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Trzeci rok z rzêdu jednog³oœne popar-
cie œmigielskich radnych otrzyma³ bur-
mistrz Wiktor Snela za wykonanie bud¿e-
tu. Sesja absolutoryjna odby³a siê
29 kwietnia.
W 2009 roku dochody samorz¹du za-
mknê³y siê kwot¹ 43 664 558 z³, co sta-
nowi 103,49% za³o¿onego planu. Wydat-
ki, w kwocie 44 053 412 z³, zrealizowane
zosta³y w 90,73%. Bud¿et zamkn¹³ siê
ostatecznie wolnymi œrodkami w wyso-
koœci 5 501 907 z³. Kwota ta w bie¿¹cym
roku pozwoli zmniejszyæ wysokoœæ pla-
nowanych, dla zrównowa¿enia bud¿etu,
kredytów. 
Poza uchwa³¹ absolutoryjn¹ radni pod-
jêli dziesiêæ innych.
Podczas dorocznych Dni Œmigla odby³a
uroczysta sesja rady, na której zostali
uhonorowani zas³u¿eni mieszkañcy gmi-
ny. Tego roku medale „Zas³u¿ony dla
Miasta i Gminy Œmigiel” radni przyznali
Jerzemu Cieœli – na wniosek Stowarzy-
szenia Porozumienie Ziemia Koœciañska,

Tadeuszowi Tomaszewskiemu na wnio-
sek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu oraz Jerzemu Wojciechowskie-
mu na wniosek Gminnego Zwi¹zku Rol-
ników Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu.
Rada ponadto wyrazi³a zgodê na sprze-
da¿ dwóch lokali mieszkalnych znajdu-
j¹cych siê w Œmiglu przy ulicy Reymon-
ta 7, a tak¿e upowa¿ni³a kierownika
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej do prowa-
dzenia postêpowañ w sprawach œwiad-
czeñ pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, co w praktyce oznacza, ¿e od
wrzeœnia sprawami zwi¹zanymi z przy-
znawaniem stypendiów socjalnych dla
uczniów zajmowaæ siê bêd¹ pracownicy
OPS, a nie jak do tej pory Urzêdu Miej-
skiego. W zwi¹zku z powy¿szym radni
wprowadzili tak¿e zmiany do obowi¹zu-
j¹cego regulaminu pomocy materialnej
dla uczniów.
Gmina Œmigiel rozpoczê³a realizacjê ko-
lejnego etapu budowy sieci kanalizacyj-

nej. Obejmuje on Œmigiel oraz Koszano-
wo. Czêœæ kosztów, poza dotacj¹ unijn¹,
gmina musi ponieœæ ze œrodków w³a-
snych, dlatego radni podjêli uchwa³ê
w sprawie zaci¹gniêcia na ten cel po¿ycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wy-
sokoœci 1,5 miliona z³otych z maksymal-
nym okresem jej sp³aty do 8 lat.
Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie kor-
tów tenisowych przy ulicy Koœciuszki
w Œmiglu. Przed oddaniem obiektu do
u¿ytku radni zatwierdzili regulamin okre-
œlaj¹cy zasady korzystania z boisk.
Obiekt zosta³ oddany w administrowanie
Oœrodkowi Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu, a korzystanie z niego bêdzie
czêœciowo odp³atne.
Dwie uchwa³y dotyczy³y przygotowañ do
zbli¿aj¹cych siê wyborów prezydenta RP.
Radni utworzyli dwa dodatkowe obwody
g³osowania: w wonieskim oddziale Wo-
jewódzkiego Szpitala Neuropsychia-
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W maju, poza zaplanowan¹ na Dni
Œmigla uroczyst¹ sesj¹, Rada Miejska ob-
radowa³a tak¿e w przedostatni czwartek
miesi¹ca. W czternastoosobowym sk³a-
dzie podjê³a dziewiêæ uchwa³.
Pierwsza z nich otworzy³a burmistrzowi
„furtkê” do ewentualnego zaci¹gniêcia
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej. Poniewa¿ Narodowy Fundusz zasy-
gnalizowa³ mo¿liwoœæ opóŸnienia w prze-
kazaniu kolejnej zaliczki dotacji na kon-
tynuacjê budowy systemu kanalizacyjne-
go, mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ zaci¹-
gniêcia tzw. „po¿yczki pomostowej”. Czy
bêdzie taka koniecznoœæ, oka¿e siê
w trakcie realizacji zadania.
Radni wprowadzili tak¿e zmiany do Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego. M.in.
zaktualizowali monta¿ finansowy na re-
alizacjê budowy sieci wodoci¹gowej
w Wonieœciu, z uwagi na mo¿liwoœæ po-
zyskania œrodków ujednolicili nazwê za-

dania dotycz¹cego przebudowy ulicy Du-
dycza w Œmiglu i Niet¹¿kowie oraz re-
montu ulicy Leœnej w Niet¹¿kowie.
W uchwale nie zosta³a ujêta zmiana do-
tycz¹ca zaplanowanej przebudowy dro-
gi gminnej Morownica-Poladowo. Radni
zdecydowali, ¿e sprawom inwestycji dro-
gowych poœwiêc¹ wspólne spotkanie ko-
misji, które odbêdzie siê w czerwcu.
Wprowadzenia zmian wymaga³ tak¿e
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych”. Bie¿¹cy stan urz¹dzeñ
wodoci¹gowych, kanalizacyjnych oraz
podejmowane przedsiêwziêcia inwesty-
cyjne spowodowa³y koniecznoœæ weryfi-
kacji planu.
Ponadto radni wyrazili zgodê na wydzier-
¿awienie w trybie bezprzetargowym,
dzia³ek w Œmiglu, Niet¹¿kowie i Brusz-
czewie, na których gospodaruje œmigiel-
skie Ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêdkar-
skiego. Okres dzier¿awy zosta³ ustalony

XLVIII sesja Rady Miejskiej

Ê
trycznego w Koœcianie i w Oddziale Re-
habilitacyjnym Œmiglu, a tak¿e wprowa-
dzili bie¿¹ce zmiany do opisu granic ob-
wodów sta³ych.
Przedmiotem obrad by³o ponadto prze-

kazanie skargi Ireny Romanik-Dziekañ-
skiej na dzia³alnoœæ kierownika Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu do ponownego rozpatrzenia
przez burmistrza Œmigla.
Radni wyrazili równie¿ zgodê na nieod-

p³atne u¿yczenie Ludowemu Klubowi
Sportowemu „MAS-ROL” w Sp³awiu po-
mieszczeñ u¿ytkowanych przez klub
oraz przyleg³ego boiska.

AKA

na 10 lat.
Na sesji zmianom uleg³ równie¿ bie¿¹cy
bud¿et Gminy Œmigiel, uchwa³a w spra-
wie „Planu odnowy miejscowoœci Czacz
na lata 2010-2017”, a tak¿e uchwalony
w ubieg³ym miesi¹cu regulamin kortów
tenisowych (w zakresie podstawy praw-
nej, na któr¹ w uchwale siê powo³uje).
Radni okreœlili szczegó³owo sposób kon-
sultowania z organizacjami pozarz¹dowy-
mi projektów aktów prawa miejscowego
w zakresie dzia³alnoœci statutowej tych
jednostek, wyrazili opiniê dotycz¹c¹
umorzenia udzia³ów w Zak³adzie Wodo-
ci¹gowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Œmi-
glu, a tak¿e wys³uchali sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Narkomani za 2009 r.,
który przedstawi³a Genowefa £¹czna –
pe³nomocnik burmistrza do spraw uza-
le¿nieñ.

AKA

27 marca 2010r. w Osiecznej odby³ siê
XXVI Konkurs M³odych Instrumentali-
stów Cz³onków Orkiestr Dêtych. Do te-
gorocznej edycji zg³osi³o siê 49 muzyków
z terenu Wielkopolski i Dolnego Œl¹ska,
reprezentuj¹cych 13 orkiestr dêtych
z miejscowoœci: Rawicz, Kórnik Wlkp.,
Œrem, Krzywiñ, Koœcian, Poniec, Œmigiel,
Sieraków Wlkp., Ksi¹¿ Wlkp., Krobia,
Miejska Górka, Góra Œl¹ska oraz Osiecz-
na. M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ ze Œmi-
gla reprezentowa³o dwóch uczniów, któ-
rzy dopiero przygotowuj¹ siê do wst¹pie-
nia w jej szeregi. Byli to Adam Schulz
i Eryk Skrzypczak, którzy wystartowali
w I grupie wiekowej do 12 lat, w katego-
rii instrumentów dêtych blaszanych.

Adam uczy siê gry na tr¹bce od
pó³tora roku pod okiem Jana No-
wickiego. W konkursie zapre-
zentowa³ siê bardzo dobrze choæ
nie zdoby³ ¿adnego lauru. Nato-
miast Eryk, przygotowany przez
Piotra B³aszkowskiego, zdoby³
wyró¿nienie. Warto podkreœliæ,
¿e naukê gry na tr¹bce rozpocz¹³
w paŸdzierniku 2009r. Ch³opcom
gratulujemy udanego wystêpu
i liczymy, ¿e wkrótce zasil¹ sze-
regi orkiestry.
Wszystkich mi³oœników œmigiel-
skiej orkiestry informujemy, ¿e zespó³ na-
gra³ p³ytê, która mo¿na zakupiæ w Biblio-
tece Miejskiej w Œmiglu w cenie 15 z³.

Iwona W³och
foto archiwum

M³odzi zdolni

Mi³a niespodzianka spotka³a œmigiel-
skie bibliotekarki w przeddzieñ ich œwiê-
ta. 7 maja do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Œmiglu z ¿yczeniami zawita³y: Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska – zastêpca
burmistrza Œmigla oraz Danuta Marci-
niak – skarbnik Œmigla i wierna czytel-

Dziêkowa³y za pamiêæ
niczka biblioteki. Okolicznoœciowy list
oraz bukiet kwiatów z okazji Dnia Biblio-
tekarza w imieniu burmistrza Wiktora
Sneli przekaza³y Danucie Hampel – kie-
rowniczce biblioteki. Pisemne ¿yczenia
nap³ynê³y równie¿ z Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej i Centrum Animacji Kul-

tury w Poznaniu.
Bibliotekarki szczególnie dziêkowa³y za
pamiêæ, która pozwala im wierzyæ, ¿e
z pozoru ich ma³o efektywna praca, któ-
rej owoce nie³atwo zdefiniowaæ, jest przez
w³adze gminy doceniona.

AKA
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23 maja w koœciele p.w. Wszystkich
Œwiêtych w Starym Bia³czu, o godz. 1200,
uroczyst¹ jubileuszow¹ mszê œw. odpra-
wi³ dostojny jubilat ks. mgr lic. Jaro-
s³aw Olejniczak. W nabo¿eñstwie
uczestniczyli – ks. dziekan kanonik Ta-
deusz Fo³czyñski i ks. kanonik Piotr
Markiewicz. Z uwagi na obowi¹zki nie-
dzielne w trakcie mszy œw. przybyli ka-
p³ani dekanatu œmigielskiego. O powo-
³aniu kap³añskim i drodze ¿yciowej Jubi-
lata kazanie wyg³osi³ ks. kanonik Piotr
Markiewicz, proboszcz z Czacza.
17 maja o g. 1100 wraz z kolegami Jubilata-
mi – ks. proboszcz Jaros³aw koncelebro-
wa³ dziêkczynn¹ EUCHARYSTIÊ w Kate-
drze Poznañskiej pod przewodnictwem
ksiêdza arcybiskupa metropolity STANI-
S£AWA G¥DECKIEGO.
Ks. prob. Jaros³aw Olejniczak pochodzi
z parafii p.w. œw. Miko³aja w Krobi. Œwiê-
cenia prezbiteratu przyj¹³ 23 V 1985 roku
z r¹k ówczesnego ordynariusza archidie-
cezji poznañskiej arcybiskupa metropolity
Jerzego Stroby. Kap³añstwo ks. Jaros³awa
sta³o siê w³asnoœci¹ wielu tysiêcy wiernych
spotkanych na jego duszpasterskim szla-
ku. A by³ to d³ugi szlak...
Najpierw parafia w Czerwonaku, gdzie
odbywa³ roczn¹ praktykê diakoñsk¹. Tam
zdobywa³ pierwsze doœwiadczenia. Potem
od 1985 do 1987 r. trwa³ czas wikariuszo-
wania w przepiêknym Sierakowie Wlkp.
i jednoczeœnie kapelania w miejscowym
szpitalu. Kontakt z chorymi uwra¿liwi³ go
na ludzkie cierpienie. W tej parafii po roku
umar³ jego proboszcz ks. Czes³aw Micha-
lewicz, którego wikariusze traktowali jak
dobrego ojca i przyjaciela.
 4 IX 1987 r. biskup pos³a³ ks. Jaros³awa do
parafii farnej w Œmiglu, gdzie by³ wspó³pra-
cownikiem ks. Stefana Dudziaka. Ten czas
wspomina bardzo mi³o. Zawarte wtedy
przyjaŸnie przetrwa³y do dziœ. W 1989 roku
ks. Jaros³aw Olejniczak, po kilkumiesiêcz-
nej chorobie, przeszed³ do parafii Mokro-
nos (dekanat koŸmiñski – dzisiejsza diece-
zja kaliska). Tam po 11 miesi¹cach pobytu
prze¿y³ nag³¹ œmieræ drugiego proboszcza.
W zwi¹zku z likwidacj¹ stanowiska wika-
riusza w Mokronosie od wrzeœnia 1990
roku biskup powierzy³ mu urz¹d wikariu-
sza w malowniczo po³o¿onym Kobiernie k.
Krotoszyna. Poniewa¿ w miêdzyczasie za-
istnia³a potrzeba nowego wikariusza w Ne-
kli (dekanat kostrzyñski) tam w³aœnie skie-
rowa³ swoje kroki ks. Jaros³aw. W Nekli
pracowa³ do 1993 roku i na w³asn¹ proœbê
przeniesiony zosta³ 3 IV 1993 roku na pla-
cówkê duszpastersk¹ do Nowego Miasta
n. Wart¹, Spotka³ tam bardzo ¿yczliwego

