pan Micha³ okaza³ siê
najstarszym zawodnikiem maratonu.
Trasa by³a bardzo malownicza, ale trud-
na. Stanowi³o j¹ 8 pêtli bulwarem nad-
morskim, ulicami miasta, z met¹ przy
urzêdzie miasta Gdyni. Wystartowa³o
465 zawodników, ale wielu z nich nie
zmieœci³o siê w wymaganym limicie cza-

su – piêciu godzin. Pan Micha³ uzyska³
czas 4,19,12 i by³ jednym z dwóch skla-
syfikowanych zawodników w swojej ka-
tegorii wiekowej. Ka¿dy zawodnik po
ukoñczeniu biegu otrzyma³ medal z p³y-
waj¹cymi w wodzie rybami.

M.D.
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