organy elektronowe YAMACHA PSR 640.
Odrestaurowano obrazy i rzeŸby w koœcie-
le. Po kradzie¿y, jaka niestety mia³a miej-
sce w œwi¹tyni, zakupiono nowe naczynia
liturgiczne (dwie puszki z pokrywkami,
kielich z paten¹ mszaln¹ oraz patenê do ko-
munikowania). Zakupiono i zainstalowano
now¹, profesjonaln¹ aparaturê nag³aœnia-
j¹c¹. Przeprowadzono kapitalny remont
frontonu koœcio³a. Zamontowano mie-
dzian¹ instalacjê w kaplicy cmentarnej i od-
nowiono jej fronton, odmalowano lampe-
rie w prezbiterium i kruchcie oraz pas przy-
pod³ogowy wewn¹trz koœcio³a. Odmalowa-
no bramê cmentarn¹ i sprawiono nowy
dwustronny drogowskaz do œmietnika. Za-
montowano i zakonserwowano nowe kra-
ty antyw³amaniowe w oknach zakrystii, za-
instalowano nowe metalohalogenowe
oœwietlenie prezbiterium. Systematycznie
dbano o przycinanie tui na cmentarzu i wy-
kaszanie trawy, (bezinteresownie p. Jan
Pryfer). Sfinansowano równie¿ wyjazd mi-
nistrantów na zlot do Lichenia. Oczyszczo-
no i przerzedzono m³odnik i usuniêto wia-
tro³omy w lesie parafialnym. Gruntownie
wyremontowano, zmodernizowano i wypo-
sa¿ono plebaniê. Piêknie urz¹dzono obej-
œcie wokó³ koœcio³a i plebanii. Zakupiono
sprzêt do utrzymania estetycznego wygl¹-
du terenów zielonych. Zainstalowano
w biurze parafialnym Internet i sprzêt kom-
puterowy.
Nie starczy³oby miejsca, aby wymieniæ
wszystkie dokonania proboszcza bia³eckie-
go i jego parafian. Œwiadcz¹ one o wielkim
zaanga¿owaniu i dba³oœci proboszcza ks.
Jaros³awa Olejniczaka o powierzony koœció³,
plebaniê i tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ parafii,
a tak¿e o lud bo¿y, któremu duszpasterzuje
ju¿ prawie 11 lat. Parafianie to widz¹, cze-
mu dali wyraz w czasie mszy jubileuszowej,
sk³adaj¹c ¿yczenia, kwiaty i upominki-dowo-
dy wdziêcznoœci. Nasza redakcja równie¿
¿yczy zdrowia, obfitoœci ³ask Ducha Œw.
i opieki Matki Bo¿ej na kolejne lata pos³ugi
kap³añskiej w Starym Bia³czu.

E. Kurasiñski, foto. Foto-elf

Jubileusz 25-lecia kap³añstwa ks. Jaros³awa Olejniczaka

proboszcza, œp. ks. dziekana
kanonika Kazimierza Ka-
sprzaka, by³ego wikariusza
œmigielskiego z pocz¹tku lat
60. Ks. Jaros³aw pracowa³
w tej parafii prawie 7 lat,
³¹cz¹c z prac¹ wikariusza
obowi¹zki miejscowego ka-
techety. Bêd¹c w Nowym
Mieœcie, skoñczy³ w Pozna-
niu studia podyplomowe z
zakresu historii Koœcio³a, a
w roku 1994 zda³ egzamin
proboszczowski, z wynikiem valde bene.
W³aœnie w Nowym Mieœcie, w wyniku
kwietniowej wizytacji biskupiej 17 grudnia
1999 roku otrzyma³ nominacjê probosz-
czowsk¹, któr¹ przyj¹³ z wielk¹ radoœci¹.
Odt¹d, wróciwszy po latach do dekanatu
œmigielskiego, jest proboszczem w Bia³czu,
pracuj¹c jednoczeœnie jako katecheta
w swoich Kobylnikach i do czasu nowej no-
minacji wikariuszowskiej dla parafii œw.
Stanis³awa Kostki w Œmiglu – w Zespole
Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿kowie. Czêsto
modli siê przed cudownym obrazem Mat-
ki Bo¿ej Bia³eckiej, która patrzy na dzisiej-
szy Koœció³ i „ceruje” teologiê…
Hobby ks. prob. Jaros³awa Olejniczaka to
dobra ksi¹¿ka, muzykowanie i.....wêdkowa-
nie, którym zarazi³ siê, przebywaj¹c w kra-
inie jezior i lasów na pierwszej wikariuszow-
skiej placówce w Sierakowie Wlkp. Na wêd-
kowanie niestety nie ma zbyt du¿o czasu,
bo ci¹gle ma coœ do zrobienia dla swoich
parafian i dla bia³eckiej œwi¹tyni. Dodatko-
wo Kondekanalni Bracia Kap³ani powierzy-
li mu funkcjê referenta ds. duszpasterstwa
rodzin w obrêbie dekanatu œmigielskiego.
Wspólnota parafialna w Starym Bia³czu li-
czy niewielu ludzi, ale mo¿na zauwa¿yæ
wielkie zaanga¿owanie oraz zwi¹zek wier-
nych z parafi¹ i przepiêkn¹, star¹ œwi¹ty-
ni¹. Œwiadczy ono o ¿ywotnoœci wiary bia-
³eckich parafian. Dziêki temu wspólnie
z proboszczem uda³o siê im wiele dokonaæ.
Przede wszystkim wyremontowano dach
koœcio³a, wymieniono orynnowanie i rury
spustowe na miedziane, dokonano koniecz-
nej konserwacji napêdu dzwonów, zainsta-
lowano 12 nowych lamp halogenowych,
ca³kowicie wymieniono na now¹ (mie-
dzian¹) instalacjê elektryczn¹ w górnej
strychowej czêœci œwi¹tyni. Zakupiono
nowe szaty i naczynia liturgiczne, gruntow-
nie naprawiono dach na kaplicy M.B. Za-
kupiono drzewce i materia³ oraz uszyto 33
flagi do wystroju œwi¹tyni. Ubezpieczono
koœció³ i plebaniê. Pan W³adys³aw Rataj-
czak bezinteresownie otynkowa³ dwa przê-
s³a muru za koœcio³em. Zakupiono nowe
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Jerzy Cieœla urodzi³ siê 7 kwietnia
1949 roku w Œmiglu. Tu ukoñczy³ szko³ê
podstawow¹, a w latach 1963-1967 kon-
tynuowa³ edukacjê w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Lesznie. Po otrzymaniu
œwiadectwa dojrza³oœci rozpocz¹³ studia
na wydziale rolniczym w Wy¿szej Szko-
le Rolniczej w Poznaniu. Ukoñczy³ je
w 1971 roku, uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera
rolnika. W latach 1984-1985 poszerza³
wiedzê w Podyplomowym Studium Tech-
nologii Produkcji Buraka Cukrowego na
Akademii Techniczno-Rolniczej w Byd-
goszczy. Kolejne studia podyplomowe
odby³ na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Wydzia³ Prawa
i Administracji – Podyplomowe Studium
Samorz¹du Terytorialnego (lata 1990-
1991) oraz w Wy¿szej Szkole Marketin-
gu i Zarz¹dzania w Lesznie – Nowocze-
sne zarz¹dzanie w jednostkach samorz¹-
dowych (lata 2000-2001).
Jerzy Cieœla jest czynny zawodowo od
jesieni 1971 roku, kiedy rozpocz¹³ sta¿
w Stadninie Koni Racot. Pracowa³ nastêp-
nie w Pañstwowym Gospodarstwie Rol-
nym w Starym Bojanowie, Powiatowym
Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych w Koœcianie,
Wojewódzkim Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych
w Lesznie i Wojewódzkim Zwi¹zku Plan-
tatorów Roœlin Okopowych w Lesznie.
Nastêpnie, po transformacji ustrojowej
w Polsce, pocz¹wszy od czerwca 1990
roku, jako pierwszy sprawowa³ urz¹d
burmistrza Œmigla. Po zakoñczenie trze-
ciej kadencji przeszed³ do pracy w Staro-

Tadeusz Tomaszewski urodzi³ siê
25.09.1931 jako syn rzemieœlnika Roma-
na Tomaszewskiego. Jego dzieciñstwo
i m³odoœæ przypad³y na czas II wojny
œwiatowej, jednak¿e w tych trudnych cza-
sach ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ i szko-
³ê zawodu. W latach 1951-1954 odby³ za-
sadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, zdobywaj¹c
stopieñ kaprala.
To ceniony rzemieœlnik, w³aœciciel zak³a-
du mechaniki pojazdowej, który prowa-
dzi od 29.09.1954 r. Wyszkoli³ i przygo-
towa³ do zawodu 227 uczniów. Jego
dzia³alnoœæ szkoleniowo-wychowawcza
zosta³a doceniona przez w³adze miasta i
Cech Rzemios³ Ró¿nych – cz³onkiem jest
od chwili reaktywowania, tj. od 20 lat,
które przyzna³y mu liczne odznaczenia
pañstwowe i medale. Najbardziej znacz¹-
ce to Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³o-
ta Odznaka Mistrza, Z³ota Odznaka za
Zas³ugi w Rozwoju Rzemios³a w Wiel-

J e r z y  C i e œ l a

stwie Powiatowym w Koœcianie. Obecnie
pracuje w Zespole Szkó³ Specjalnych
w Koœcianie.
Reforma administracyjna umo¿liwi³a
przywrócenie podmiotowoœci wspólno-
tom gminnym, co sta³o siê fundamentem
demokracji, dlatego te¿ niezmiernie wa¿-
ne by³o, jacy ludzie stanêli w 1990 roku
na czele tych wspólnot. W gminie Œmi-
giel mandat ten powierzony zosta³ cz³o-
wiekowi odpowiedzialnemu i pracowite-
mu – Jerzemu Cieœli, który by³ i jest za-
anga¿owanym dzia³aczem samorz¹do-
wym i cenionym spo³ecznikiem. Jego
aktywnoœæ publiczna od lat koncentruje
siê g³ównie w obszarze samorz¹du lokal-
nego i powiatowego. Od 1990 roku do
2002 roku sprawowa³ funkcjê burmistrza
Œmigla, a od 2006 roku jest radnym Rady
Powiatu Koœciañskiego, gdzie przewod-
niczy Komisji Rolnictwa, Ochrony Œro-

dowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Podsumowuj¹c dorobek samorz¹du œmi-
gielskiego w minionym dwudziestoleciu,
stwierdziæ nale¿y, i¿ dzia³alnoœæ Jerzego
Cieœli w znacz¹cym stopniu przyczyni³a
siê do kszta³towania spo³eczeñstwa oby-
watelskiego w gminie Œmigiel. Tworz¹c
zrêby samorz¹dnoœci, wywar³ realny
i niezaprzeczalny wp³yw na wzrost œwia-
domoœci obywatelskiej.
W sposób szczególny oddany jest spra-
wie ochrony przeciwpo¿arowej. Jako
cz³onek OSP w Œmiglu bierze aktywny
udzia³ w pracach tej jednostki. Jego pe³-
na zaanga¿owania postawa zosta³a uho-
norowana wyborem w 1990 roku na pre-
zesa Zarz¹du Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Œmiglu. Funkcjê tê pe³ni nieprze-
rwanie do dziœ.
Dzia³a tak¿e w Stowarzyszeniu „Porozu-
mienie Ziemia Koœciañska” i jest cz³on-
kiem wspieraj¹cym Towarzystwa Œpiewu
„Harmonia”.
 Jerzy Cieœla odznaczony zosta³ m.in.
Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz
Srebrnym i Z³otym Medalem za Zas³ugi
Dla Po¿arnictwa, Srebrnym Medalem za
Rozwój Rzemios³a Œmigielskiego. Posia-
da tak¿e Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi
dla Oœwiaty, Odznakê za Zas³ugi dla
Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych,
odznakê Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa
oraz Odznakê za Zas³ugi dla Wojewódz-
twa Leszczyñskiego.

Porozumienie Ziemia Koœciañska

T a d e u s z  T o m a s z e w s k i

kopolsce, Srebrny Medal im. Jana Kiliñ-
skiego, Z³oty Medal im. Jana Kiliñskie-
go.
Aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci na
rzecz spo³eczeñstwa, bowiem w latach
1969-1988 zasiada³ w Radzie Narodowej
Miasta i Gminy Œmigiel, natomiast w la-
tach 1988-1992 by³ radnym Wojewódzkiej

Rady Narodowej w Lesznie. Jego aktyw-
noœæ na forum województwa zosta³a wy-
soko oceniona poprzez nadanie odznaki
„Za Zas³ugi dla Województwa Leszczyñ-
skiego”.
Tadeusz Tomaszewski ma ogromny
wk³ad w rozwój Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego, w którym dzia³a od chwi-
li jego reaktywowania. Pe³ni³ w tym cza-
sie odpowiedzialn¹ funkcjê komendanta
bractwa. Bracia docenili i doceniaj¹ jego
zaanga¿owanie, czego dowodem s¹ nada-
ne odznaczenia i wyró¿nienia - Order
Zas³ugi w klasie Krzy¿ Rycerski, Order
Zas³ugi w klasie Krzy¿ Oficerski oraz jed-
no z najwa¿niejszych odznaczeñ, jakim
jest Order Zas³ugi w klasie Krzy¿ Koman-
dorski z Mieczami. W 1995 r. zosta³ kró-
lem kurkowym, jest tak¿e fundatorem
przechodniego ³añcucha Tadeusza. Ry-
walizacja o prawo do noszenia go prze-
prowadzona jest ka¿dego roku w paŸ-

Ä
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Jerzy Wojciechowski urodzi³ siê 3 lu-
tego 1933 roku w Koszanowie jako syn
Alojzego i Anny z domu Jakubowskiej i tu
mieszka³ do 30 kwietnia 1946 roku, gdy
jego rodzina przeprowadzi³a siê do Tar-
gowiska w gminie Lipno. Tutaj ukoñczy³
w 1949 r. Szko³ê Podstawow¹, póŸniej
kontynuowa³ naukê w Publicznej Szkole
Rolniczej w Starym Bojanowie, któr¹
ukoñczy³ 31 grudnia 1950 roku. Rok póŸ-
niej zosta³ absolwentem Szko³y Prakty-
ków Specjalistów M³odszych Agrotech-
ników w Przylepkach, po której skiero-
wano go do pracy w Powiatowej Radzie
Narodowej w Lesznie na stanowisko in-
struktora ochrony roœlin. Pracowa³ tam
do rozpoczêcia s³u¿by wojskowej, tj. do
6 listopada 1953 roku, któr¹ odbywa³
w Opolu w Podoficerskiej Szkole Broni
Pancernej oraz w Pu³ku Pancernym do
31 paŸdziernika 1955 roku. Po odbyciu
s³u¿by wojskowej wróci³ do Koszanowa i
dalsz¹ pracê zawodow¹ rozpocz¹³ 17 li-
stopada 1955 r. w Pañstwowym Oœrodku
Maszynowym w Œmiglu na stanowisku
agronoma. Z dniem 1 stycznia 1957 r.
zosta³ przeniesiony do Powiatowego
Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Koœcianie na stanowisko agronoma
gromadzkiego na teren gminy Œmigiel.
Z dniem 1 marca 1968 r. na zasadzie po-
rozumienia stron zosta³ przeniesiony do
Urzêdu Miasta i Gminy Œmigiel na sta-
nowisko kierownika s³u¿by rolnej. By³ to
okres wielkich zmian na wsi, odradza³a

J e r z y  W o j c i e c h o w s k i

siê dzia³alnoœæ kó³ek rolniczych i kó³
gospodyñ wiejskich. Wprowadzono
nowe odmiany zbó¿ i ziemniaków oraz
zaczêto stosowaæ nowoczesne maszyny
rolnicze, dlatego w tym zakresie prowa-
dzono szereg szkoleñ. W tych przemia-
nach czynnie uczestniczy³. Jednoczeœnie
rozpocz¹³ korespondencyjnie naukê
w Technikum Hodowli Roœlin i Nasien-
nictwa w Bojanowie, któr¹ ukoñczy³
w 1963 roku. Za porozumieniem stron
z dniem 1 lipca 1973 r. podj¹³ pracê
w Centrali Nasiennej w Koœcianie na sta-
nowisku inspektora d/s plantacji nasien-
nych w rejonie gminy Œmigiel. Nastêp-
nie od 1 do 31 grudnia 1985 r. pracowa³
w Rolniczym Kombinacie Spó³dzielczym
w Bronikowie z siedzib¹ w Morownicy
na stanowisku agronoma, po tym okre-
sie zosta³ oddelegowany do pracy w Wo-

jewódzkim Komitecie Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego w Lesznie jako in-
struktor na teren gminy Œmigiel. Od
1 grudnia 1986 roku obj¹³ stanowisko za-
stêpcy dyrektora Banku Spó³dzielczego
w Œmiglu. 16 maja 1990 r. zosta³ dyrekto-
rem i pe³ni³ tê funkcjê do odejœcia na eme-
ryturê 10 stycznia 2003 roku.
Bêd¹c dyrektorem banku, otrzyma³ me-
dal Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel.
Podczas kariery zawodowej pe³ni³ wiele
funkcji spo³ecznych na terenie gminy - by³
cz³onkiem OSP, Kó³ka Rolniczego, Rady
Nadzorczej Banku Spó³dzielczego, a w
latach 1983-1986 pe³ni³ funkcjê przewod-
nicz¹cego Rady Banku, nastêpnie by³
cz³onkiem Gminnej Spó³dzielni oraz Spó³-
dzielni Ogrodniczej. 9 grudnia 1973 r. zo-
sta³ radnym Rady Narodowej Miasta i
Gminy Œmigiel, a w dniu 22 marca 1976 r.
radnym pierwszej kadencji Wojewódzkiej
Rady oraz pe³ni³ funkcjê sekretarza Ko³a
Niet¹¿kowo, od 1964 r. by³ prezesem Miej-
sko - Gminnego Komitetu, a obecnie Za-
rz¹du Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Œmiglu, od 1993 roku do chwili obecnej
jest wiceprezesem.
Jerzy Wojciechowski za aktywn¹ pracê
spo³eczn¹ zosta³ odznaczony Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi oraz Kawalerskim
Krzy¿em Orderu Odrodzenia Polski,
a tak¿e wieloma odznaczeniami resorto-
wymi i bran¿owymi.

Gminny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek
Organizacji Rolniczych w Œmiglu.

dzierniku. Czêsto powtarzana przez nie-
go dewiza brzmi: „Bracia, musimy robiæ
wszystko, aby to, co nasi ojcowie pozo-
stawili, by³o pielêgnowane i trzeba siê
przy³o¿yæ, aby to utrzymaæ i jeszcze roz-
budowaæ, bo to nasze, œmigielskie”
Tadeusz Tomaszewski dzia³a tak¿e na
rzecz Œmigielskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego i Krêgu Harcerzy Starszych im.
Ksiêcia Józefa Poniatowskiego, którego

Ê jest wspó³za³o¿ycielem. Tu zosta³ wyró¿-
niony odznak¹ Harcerska S³u¿ba Wielko-
polsce, a w 1995 r. otrzyma³ stopieñ in-
struktora – przewodnika. W 2008 r. z oka-
zji 15-lecia powstania krêgu otrzyma³ Dy-
plom Honorowy Burmistrza Œmigla.
Od 1970 r. jest myœliwym, nale¿y do ko³a
Knieja, w którym od 1992 r. jest ³owczym.
Na podkreœlenie zas³uguje cz³onkowstwo
w Wojewódzkiej Komisji Strzeleckiej
(1983-1991), a od 1992 r. w Okrêgowej

Radzie £owieckiej w Lesznie. Jego aktyw-
noœæ zosta³a uhonorowana poprzez nada-
nie w 1974 r. Medalu za Zas³ugi w Roz-
woju Wielkopolskiego £owiectwa
i w 1982 Br¹zowego Medalu za Zas³ugi
w Realizacji Zadañ Polskiego £owiectwa.
Jest tak¿e kawalerem Medalu Br¹zowe-
go, Srebrnego, Z³otego za Zas³ugi w £o-
wiectwie oraz najwy¿szego odznaczenia
wœród myœliwych, jakim jest „Z³om”.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Cz³onkowie œmigielskiego Ko³a Sto-
warzyszenia „Porozumienie Ziemia Ko-
œciañska” zorganizowali dla mieszkañ-
ców gminy festyn rekreacyjny. Impreza
odby³a siê 15 maja na boiskach sporto-
wych „Orlik”. Mimo niesprzyjaj¹cej po-
gody amatorów gier i zabaw nie zabra-
k³o. Na zwyciêzców czeka³y atrakcyjne
nagrody.
Puchar dla najlepszej rodziny zdobyli
mieszkañcy Œmigla – rodzina Styziñ-
skich.

Rodzina Styziñskich – najlepsza
Pierwsze miejsce w kategorii do lat 16
zaj¹³ Piotr Zandecki, drugie Wiktoria
Kubiak, trzecie Patryk Kubiak, nastêp-
ne Katarzyna Brzeziñska, Karolina Susz-
ka, Roksana Stachowiak i Rados³aw Sty-
ziñski.
W kategorii powy¿ej 16 lat najlepszy oka-
za³ siê Jakub Kasperski, drugie miejsce
zaj¹³ Krzysztof Styziñski, trzecie Jakub
WoŸny, a czwarte Joanna Gawron.
Nad przebiegiem konkurencji czuwali
cz³onkowie stowarzyszenia.

AKA , fot. archiwum PZK
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Po raz czwarty w Œmiglu odby³ siê
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci
i M³odzie¿y „MUZOL” im. Henryka Pel-
li.
W tym roku zg³oszenia nades³a³o 162
wokalistów, niestety nie wszyscy chêtni
zostali zakwalifikowani do udzia³u w fe-
stiwalu.
Po analizie i ocenie wszystkich nagrañ
Gra¿yna £obaszewska zakwalifikowa³a
ostatecznie 55 wokalistów: 19 osób w kat.
10-12 lat, 22 osoby w kat. 13-15 lat oraz
14 osób w kat. m³odzie¿owej 16-25 lat.
Festiwal rozpocz¹³ siê 21 maja warszta-
tami wokalnymi, które przeprowadzi³a
Gra¿yna £obaszewska. Ka¿de wykonanie
by³o najpierw szczegó³owo analizowane,
a œpiewaj¹cy mia³ okazjê us³yszeæ z ust
Gra¿yny £obaszewskiej wiele cennych
uwag. Warsztaty trwa³y ca³y dzieñ, prze-
rywnik stanowi³o spotkanie z burmi-
strzem Œmigla, który przybli¿y³ uczest-
nikom historiê i teraŸniejszoœæ miasta.
Przes³uchania festiwalowe rozpoczê³y siê
w sobotê o godz. 1100. Na wokalistów cze-
ka³o wymagaj¹ce, profesjonalne jury:
Gra¿yna £obaszewska – wokalistka, au-
torka tekstów, kompozytor, pedagog,
Aleksander Maliszewski – dyrygent,
kompozytor, aran¿er oraz Halina Bene-
dyk – wokalistka. Pierwsi na scenie za-
prezentowali siê najm³odsi, a d³ugie go-
dziny przes³uchañ zakoñczy³a grupa m³o-
dzie¿owa.
Po przes³uchaniach dla wystêpuj¹cych
nast¹pi³a chwila oddechu, który mogli
wykorzystaæ, strzelaj¹c z wiatrówki
i kbks, dziêki uprzejmoœci Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego. Dla jury i orga-
nizatorów by³a to godzina wytê¿onej pra-
cy. Jurorzy musieli podj¹æ ostatnie trud-
ne decyzje, organizatorzy natomiast zd¹-
¿yæ z przygotowaniami do koncertu ga-
lowego, który w tym roku prowadzi³
Krzysztof Kubiak – muzyk, instruktor

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i M³odzie¿y „MUZOL”
im. Henryka Pelli.

i juror.
Wokaliœci wytypowani do tego wystêpu
nie zawiedli publicznoœci.
Po prezentacjach g³os zabra³a przewod-
nicz¹ca jury Gra¿yna £obaszewska. By³a
tak zadowolona z poziomu, jaki reprezen-
towali m³odzi wykonawcy, ¿e trudno jej
by³o ukryæ ³zy wzruszenia. To niepraw-
da, ¿e w Polsce nie ma dobrze œpiewaj¹cej
m³odzie¿y – stwierdzi³a.
W kat. 10-12 lat I miejsce zdoby³a ju¿ dru-
gi rok z rzêdu Julia Sobczyk z Leszna
z piosenk¹ „Lustro”, II miejsce piosenk¹
„Go³êbi song” zdoby³a Weronika Krystek
z Bielawy, natomiast III miejsce zajê³a
Jagoda Ró¿ycka, œpiewaj¹c utwór „Szarp
pan Bas”, równie¿ z Bielawy. Jury posta-
nowi³o w tej kategorii przyznaæ a¿ cztery
wyró¿nienia – Michaeli Maciejewskiej ze
Œwiecia, która œpiewa³a piosenkê „Szkol-
ny blues”, Monice Tabat z Chodzie¿y –
„Brzydkie oczy”, Katarzynie Starosta
z Buku – „ Mój s³oñ” oraz Hubertowi Ce-
glarkowi z Wieruszowa za piosenkê
„Œpiewam i tañczê”. Hubert jako najm³od-
szy uczestnik festiwalu otrzyma³ równie¿
nagrodê ufundowan¹ przez senator RP
Ma³gorzatê Adamczak – pluszowego
misia. W kategorii 13-15 lat jury przyzna-
³o I miejsce Emilii Hamerlik z Bielawy –
„Tañcz¹ce Eurydyki”, II miejsce Mag-
dzie Smoczyñskiej z Wroc³awia za piosen-
kê „Z woli dusz” oraz III miejsce Julii Jasz-
czyk z Ostrowa Wielkopolskiego –
„Ukrad³a Cyganka kurê”, W tej katego-
rii jury przyzna³o trzy wyró¿nienia: Han-
nie Barsznica ze Skoroszyc za piosenkê
„Wielki targ”, Renacie Werner z miejsco-
woœci Jesiona za „Tak bym chcia³a” oraz
Dagmarze Maciejewskiej ze Œwiecia za
piosenkê „Chyba, ¿e...”
W kat. m³odzie¿owej I miejsce zajê³a
Marta Nielaba z Iwanowic za utwór „Ser-
deczny mój,”, II miejsce przyznano Zofii
Banaszak z Ostrowa Wielkopolskiego –

„Dzika ró¿a”, natomiast III miejsce zajê-
³a Paulina Walendziak ze Œwiecia za pio-
senkê „Czas rozpaliæ piec”. Wyró¿nienia
w tej kategorii otrzymali: Amanda
Dziechciarz z G³a¿ewa – „Je¿eli chcesz”
oraz Joanna Szkaradkiewicz z Leszna –
„Kiedy ksiê¿yc jest w nowiu”. Zdobywcy
pierwszych miejsc otrzymali komplet
walizek i USB Flash Drive, drugiego
miejsca – miniwie¿e i s³uchawki, nato-
miast trzeciego namioty, œpiwory i kari-
maty. Ponadto ka¿dy otrzyma³ statuetkê
i dyplom. Zdobywcy wyró¿nieñ otrzymali
s³uchawki. Wszystkie nagrody zosta³y
zakupione ze œrodków Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Wielkopolskie-
go i Starostwa Powiatowego w Koœcianie.
Najwa¿niejsz¹ nagrod¹ na ka¿dym festi-
walu jest Grand Prix – w tym roku jej
zdobywc¹ zosta³ Mateusz Wiœniewski
z Rypina, za wykonanie piosenki „Kiedy
tracisz przyjaciela”. Nagrodê w tej kate-
gorii – kino domowe, ufundowa³ bur-
mistrz Œmigla.
Scenografia festiwalu zosta³a wzbogaco-
na kwiatami z „Ogrodnictwa” Kamili
i Jacka Maœlankiewiczów.
Tegoroczny festiwal mia³ znakomitych
patronów honorowych: senator Ma³go-
rzatê Adamczak, marsza³ka województwa
wielkopolskiego Marka WoŸniaka, bur-
mistrza Œmigla Wiktora Snelê oraz Blan-
dynê Pellê – ¿onê pana Henryka.
Festiwal mia³ równie¿ swoich patronów
medialnych: TVP Poznañ, iTV Leszno,
portal internetowy Panorama Leszna,
por tal internetowy le.media, Radio
Merkury, Radio Elkê, Panoramê Lesz-
czyñsk¹, Gazet¹ Koœciañsk¹ oraz gazetê
ABC.
Dziêkujemy w³aœcicielom restauracji
„Marta” za troskê o wy¿ywienie uczest-
ników festiwalu i mi³¹ obs³ugê.

M.D. foto M.D.
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W zwi¹zku z 90. rocznic¹ warto przy-
pomnieæ okolicznoœci, w jakich do niej
dosz³o i udzia³ w tych wydarzeniach Wiel-
kopolan, a zw³aszcza mieszkañców Zie-
mi Œmigielskiej. Znacz¹cym epizodem tej
wojny by³a bitwa warszawska zwana „cu-
dem nad Wis³¹”, która zosta³a uznana za
18. bitwê œwiata. Zwyciêskie zakoñcze-
nie wojny zadecydowa³o w sposób osta-
teczny o istnieniu II RP. „Ponad trupem
bia³ej Polski wiedzie droga ku ogólno-
œwiatowej po¿odze. Na bagnetach prze-
niesiemy szczêœcie i pokój pracuj¹cej lud-
noœci”. Tak wypowiedzia³ siê 90 lat temu
jeden z czo³owych bolszewickich dowód-
ców wojskowych Michai³ Tuchaczewski.
Znacz¹cy udzia³ w wydarzeniach, jakie
mia³y miejsce na wschodzie naszego kra-
ju, zaznaczy³y oddzia³y wojsk wielkopol-
skich. Jeszcze w toku Powstania Wielko-
polskiego organizacjê regularnych si³
zbrojnych podj¹³ kapitan, a póŸniej mjr
Stanis³aw Taczak, a od 16 stycznia 1919
roku kontynuowa³ to dzie³o gen. Dowbór-
Muœnicki. Ju¿ 17 stycznia 1919 roku po-
wo³ano do wojska rekrutów z roczników
1897-98 oraz 1900, a nastêpnie od 4 mar-
ca 1919 roku kolejne roczniki, tj.1891-94
oraz 1901. 5 stycznia 1919 w Poznaniu
powsta³o Dowództwo G³ówne Powstania,
a 7 stycznia podzielono obszar objêty
walk¹ na siedem okrêgów, których licz-
bê od 13 stycznia zwiêkszono o kolejne
dwa – Koœcian i Inowroc³aw. Mjr Taczak
podj¹³ decyzjê, by ma³e oddzia³y powstañ-
cze zorganizowaæ w wiêksze, a wiêc szwa-
drony, bataliony i pu³ki. Kolejna reorga-
nizacja nast¹pi³a od 18 stycznia 1919
roku, kiedy podzielono liniê styku z nie-
przyjacielem na cztery fronty: pó³nocny,
zachodni, po³udniowo-zachodni i po³u-
dniowy. W sk³ad wojsk frontu p³d.-zach.
wchodzi³a tzw. „Grupa Leszno”, w której

Wojna polsko-bolszewicka
znajdowa³y siê m.in. oddzia³y koœciañskie
i œmigielskie. Jego dowódc¹ zosta³ p³k
Micha³ Milewski. Realizuj¹c wcze-
œniejsz¹ decyzjê mjr. Taczaka, gen. Do-
wbór-Muœnicki przyst¹pi³ do tworzenia
w ka¿dym okrêgu dywizji piechoty, sk³a-
daj¹cej siê z czterech pu³ków piechoty,
artylerii i jazdy. Powsta³y wiêc 1.,2. i 3.
Dywizja Strzelców Wielkopolskich.
W sk³ad 1. Dywizji wchodzi³ 1.,2.,3. i 4.
Pu³k Strzelców Wlkp., 3. Pu³k Artylerii
Polowej (póŸniej 14.) oraz 1. Pu³k U³anów
Wlkp. (póŸniej 15.). 2. Dywizja Strzelców
Wlkp. zosta³a sformowana na podstawie
rozkazu z 6 marca 1913 roku. W jej sk³ad
wchodzi³y 5.,6.,7. i 8. pu³k. Pu³ki 9., 10.,
11. i 12. znalaz³y siê w sk³adzie 3. Dywi-
zji. W sierpniu 1919 roku przyst¹piono
do organizacji 4. Dywizji Strzelców
Wlkp., któr¹ przemianowano póŸniej na
Dywizjê Strzelców Pomorskich. Zorgani-
zowany zosta³ w tym czasie tak¿e 1. i 2.
Pu³k Rezerwowy. W sk³ad pierwszego
wchodzi³a m.in. kompania koœciañska.
Powsta³ równie¿ Dywizjon Poci¹gów Pan-

Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski odbiera defiladê Wojsk Wiel-
kopolskich w czasie uroczystego zjednoczenia si³ zbrojnych by³e-
go zaboru pruskiego z Wojskiem Polskim w dniu 27 grudnia

1919 r. (po lewej gen. J. Dowbór-Muœnicki)

Przysiêga genera³a Dowbór-Muœnickiego podczas zaprzysiê¿e-
nia wojska na Placu Wolnoœci w dniu 26 stycznia 1919 r.

cernych, Poznañski Batalion Œmierci,
Oficerska Szko³a Piechoty, Oficerska
Szko³a Artylerii, Oficerska Szko³a Obro-
ny Krajowej oraz wiele innych jednostek
ró¿nych specjalnoœci. W dniach 25-27
paŸdziernika 1919 roku dokona³ siê akt
formalnego przejêcia w³adzy nad wojska-
mi wielkopolskimi przez naczelnego
wodza. Efektem tego dzia³ania by³a likwi-
dacja Dowództwa Frontu Wielkopolskie-
go z gen. Dowbór-Muœnickim na czele.
Zgodnie z rozkazem ministra spraw woj-
skowych z 10 grudnia 1919 roku dotych-
czasowa 1. Dywizja Strzelców Wlkp. sta-
³a siê 14. Dywizj¹, a poszczególne pu³ki
otrzyma³y now¹ numeracjê, tj. 55., 56., 57.
i 58. 2. Dywizja Strzelców Wlkp. sta³a siê
od tego dnia 15., a pu³ki otrzyma³y nu-
mery 50., 60., 61. i 62. 3. Dywizjê prze-
kszta³cono w 17. z pu³kami 67.,68.,69.
i 70. Wojsko wielkopolskie w tej fazie or-
ganizacji osi¹gnê³o stan 120 tysiêcy ¿o³-
nierzy, z tego 72 tysi¹ce jednostek bojo-
wych.

c.d.n.
Jan Pawicki

mjr Stanis³aw Taczak

gen. Dowbór-Muœnicki
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Studio Piosenki „Muzol” przy Cen-
trum Kultury w Œmiglu dzia³a od 2001
roku. Wœród jego cz³onków jest wielu uta-
lentowanych wokalistów. Tym razem
wielki sukces odnios³a Daria Kaczór, któ-
ra wziê³a udzia³ w III Ogólnopolskim
Konkursie „M³ode Talenty” w Bydgosz-
czy. Do konkursu zg³osi³o siê 3000
uczestników w szeœciu kategoriach: ta-
necznej, literackiej, plastycznej, fotogra-
ficznej, teatralnej i muzycznej. Daria star-
towa³a w³aœnie w muzycznej, która roze-
gra³a siê w trzech etapach. Na podstawie
przysy³anych nagrañ wybrano 62 woka-
listów, nastêpnie przeprowadzono elimi-

Nasz m³ody talent
nacje strefowe. Poziom wystêpuj¹cych
by³ bardzo wysoki. O wy³onieniu najlep-
szych z najlepszych zadecydowa³ kon-
kurs g³ówny. Wy³oniono w nim 7 osób –
w tym Dariê. Uroczystoœæ wrêczenia na-
gród po³¹czona z prezentacj¹ artystów
odby³a siê 14 maja w Operze Nova w Byd-
goszczy. Daria Kaczór piosenk¹ „Œpie-
wam i gram” wyœpiewa³a sobie wyró¿nie-
nie. Koncert laureatów by³ emitowany na
antenie radia PiK.
To ogromny sukces i satysfakcja dla Da-
rii oraz opiekunki Studia „Muzol” – Ma-
rzeny Osiewicz.

M.D.

W Œmiglu z³ote gody œwiêtowa³y ko-
lejne pary, które 50 lat temu zawar³y zwi¹-
zek ma³¿eñski. Uroczystoœæ wrêczenia
medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie
przyznanych przez prezydenta RP odby-
³a siê 14 maja w sali œlubów Urzêdu Miej-
skiego Œmigla.
Ma³¿eñski jubileusz obchodzili œmigiela-
nie Kazimiera i Stanis³aw Hoffmannowie,
Eugenia i Kazimierz Mas³owscy, Ma³go-
rzata i Czes³aw Nadolni, Danuta i Zbi-
gniew Sadowscy, a tak¿e mieszkañcy
Karmina Helena i Ignacy Gbiorczyk,
Koszanowa – Melania i Zenon Gorlaso-
wie, Przysieki Polskiej – Jadwiga i Jerzy
Korczakowie oraz Marianna i Antoni
Sztulowie, Robaczyna – Maria i Florian
Jankowscy, Bielaw – Maria i Edward
Konieczni oraz Starego Bojanowa – £ucja
i Edmund Tomczakowie. Urzêdu Miej-
skiego Œmigla. Medale wrêczy³ bur-
mistrz Wiktor Snela w obecnoœci prze-

Ma³¿eñskie 50 lat

30 kwietnia w Gimnazjum im. Konsty-
tucji 3 Maja w Œmiglu obchodzono Œwiê-
to Szko³y. W tym roku uroczystoœæ ku
czci patrona zosta³a po³¹czona z obcho-
dami szóstej rocznicy wejœcia Polski do
Unii Europejskiej.
Spo³ecznoœæ szkolna obejrza³a przedsta-
wienie przygotowane przez uczniów pod
kierunkiem Moniki W³och i Moniki Szu-

Europejskie obchody œwiêta patrona
dry, poœwiêcone wydarzeniom z 1791
roku. Ch³opcy i dziewczêta z klas I e i II d
przybli¿yli zebranym atmosferê, jaka pa-
nowa³a w Polsce 219 lat temu.
Po krótkiej przerwie publicznoœæ mog³a
odbyæ niezwyk³¹ podró¿ po krajach eu-
ropejskich. Przedstawiciele klas pierw-
szych, drugich i trzecich zaprezentowali
kulturê Austrii, Czech, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec,
Polski, Szwecji, Wêgier oraz W³och. Na
scenie nie zabrak³o znanej grupy Abba
(klasa III a), Bawarczyków (klasa I a),
torreadorów, (klasa I c), Napoleona oraz
Edith Piaf (klasa I d). Ponadto przyby-
sze z Neapolu, (klasa II a), Dublina (kla-
sa II d), Budapesztu (klasa I b),Wiednia
(klasa III b), Warszawy (klasa II c) i Pra-
gi (klasa III d) wykonali tarantelê, taniec
irlandzki, czardasza, walca, poloneza i po-

lkê. Grecy (klasa II b) przypomnieli, sk¹d
wywodz¹ siê igrzyska olimpijskie, a Ho-
lendrzy (klasa I e) sprawdzili, co o ich
kraju wiedz¹ Europejczycy. Jury w sk³a-
dzie: Wanda Judek – dyrektor szko³y,
Joanna Pawlicka – wicedyrektor, Hanna
Sp³awska–Dobroñ – nauczycielka geo-
grafii oraz Aleksander Ja³kiewicz – prze-
wodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego,
po obejrzeniu wystêpów gimnazjalistów,
pierwsze miejsce przyzna³o klasie I d,
drugie – klasie II a, a trzecie – klasom
II c i I e.
Ponadto pani dyrektor nagrodzi³a
uczniów, którzy zajêli czo³owe miejsce
w konkursach plastycznych zwi¹zanych
z obchodami Œwiêta Szko³y. Na zakoñcze-
nie prowadz¹cy zaprosili zebranych do
wspólnego tañca europejskiego.
Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Œmiglu

fot. M. Kiciñski

wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla
Jana Józefczaka, Wies³awy Poleszak-Kra-
czewskiej – zastêpcy burmistrza oraz

Tadeusza Marciniaka – zastêpcy kierow-
nika USC.

AKA, fot. A. Kasperska
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Œmigielski samorz¹d, podobnie jak
wiele innych polskich samorz¹dów œwiê-
towa³ 20-lecie swojego powstania. Okazj¹
by³a uroczysta sesja Rady Miejskiej, któ-
ra odby³a siê 28 maja, tradycyjnie w Dni
Œmigla.
W obchodach, poza obecnymi i by³ymi
œmigielskimi samorz¹dowcami uczestni-
czyli mieszkañcy Gminy, a tak¿e zaprosze-
ni goœcie, m.in. Pose³ Wies³aw Szczepañ-
ski, Starosta Koœciañski -Andrzej Jêcz,
Przewodnicz¹ca Rady Powiatu – Iwona
Bereszyñska, przedstawiciele okolicz-
nych samorz¹dów, radni powiatowi, zas³u-
¿eni i honorowi obywatele miasta i gmi-
ny. Z okazji obchodzonego jubileuszu do
Œmigla przyby³y tak¿e zagraniczne dele-
gacje z wszystkich partnerskich miast:
francuska z Neufchateau, czeska z Kame-
nic nad Lipou i wêgierska z Balatonfüzfö.
Wyj¹tkowymi goœæmi na sesji byli rów-
nie¿: Jerzy Cieœla, pierwszy Burmistrz
Œmigla po demokratycznych wyborach
(które odby³y siê w maju 1990 r.), Tade-
usz Tomaszewski oraz Jerzy Wojciechow-
ski, którzy w tym roku zostali odznacze-
ni przez Radê Miejsk¹ Medalem „Zas³u-
¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel”. Z wnio-
skiem o uhonorowanie Jerzego Cieœli
wyst¹pi³o, z inicjatywy œmigielskiego
Ko³a Stowarzyszenie „Porozumienie Zie-
mia Koœciañska”, Kurkowe Bractwo

Strzeleckie w Œmiglu wnioskowa³o o uho-
norowanie Tadeusza Tomaszewskiego,
a o odznaczenie Jerzego Wojciechow-
skiego wyst¹pi³ Gminny Zwi¹zek Rolni-
ków Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu.
Ponadto specjalne, okolicznoœciowe me-
dale z okazji jubileuszu samorz¹dnoœci,
a tak¿e najnowsze wydawnictwo Urzêdu,
album prezentuj¹cy Ziemiê Œmigielsk¹ –
„Œwiat³em Malowane – fotograficzne
wêdrówki po Œmiglu i okolicy” odebrali:
Andrzej Jêcz – Starosta Koœciañski, Iwo-
na Bereszyñska – Przewodnicz¹ca Rady
Powiatu, Micha³ Jurga – Burmistrz Ko-
œciana, Henryk Bartoszewski – Wójt
Gminy Koœcian, Pawe³ Buksalewicz –
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ, Alek-
sandra Marciniak – Sekretarz Miasta
i.Gminy Czempiñ, Piotr Ruszkiewicz –
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Koœcia-
na, Marietta Szkudlarska – wiceprzewod-
niczaca Rady Gminy Koœcian, Roman
Majorczyk – Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Krzywinia, Przemys³aw Sztukowski
– wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta
i Gminy Czempiñ, radni Powiatu Ko-
œciañskiego: Stefan Stachowiak, Karol
Kopienka i Jerzy Cieœla, a tak¿e Przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla - Jan Jó-
zefczak oraz radni obecnej kadencji:
Maria Bia³as, Wojciech Ciesielski, W³o-

W 20. rocznicê samorz¹dnoœci
dzimierz Drótkowski, Wies³aw Kasper-
ski, Rafa³ Klem, Stanis³aw Pawlak, Jan
Pietrzak, Roman Schiller, Zenon Skorac-
ki, Alfred Splisteser, Bogdan Turliñski,
Tadeusz Wasielewski i Zdzis³aw ̄ aczyk,
Józef Cieœla – Burmistrz Œmigla poprzed-
niej kadencji, Witold Omieczyñski –
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla
w latach 1990–1994, Zygmunt Koniecz-
ny Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w la-
tach 1998-2002, Burmistrz Wiktor Sne-
la, Wies³awa Poleszak-Kraczewska – za-
stêpca Burmistrza Œmigla, Maciej Wi-
œniewski – Sekretarz Œmigla, Danuta
Marciniak – Skarbnik Œmigla, Tomasz
Rajch – Przewodnicz¹cy M³odzie¿owej
Rady Miejskiej Œmigla, a tak¿e obecni na
sesji przedstawiciele partnerskich miast
Gminy Œmigiel: Ing. Iwan Pfaur, Mr Jean-
Francois Merlin i dr Kálmán Keil.
Prelekcjê poœwiêcon¹ 20-letniej dzia³al-
noœci samorz¹du oraz zmianom jakie
przez ten czas siê dokona³y wyg³osi³ Sta-
rosta Koœciañski. O dzia³alnoœci œmigiel-
skiego samorz¹du w ostatnich dwóch
dziesiêcioleciach opowiedzia³ Wiktor
Snela – obecny w³odarz gminy.
Uroczystoœæ uœwietni³ udzia³ pocztów
sztandarowych œmigielskich organizacji
oraz szkó³, a tak¿e wystêp M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej.

AKA
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Tradycyjnie, po uroczystej Sesji Rady
Miejskiej Œmigla, przyszed³ czas, by na
terenie przy wiatrakach skorzystaæ z roz-
rywek kulturalnych i rekreacyjnych.
Tym razem w obydwa dni program roz-
poczyna³ siê propozycjami dla dzieci.
W sobotê do wspólnej zabawy zaprosi³a
dzieci i doros³ych Beata Adamska. Pro-
gram „Kramik z piosenkami cioci Beci”
pani Beata zakoñczy³a malowaniem dzie-
ciêcych twarzy. O godz. 1700 rozpocz¹³ siê
koncert Haliny Benedyk. Ta niezwykle
ciep³a i sympatyczna wokalistka szybko
podbi³a serca publicznoœci. Mi³e wspo-
mnienia pozostan¹ w pamiêci zw³aszcza
tych dzieci, które wokalistka zaprosi³a do
wspólnego wystêpu na scenie, oraz tych,
którzy po koncercie otrzymali autograf.
Gwiazd¹ wieczoru by³a Adrianna Bie-
drzyñska – aktorka znana filmów „Trzy-
sta mil do nieba”, „Pi³karski poker”, „Gra-
czykowie” czy ostatnio – „Barwy szczê-
œcia”. Tym razem wyst¹pi³a w roli woka-
listki. Zaœpiewa³a nie tylko w³asne piosen-
ki – w tym swój ostatni przebój „Z woli
dusz” (s³owa – Justyna Holm, muzyka –
Piotr Rubik), ale równie¿ wiele starych,
dobrych szlagierów w myœl zasady, ¿e
najbardziej lubimy to, co znamy. Ada nie
zawiod³a równie¿ fanów, poœwiêcaj¹c im

po koncercie czas na wspólne zdjêcia
i autografy.
Dzieñ pe³en wra¿eñ zakoñczy³a zabawa
taneczna przy muzyce zespo³u „Peters”
z Poznania.
Niedzielne imprezy rozpoczê³y siê
w deszczu, ale uœmiechy dzieci wywo³a-
ne przez Stanis³awa Sielickiego szybko
przegoni³y chmury. Program przygoto-
wany przez artystê, pe³en humoru i war-
toœci edukacyjnych wci¹gn¹³ do wspól-
nej zabawy równie¿ rodziców.
Jeszcze nie ucich³y dzieciêce okrzyki,
a ju¿ na scenie zabrzmia³y ludowe nuty.
Koncert Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” rozpocz¹³ siê od wystêpu
kapeli dudziarskiej. Chwilê potem na sce-
nie wyst¹pi³y na zmianê dwie grupy tan-
cerzy prezentuj¹ce g³ównie tañce wielko-
polskie i rzeszowsko-przeworskie.
Po godzinie 1800 rozpocz¹³ siê koncert
Marzeny Scholz – wokalistki z Poznania,
która wyst¹pi³a w towarzystwie muzyków
z zespo³u „Tequila Band”. Wspania³a gra
m.in. na saksofonie, tr¹bce, fletni pana
w po³¹czeniu z wokalem Marzeny Scholz
sprawdzi³y siê w bogatym repertuarze
koncertu.
Przy organizacji tegorocznych Dni Œmi-
gla nie zapomniano równie¿ o m³odzie-

Rekreacyjnie przy wiatrakach
¿y. Niedzielny wieczór zakoñczy³y wystê-
py dwóch energetycznych zespo³ów m³o-
dzie¿owych. Pierwszy z nich – Anima
z Grudzi¹dza zaprezentowa³ g³ównie w³a-
sne rockowe kompozycje. Charyzma-
tyczny wokalista, wspaniali instrumenta-
liœci, przyjemne dla ucha kompozycje –
to wszystko sprawi³o, ¿e wystêp zespo³u
zosta³ bardzo dobrze przyjêty i mimo
ostrzejszego brzmienia przyci¹gn¹³ na
parkiet mi³oœników tañca.
Dni Œmigla zakoñczy³a zabawa przy mu-
zyce zespo³u „Laguardia”. Wejœcie na
scenê tego poznañskiego zespo³u by³o za
spraw¹ jego wokalistów – Sylwii i Filipa
jak wybuch pozytywnej energii. Znane
popowe i rockowe utwory w ich aran¿a-
cji nabra³y nowego, ciekawego brzmie-
nia, a zabawa trwa³a do póŸnych godzin
nocnych.
W trakcie Dni Œmigla mieszkañcy gmi-
ny i goœcie, w tym zagraniczne delegacje
z partnerskich miast, ogl¹dali wystawê
w Centrum Kultury (malarstwo Jeana
Nicolasa Kuss z Francji) i w wiatraku,
gdzie zgromadzono prace naszych lokal-
nych twórców amatorów.

M.D.
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W pi¹tek, 28 maja zaplanowano trzy
imprezy: o godzinie 1530 w sali sportowej
Szko³y Podstawowej w Œmiglu rozpocz¹³
siê Indywidualny Turniej w Tenisie
Sto³owym. Turniej rozgrywano w oœmiu
kategoriach wiekowych, przeprowadzili
go instruktorzy Klubu Sportowego „Po-
lonia” Danuta Strzelczyk i Tadeusz Ko-
z³owski.
W kat. ch³opcy klas I-III szkó³ podstawo-
wych I m zaj¹³ Szymon Pelec, II m Jakub
Jankowski, III m Filip Ludwiczak; w kat.
dziewczêta klas I m zajê³a Wiktoria
Skrzypczak, II m Nikola Kortus, III m
Olga Szlachetka; kat. ch³opcy klas IV-VI
zwyciê¿y³ Nikodem Maækowski, II m
Andrzej Juszczak, III m Rafa³ Pelec; kat.
dziewczêta – I m Gra¿yna Cieœla, II m
Joanna Maœlak, III m Wiktoria Kuchar-
czak. Kolejna kategoria to szko³y gimna-
zjalne i ponadgimnazjalne, tu wœród
dziewcz¹t najlepsza by³a Ma³gorzata
Nowakowska, II m Aleksandra Mielca-
rek; wœród ch³opców I m Dariusz Szy-
mañski, II m Krzysztof Stolaœ, III m Kac-
per Raksimowicz. W kategorii kobiet
zg³osi³a siê jedna zawodniczka – Danuta
Strzelczyk, w kategorii mê¿czyzn I m
Jaros³aw Dudziak, II m Karol Marciniak,
III m Leszek Maækowski. Zawodnicy
w m³odszych kategoriach za zajêcie
miejsc I-III otrzymali medale oraz nagro-
dy rzeczowe. W kategorii mê¿czyzn zdo-
bywca I m otrzyma³ puchar burmistrza
Œmigla oraz za miejsca I-III przewidzia-
no nagrody rzeczowe, podobnie w kate-
gorii kobiet, za zajêcie I m pani Danuta
otrzyma³a puchar przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Œmigla oraz nagrodê rze-
czow¹.
O godzinie 1600 na Orliku rozpoczê³y siê
dwa turnieje: Gminny Turniej Pi³ki
No¿nej Ch³opców „dzikich dru¿yn”,
oraz Turniej Siatkówki Ch³opców
szkó³ gimnazjalnych. Niestety ze wzglê-
du na warunki atmosferyczne turniej pi³-

ki no¿nej zosta³ przerwany. Turniej siat-
kówki przeniesiono do sali sportowej
gimnazjum, gdzie po wyrównanej walce
sêdzia Tomasz Fr¹ckowiak og³osi³ wyni-
ki – I m zajê³a dru¿yna „Charlotta”, II m
„Dream Team”, III m „Œmigiel”, IV m „No
Name”, V m „Truskawki”. Za miejsca I-
III zawodnicy otrzymali medale, a wszy-
scy uczestnicy s³odycze.
W sobotê w sali sportowej w Niet¹¿ko-
wie rozpocz¹³ siê III Ogólnopolski Tur-
niej Minisiatkówki Dziewcz¹t Szkó³
Podstawowych. Turniej prowadzi³ Ry-
szard Primel – prezes UKS „Volleyball”.
Uczestniczy³o w nim osiemnaœcie dru-
¿yn, z których ka¿da zagra³a osiem me-
czy. Pierwsze miejsce i puchar burmi-
strza Œmigla zdoby³a dru¿yna MKS MOS
Œrem I, drugie miejsce UK¯PS Koœcian,
trzecie miejsce UKS „Volleyball” Œmigiel.
O godzinie 900 spod œmigielskich wiatra-
ków wystartowali uczestnicy V Rajdu
Rowerowego. Po pokonaniu trasy d³u-
goœci oko³o 18 km rowerzyœci wrócili do
Œmigla, gdzie na terenie przy basenie
czeka³ na nich ciep³y posi³ek. Rajdowcy
wziêli udzia³ w grach i zabawach sporto-
wo-rekreacyjnych, ka¿dy otrzyma³ nagro-
dê rzeczow¹.
W godzinach popo³udniowych, na Orli-
ku, Violetta Kozak – nauczycielka Gim-
nazjum w Œmiglu oraz Zdzis³awa Rataj-
czak – nauczycielka Szko³y Podstawowej
w Œmiglu przeprowadzi³y gry i zabawy
dla dzieci do lat dziesiêciu. Rzuty ringo
na krzy¿ak, chodzenie na miniszczud³ach
i klockach cieszy³y siê du¿ym powodze-
niem wœród najm³odszych mieszkañców
miasta i gminy. Ka¿de dziecko otrzyma-
³o nagrody s³odycze i drobne upominki.
Przy wiatrakach Krzysztof Daniel – in-
struktor sekcji modelarstwa prowadzi³
zawody modeli lataj¹cych. W katego-
rii szkó³ podstawowych najlepszy wynik
osi¹gnê³a Wiktoria Skrzypczak ze Œmi-
gla, a w kategorii szkó³ gimnazjalnych

Patryk Kozak, równie¿ ze Œmigla.
W sobotê na kortach tenisowych roze-
grano eliminacje i pó³fina³y Turnieju
Tenisa Ziemnego, fina³y rozegrano
w niedzielê. W kategorii dziewczêta 13-
17 lat I m zajê³a Agata Moszak, a w kat.
mê¿czyzn 18 lat i wiêcej zwyciê¿y³ jej brat
Micha³ Moszak. Wrêczenie nagród zwy-
ciêzcom (puchary oraz nagrody rzeczo-
we) odby³o siê podczas otwarcia kortów.
W niedzielnej uroczystoœci wziêli udzia³
senator Ma³gorzata Adamczak, pose³
Wies³aw Szczepañski, delegacje z miast
partnerskich Neufchateau (Francja),
Kamenice nad Lipou (Czechy) oraz Ba-
latonfüzsö (Wêgry) burmistrz Œmigla
Wstêgê przeciêli senator Ma³gorzata
Adamczak, burmistrz Œmigla Wiktor
Snela, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla Jan Józefczak oraz kierownik
OKFiR Zygmunt Ratajczak. Korty po-
œwiêci³ ksi¹dz kanonik Zygmunt Bartko-
wiak. Nastêpnie rozegrany zosta³ poka-
zowy mecz tenisa ziemnego.
Na boisku „Orlik” odby³ siê Turniej Pi³-
ki No¿nej Mê¿czyzn Niezrzeszonych,
z szeœciu zg³oszonych dru¿yn puchar
zdoby³a dru¿yna „Marta”, II m „Astra-2”,
III m DH Trans. W tym samym czasie
równie¿ na terenie „Orlika” grano
w „darts”, czyli rzuty lotkami do tarczy.
M³odzi uczestnicy otrzymywali s³odycze.
W strzelnicach Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego rozegrano dwa turnieje –
strzelania z wiatrówki dla dzieci
i strzelania z broni czarnoprochowej
dla doros³ych. Wœród dziewcz¹t najcel-
niejsze strza³y z wiatrówki odda³a Ange-
lika Skorczyk, wœród ch³opców Oskar
Wieczorek. Broni¹ czarnoprochow¹ naj-
lepiej pos³ugiwa³ siê Henryk So³tysiak,
II m zaj¹³ Mateusz Skrzypczak, a III
Krzysztof Olejnik. Turniej przeprowadzi-
li bracia z KBS Œmigiel.

OKFiR
foto OKFiR
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Mo¿na siê tylko cieszyæ, ¿e wystawa
ta dosz³a do skutku i zaistnia³a w sali ka-
meralnej Centrum Kultury w Œmiglu.
Nicolas Jean Kuss urodzi³ siê w 1925
roku we Francji, we wsi Nijon w depar-
tamencie Haute Marne. Ojciec, Józef
Kus, by³ Polakiem. Matka Suzanne Rose
Jacque by³a Francuzk¹.
Uczêszcza³ na trzyletni kurs ABC Malar-
stwa i Rysunku w Pary¿u. Doskonali³ siê
w atelier znanego malarza Nancy Pierre
Die-Mallet. Malowa³ w technice olejnej
pejza¿e, martwe natury, portrety i zabyt-
ki architektury. Wykonywa³ równie¿ ry-
sunki piórkiem i tuszem. Otrzymywa³
ró¿ne wyró¿nienia i nagrody.
W roku 1979 w Marsylii zosta³ Kawale-
rem Narodowego Odrodzenia Sztuki i Li-
teratury.
Nagrody: w Bourbonne les Bains, Circo-
utsur Mouzon i Illoud.
Nicolas Jean Kuss zmar³ pod koniec 2009
roku w Neutchateau, gdzie mieszka³
z ¿on¹ Bronis³aw¹. Jeszcze kiedy ¿y³, pro-

Roczne stypendium w poznañskiej
Akademii Muzycznej, kurs wokalny war-
toœci tysi¹ca z³otych oraz cenn¹ nagrodê
rzeczow¹ wyœpiewa³a sobie Emilia Zie-
gler, gimnazjalistka ze Œmigla.
Emilia zosta³a podwójn¹ laureatk¹ dru-
giej edycji Konkursu Wokalnego „Wy-
œpiewaj to”, zorganizowanego przez Cen-
trum Logopedii i Wspomagania Rozwo-
ju DEMOSTENES w Poznaniu. Stypen-
dium rozwojowe by³o nagrod¹ g³ówn¹ –
Grand Prix – Koncertu Fina³owego, zaœ
warsztaty wokalne pok³osiem zwyciêstwa
w kategorii wiekowej – gimnazjum.
Konkurs zosta³ przeprowadzony w trzech
kategoriach wiekowych i w trzech eta-
pach. Pierwsze eliminacje odby³y siê na
poziomie miêdzyszkolnym. Drugi etap to
eliminacje w Poznaniu. Tam Emilia zna-
laz³a siê w grupie 27 finalistów wybra-
nych z 270 uczestników. Koncert fina³o-
wy odby³ siê 23 maja w sali koncertowej

Dobre i ciep³e malarstwo w starym stylu

Emilia wyœpiewa³a sobie sukces

ponowa³em mu kil-
kakrotnie wysta-
wienie prac w Cen-
t r u m  K u l t u r y
w Œmiglu. W tym
roku doczekaliœmy
siê. Szkoda tylko,
¿e tego sympatycz-
nego cz³owieka ju¿
z nami nie ma.
Otwarcie wystawy
nast¹pi³o 22 kwiet-
nia o godz. 1700

w sali kameralnej
Centrum Kultury.
By³a oczywiœcie
pani Bronia, która

Otwarcia wystawy dokona³ dyrektor Centrum Kultury i ¿ona
malarza pani Bronia Kus

tê wystawê przywioz³a do Œmigla. Licz-
nie zgromadzonym goœciom przybli¿y³a
postaæ  mê¿a, którego kocha³a, a teraz
widaæ jak bardzo!
Prace pokazane na wystawie s¹ w pew-
nym sensie przekrojem dzia³alnoœci pla-
stycznej Nicolasa Jean Kuss. Jednym

zdaniem malarstwo to mo¿na okreœliæ
jako dobre i ciep³e, w starym stylu.
Osobiœcie mia³em okazjê poznaæ pana
Nicolasa. By³ cz³owiekiem, tak jak jego
malarstwo – ciep³ym. Jak powiedzia³a
pani Bronia: „Przez to, ¿e jest jego wy-
stawa, Nicolas Jean jest z nami...”

27 maja 1990 roku mia³y miejsce
pierwsze wolne i demokratyczne wybo-
ry samorz¹dowe. 20 lat funkcjonowania
samorz¹dów by³o doskona³¹ okazj¹ do
podsumowania zmian jakie dokona³y siê
w najbli¿szym otoczeniu. Aby lepiej za-
prezentowaæ pozytywne efekty pracy
w³adz lokalnych Fundacja Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej og³osi³a konkurs
skierowany do uczniów szkó³ gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych pt. „20 lat

„Dwadzieœcia lat wspólnie”
wspólnie”. W konkursie udzia³ wziê³o
ponad 1000 szkó³ z ca³ej Polski, w tym
uczniowie z Gimnazjum w Œmiglu pod
kierownictwem nauczyciela historii Mo-
niki Szudry oraz Gimnazjum w Czaczu
pod opiek¹ Ilony Koniecznej, równie¿
historyka. Praca uczniów z Czacza zosta-
³a doceniona przez kapitu³ê konkursow¹
Fundacji. Trzyosobowa grupa m³odzie-
¿y oraz nauczycielka uczestniczy³a
w ogólnopolskim podsumowaniu akcji,

które odby³o siê w Sejmie 26 maja 2010
r. Uczniowie szko³y w Czaczu jako jedna
z piêciu grup (na piêædziesi¹t szkó³ za-
proszonych) mieli mo¿liwoœæ zaprezen-
towania efektów swojej pracy na forum
zaproszonych goœci.
Okazj¹ do pokazania efektów prac
uczniów z obydwóch szkó³ by³a uroczy-
sta Sesja M³odzie¿owej Rady Miejskiej,
która odby³a siê 27 maja 2010 r.

Monika Ka³ek

Pañstwowej Szko³y Muzycznej II Stopnia
w Poznaniu.
To nie jedyne znacz¹ce osi¹gniêcia m³o-
dej wokalistki. Na swoim koncie Œmigie-
lanka ma ju¿ kilka presti¿owych nagród,
m.in. I miejsce w Miêdzynarodowym
Konkursie w Œrodzie Wielkopolskiej zdo-

byte 2007 r., w tym samym roku otrzy-
ma³a tak¿e III nagrodê w Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki „MUZOL”. W 2009
roku wyœpiewa³a III miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Piosenki w Szczeci-
nie oraz I miejsce w œmigielskim konkur-
sie Piosenki „Carmen Deo”. Jest równie¿
wielokrotn¹ laureatk¹ konkursów pio-
senki w Koœcianie.
Emilia swój talent wokalny od szeœciu lat
doskonali w Studio Piosenki „MUZOL”,
a od dwóch lat œpiewa równie¿ w szkol-
nym zespole „Broken Dreams”. Do kon-
kursu „Wyœpiewaj To”, æwiczy³a pod
okiem Ma³gorzaty Szymañskiej, instruk-
torki z szkolnego zespo³u, a tak¿e swoje-
go taty.
Za kilka tygodni Emilia skoñczy Gimna-
zjum. Szko³y œredniej jeszcze nie wybra-
³a, jednak nie wyklucza, ¿e bêdzie to li-
ceum muzyczne.

AKA
foto M.D.

A. Szulc
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Projekt „Podró¿e – drog¹ do Euro-
py” ma za sob¹ pierwsz¹ wymianê, i to
ze szko³¹ koordynuj¹c¹ ca³e przedsiê-
wziêcie, czyli z bawarskiego miasta
Schwabmünchen. Uczniowie niemiec-
cy przylecieli do Poznania w 15 maja,
gdzie czeka³a na nich m³odzie¿ ze œmi-
gielskiego gimnazjum. Partnerzy z Pol-
ski, uczniowie ostatniej klasy gimna-
zjum bardzo szybko rozpoznali swoich
dotychczas „e-mailowych” kolegów. Ju¿
kilka nastêpnych godzin wystarczy³o,
by zaprzyjaŸnili siê ze znajomymi zza
zachodniej granicy. Po powitaniu krót-
ki objazd autokarem po centrum Pozna-
nia pozwoli³ m³odym Niemcom na wy-
robienie sobie zdania co do wielkoœci
i charakteru stolicy naszego wojewódz-
twa. Du¿e wra¿enie zrobi³ na nich roz-
mach wszelkich prac budowlanych
zwi¹zanych z EURO – 2012, a przede
wszystkim g³ówna arena Mistrzostw
Europy w Pi³ce No¿nej, czyli nowo bu-
dowany stadion miejski, na co dzieñ
znany bardziej jako stadion LECHA.
Drugi dzieñ pobytu w Œmiglu to spa-
cer po mieœcie. Nasz cmentarz parafial-
ny by³ okazj¹ do krótkiej lekcji historii
dla m³odych ludzi z Niemiec, którzy
byli zaskoczeni obecnoœci¹ tylu smut-
nych œladów niemieckich z okresu
II wojny œwiatowej. Niedzielne popo³u-
dnie spêdziliœmy na spacerach wzd³u¿
jezior i lasów Przemêckiego Parku Kra-
jobrazowego. Odwiedziliœmy te¿ Gale-
riê Ptaków Pana Murka w Górsku,
gdzie m³odzie¿ niemiecka mia³a okazjê
obejrzeæ figury bohaterów dzie³a Ada-
ma Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Na-
stêpnie by³ piknik integracyjny, rejs
³odzi¹ ¿aglow¹ po Jeziorze Dominickim

Pierwsza wymiana polsko – niemiecka w ramach szkolnego projektu
„Comenius”.

i kie³baski z ogniska, gdzie nast¹pi³a
„pe³na integracja” m³odzie¿y polskiej
i niemieckiej.
Trzeci dzieñ wymiany to wydarzenia
i spotkania bardziej oficjalne – powita-
nie grupy przez burmistrza Œmigla, wy-
miana upominków i wspólne zdjêcia
w sali sesyjnej urzêdu. Cennym go-
œciem okaza³ siê Hubert Zbierski, re-
gionalista. Na temat naszego miasta
wie po prostu wszystko! Po spotkaniu
u burmistrza obie grupy wraz z sekre-
tarzem Urzêdu Miejskiego uda³y siê na
zwiedzanie wnêtrza wiatraków, gdzie
wyk³ad Pana Zbierskiego na temat bu-
dowy i funkcjonowania wiatraków do-
pe³ni³ czêœci oficjalnej. Po po³udniu
przeja¿d¿ka kolejk¹ w¹skotorow¹ do
pobliskiego ̄ egrowa i Œniat, czyli zwie-
dzanie okolicy charakterystycznym
œrodkiem lokomocji dla miasteczka,
uzupe³ni³a zapoznanie siê z nasz¹ „ma³¹
ojczyzn¹”. Wieczorem zmêczona ca³ym
dniem m³odzie¿ mog³a zdecydowaæ siê
na jeszcze jedn¹ atrakcjê – czyli strze-
lanie z broni Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego.
Wtorkowe przedpo³udnie to wspólne
lekcje jêzyka angielskiego przeprowa-
dzone przez Agnieszk¹ Matuszkowiak
oraz zajêcia sportowe w sali gimna-
stycznej œmigielskiego gimnazjum. Na-
stêpnie ³yk historii i literatury polskiej,
a wiêc „Pan Tadeusz” w plenerze. So-
plicowo, czyli filmowy dworek i zagro-
da w Cichowie mia³y pozwoliæ m³odzie-
¿y niemieckiej poznaæ Adama Mickie-
wicza. PóŸniej krótki spacer po Koœcia-
nie i po godzinie znajdowaliœmy siê ju¿
na „Ranczo w dolinie”, gdzie podczas
weso³ej biesiady przy muzyce (wraz

z rodzicami naszych uczniów) m³odzie¿
mog³a zaprezentowaæ siê przed rówie-
œnikami z Niemiec od strony towarzy-
skiej, czyli œpiewy i tañce prowadzone
umiejêtnie przez zawodowych animato-
rów rozrywki.
W œrodê obie grupy „zaliczy³y” Lesz-
no, a tu m.in. Muzeum Regionalne, re-
dakcjê gazety „ABC” oraz godzinny
pobyt na p³ywalni „Akwawit”
Przed odlotem grupy niemieckiej na
poznañskim lotnisku dosz³o do wzru-
szaj¹cych scen. M³odzi ludzie z obu
krajów z¿yli siê tak bardzo podczas
tych kilku dni wymiany, ¿e nie próbo-
wali nawet hamowaæ p³aczu. Za dwa
tygodnie zobacz¹ siê znów! Tym razem
to m³odzie¿ œmigielska bêdzie goœciem
bawarskiego miasteczka. Dla uczniów
obu szkó³ to wspania³a okazja do pozna-
nia siê, prze¿ycia ciekawej przygody,
dla mnie – mo¿liwoœæ realizacji marzeñ
i planów, gdy¿ o wymianie ze szko³ami
z Niemiec marzy³em od dawna!
Podczas wymiany w Œmiglu m³odzie¿
pracowa³a nad s³owniczkiem polsko –
niemiecko – angielskim, który bêdzie
czêœci¹ naszego projektu. Uczniowie
z Niemiec i z Polski potrafili te¿ bez tru-
du pokonaæ bariery jêzykowe, noclegi
w rodzinach zapewnia³y naturalne za-
poznanie siê, a codzienne sytuacje zmu-
sza³y do u¿ywania jêzyka niemieckie-
go lub angielskiego, co jest nadrzêd-
nym celem ka¿dej wymiany.
Program wymiany zosta³ w ca³oœci sfi-
nansowany ze œrodków zgromadzo-
nych na szkolnym koncie projektu „Co-
menius” oraz z dotacji organizacji rz¹-
dów: Polsko-Niemiecka Wspó³praca
M³odzie¿y w Warszawie.

Wojciech Adamczewski
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Konkurs przyrodniczo-plastyczny
„Dbaj o przyrodê naszej ma³ej Ojczyzny”
dla uczniów szkó³ podstawowych w gmi-
nie, organizowany corocznie przez Ligê
Ochrony Przyrody w Czaczu przy wspó³-
pracy z Centrum Kultury w Œmiglu,
odby³ siê ju¿ po raz ósmy. W tym roku
uczniowie, podzieleni na dwie kategorie,
klas I-III i IV-VI, mogli wybraæ tematy:
„Czysta gmina – zadbajmy o ni¹ wspól-
nie”, „Segregujemy – wiêc zdrowo ¿yje-
my”, „Ziemia to planeta ludzi – wiêc niech
cz³owiek jej nie brudzi”.
Przy ocenie prac konkursowych komisja
kierowa³a siê samodzielnoœci¹ wykona-
nia, ogóln¹ estetyk¹ pracy, pomys³owo-
œci¹, walorami artystycznymi. Do udzia-
³u w komisji oprócz organizatorów –
Magdaleny Adamczak, Jolanty Krysman
i Danuty Drótkowskiej, zaproszono
przedstawiciela Centrum Kultury w Œmi-
glu Antoniego Szulca oraz Romana Kê-
dzierskiego z Nadleœnictwa Koœcian.
Na konkurs wp³ynê³y 163 prace plastycz-
ne ze szkó³ podstawowych w Bronikowie,
Czaczu, Starym Bojanowie, Starej Przy-

Segregujemy, wiêc zdrowo ¿yjemy
siece Drugiej, Œmiglu, ¯egrówku oraz
sekcji plastycznej przy Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.
Klasy I-III
I miejsce – Miko³aj Sobkowiak, klasa I,
SP Czacz
I miejsce – Zofia Samol, klasa II, Stare
Bojanowo
I miejsce – Marcin Miko³ajczak, klasa III,
Stare Bojanowo
II miejsce – Felicja Œliwiñska, klasa II, SP
¯egrówko
II miejsce – Tobiasz Wikowicz, klasa III,
SP ¯egrówko
II miejsce – Aleksandra KaŸmierczak, CK
Œmigiel
II miejsce – Marcin Wojtkowiak, klasa III,
SP Stare Bojanowo
III miejsce – Zofia Stephan, klasa II, Sta-
re Bojanowo
III miejsce – Weronika Targosz, CK Œmi-
giel
III miejsce – Mirella Majorczyk, klasa I,
SP Czacz
III miejsce – Natalia Marach, klasa II, SP
Czacz

25 maja zawitali do Œmigla niezwykli go-
œcie. Aleksandra Daukszewicz cierpi¹ca
na pora¿enie mózgowe i jej przyjació³ka
Emilia Dudkiewicz zorganizowa³y akcjê
charytatywn¹ „Podró¿ do Przyl¹dka Na-
dziei” na rzecz budowy nowej siedziby
Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii
i Hematologii Dzieciêcej AM we Wroc³a-
wiu. Akcja rozpoczê³a siê 24 maja 2010
roku w Poznaniu, a prawdopodobnie za-
koñczy siê 30 maja we Wroc³awiu.
Inicjatywa jest popierana przez Fundacjê
„Na Ratunek Dzieciom z Chorob¹ Nowo-
tworow¹” oraz prof. Alicjê Chybick¹, dy-
rektor Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dzieciêcej AM
we Wroc³awiu.

Podró¿ do Przyl¹dka Nadziei

Dziewczyny wyruszy³y rowe-
rami z Poznania do Wroc³a-
wia, by na trasie swojego
przejazdu zbieraæ pieni¹dze
na budowê kliniki. Ola jako
osoba niepe³nosprawna trasê
tê pokonuje na specjalnym,
trzyko³owym rowerze. W od-
powiedzi na proœbê organiza-
torek burmistrz Œmigla w³¹-
czy³ siê do akcji, oferuj¹c
uczestniczkom nocleg i wy¿y-
wienie. Ola i Emilka dotar³y
do schroniska szkolnego oko³o godz.2000,
a nastêpnego dnia rano ruszy³y w dalsz¹
drogê. ¯yczymy, by szczêœliwie dotar³y
do swojego „Przyl¹dka Nadziei”.

Ponadto komisja konkursowa wyró¿ni³a
prace Aleksandry Hoffmann, (kl. I - Sta-
re Bojanowo), £ukasza Zaj¹ca (kl. III -
¯egrówko), Marii Magdaleny Szyrmer
(kl. I - Stare Bojanowo) oraz Aldony
Mocek (kl. III – Bronikowo).
Klasy IV-VI
I miejsce – Paulina Bia³a, klasa V, Stara
Przysieka Druga
II miejsce – Zuzanna Szczerbal, klasa V,
Stare Bojanowo
II miejsce – Aleksandra Maækowiak, CK
Œmigiel
III miejsce – Monika Przybylska, klasa
V, Stare Bojanowo
Wyró¿niono prace Julii Szymañskiej, (kl.
IV – Czacz), Juli Tomczak (kl. IV –
Czacz), Angeliki Szymaniak (kl. V –
Czacz), Patrycji Bia³ej (kl. VI – Stara
Przysieka Druga).
fot. archiwum szko³y
Fundatorem nagród w konkursie by³
burmistrz Œmigla oraz Nadleœnictwo
Koœcian.
Wrêczenie nagród i inauguracja wysta-
wy odby³a siê 29 kwietnia w Centrum
Kultury w Œmiglu.

Organizatorzy konkursu, Foto M.D.

Losy akcji œledziæ mo¿na na blogu Oli:
www.przyladeknadziei.blog.onet.pl

WPK
foto WPK
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W Samorz¹dowym Gimnazjum
i Szkole Podstawowej w Bronikowie 11
maja odby³o siê w ramach kampanii „Za-
chowaj TrzeŸwy Umys³” podsumowanie
projektów edukacyjnych „B¹dŸmy zdro-
wi – wiemy, wiêc dzia³amy” oraz „Trzy-
maj formê”.
Projekty realizowane by³y w ci¹gu ca³e-
go roku szkolnego i mia³y na celu propa-
gowanie wœród dzieci i m³odzie¿y zdro-
wego i aktywnego trybu ¿ycia. Szcze-
góln¹ uwagê przede wszystkim zwróco-
no na kszta³towanie nawyków zdrowego
¿ywienia.
Odby³y siê pogadanki z rodzicami na ten
temat, przeprowadzone zosta³y lekcje wy-
chowawcze, konkurs dla uczniów klas V
i VI „Zdrowe od¿ywianie”. W ramach pro-
jektów, dla uczniów klasy V i VI odby³ siê
rajd rowerowy, promuj¹cy aktywny styl
¿ycia. Kolejny zaplanowano na 22 maja.
W projekty zaanga¿owani byli wszyscy

„Zdrowe zêby to podstawa, trzeba pie-
lêgnowaæ je” – to has³o przewodnie Klu-
bu „Wiewiórka” dzia³aj¹cego w Szkole
Filialnej w ¯egrówku. W kwietniu dzieci
przygotowa³y okolicznoœciowy apel o te-
matyce zdrowotnej. Recytowa³y wierszy-
ki, œpiewa³y piosenki i wystêpowa³y w in-
scenizacjach. W ten sposób uczniowie
chcieli przypomnieæ swoim kolegom, jak
wa¿na jest dba³oœæ o higienê jamy ust-

B¹dŸmy zdrowi

Zaginiony uœmiech

Apel o czujnoœæ

uczniowie. Ka¿da kla-
sa mia³a za zadanie za-
projektowaæ plakat
b¹dŸ wykonaæ trans-
parent na temat zdro-
wego trybu ¿ycia.
W dniu podsumowa-
nia projektów ucznio-
wie obejrzeli m.in.
przygotowany przez
Lucynê Stanek oraz
uczniów klasy III
szko³y podstawowej
teatrzyk „Zdrowe
od¿ywianie, zdrow-
sze ¿ycie”, ponadto uczestniczyli w po-
kazie multimedialnym „Zasady zdrowe-
go od¿ywiania”, który zosta³ przygotowa-
ny przez ucznia klasy III gimnazjum Ar-
kadiusza Walkowiaka, a tak¿e obejrzeli
przygotowan¹ przez uczniów klasy II
gimnazjum oraz Karolinê Fr¹k i Jadwigê

Kuœnierczak, bajkê pt.” Kopciuszek”.
Bajka w zabawny sposób pokaza³a wp³yw
nikotyny na urodê i zdrowie cz³owieka.
Ca³¹ uroczystoœæ poprowadzi³ uczeñ kla-
sy II gimnazjum Piotr Majorek.
Nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Bronikowie

foto. archiwum szko³y

nej, jak nale¿y dbaæ o zdrowie, w jaki spo-
sób kszta³towaæ prawid³owe nawyki zdro-
wotne. Tym celom s³u¿y³ tak¿e edukacyj-
ny film „W poszukiwaniu zaginionego
uœmiechu”. Podczas apelu podsumowa-
no Szkolny Konkurs Czystoœci. Pierwsze
miejsce zajê³y uczennice Martyna Zie-
gler z klasy trzeciej i Estera Matela z kla-
sy drugiej. Wyró¿nione dzieci otrzyma-
³y sprzêt sportowy, bo przecie¿ „sport to
zdrowie”. Nagrody ufundowa³a Rada Ro-
dziców miejscowej szko³y.

E. Lemañska

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Œmiglu wspól-
nie z Zespo³em ds. Nieletnich Wydzia³u
Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Koœcianie prowadzi dzia³ania w ramach
akcji „S¹siedzka czujnoœæ”. Akcj¹ objête
s¹ osoby starsze i samotne, które czêsto
staj¹ siê ofiarami oszustów oraz z³odziei.

Uczniowie szko³y w ̄ egrówku  wspól-
nie z leœniczym Maciejem Augustynia-
kiem obchodzili Œwiêto Niezapominajki.
W tym celu wyruszyli na wycieczkê, po-
³¹czon¹ ze zbieraniem, œmieci do lasu
w ¯egrowie. Ju¿ po drodze mieli okazjê
podziwiaæ niezapominajki kwitn¹ce na
okolicznych ³¹kach. W lesie uczniowie
rozpoznawali roœliny. Zwracali uwagê na

Œwiêto niezapominajki wygl¹d kory, liœci kwiatów i gruboœæ
drzew. Podziwiali stare dêby, bêd¹ce po-
mnikami przyrody, szczególnie d¹b
,,¯egrowiak”, który ma ju¿ ponad 500 lat.
Pan leœniczy zachêci³ ich do porównywa-
nia barw, np. zieleni liœci, jednolitej œcia-
ny lasu i odpowiada³ na pytania dzieci
zwi¹zane z ochron¹ przyrody. Na koniec
spotkania podziêkowa³ wszystkim
uczniom za ich wk³ad w sprz¹tanie lasu.

B. £awniczak

12 maja na œmigielskim placu targowym
policjanci rozdali czêœæ z czterystu wy-
danych przez GKRPA oraz koœciañsk¹
komendê podk³adek magnetycznych
z pomocnymi numerami telefonów, a tak-
¿e udzielali rad, aby uczuliæ, zw³aszcza
osoby starsze, przed wpuszczaniem do
domu nieznajomych, szczególnie wtedy,

gdy nie ma innych domowników.
Pozosta³e podk³adki trafi¹, równie¿ za
poœrednictwem dzielnicowych z Poste-
runku Policji w Œmiglu, m.in. do dzia³a-
j¹cych w gminie Klubów Seniora.
Dodatkowo numery telefonów rozdane
bêd¹ wszystkim zainteresowanym pod-
czas festynów wiejskich w okresie letnim.

AK
fot. archiwum KPP
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23 kwietnia – Œmigiel
Ok. godz. 2115 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 44-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 0,8 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego, mê¿czyzna kiero-
wa³ wbrew s¹dowemu zakazowi.

23 kwietnia – Stary Bia³cz
Ok. godz. 1840 jad¹cy motorowerem 44-

Uprzejmie informujemy, ¿e od 1 czerwca 2010
r. zostaje zmieniony czas pracy w urzêdzie
Miejskim Œmigla.
Zmiana dotyczyæ bêdzie poniedzia³ku oraz
pi¹tku.
W ka¿dy poniedzia³ek:
Urz¹d bêdzie czynny od godz. 700 do 1600

kasa Urzêdu bêdzie czynna od 700 do 1600

W ka¿dy pi¹tek:
Urz¹d bêdzie czynny od godz. 700 do 1400

Kasa Urzêdu bêdzie czynna od 700 do 1300

letni mieszkaniec gm. Koœcian nie opa-
nowa³ pojazdu, doprowadzaj¹c do zderze-
nia z Renault Megane, motorowerzysta
mia³ 2 promile alkoholu w organizmie.

14 maja
Zarzut kradzie¿y drewna akacjowego
z lasu na szkodê Nadleœnictwa Koœcian,
ujawnion¹ przez stra¿ leœn¹, policja
przedstawi³a 33-letniemu mieszkañcowi
gm. Œmigiel. Skradzione mienie warte
by³o oko³o 500 z³.

17 maja – Œmigiel
Rano policjanci ze Œmigla przy³apali na
kradzie¿y czterech mieszkañców Œmigla
w wieku 19-39 lat. Mê¿czyŸni z terenu
nieczynnych zak³adów miêsnych usi³o-
wali ukraœæ ró¿ne elementy metalowe
o wartoœci ok. 500 z³. Wszystkim przed-
stawiono zarzut kradzie¿y zagro¿ony
kar¹ do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

•ród³o: www.koscian.policja.gov.pl

OG£OSZENIE
W Gminnym Centrum Informacji w Œmiglu przy ul. T. Ko-
œciuszki 20 pozostawiono portfel. Osobê, która go zgubi³a
prosimy o odbiór w godzinach pracy GCI to jest od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach od 900 do 1700.

Ju¿ po raz trzeci Samorz¹dowe Gim-
nazjum i Szko³a Podstawowa w Broniko-
wie przyst¹pi³y do kampanii „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³”. Z inicjatywy Samorz¹-
du Uczniowskiego, którego opiekunk¹
jest Ewa Stankowiak oraz pedagoga
szkolnego Karoliny Fr¹k zorganizowano
konkurs profilaktyczny pod has³em
„STOP U¯YWKOM”.
Uczniowie najm³odszych klas 0, I-III
szko³y podstawowej wziêli udzia³ w indy-
widualnym konkursie plastycznym na
temat szkodliwoœci u¿ywek. Klasy IV-VI

Stop u¿ywkom
mia³y za zadanie wykonanie gazetek
œciennych, zaœ uczniowie klas I-III gim-
nazjum plakat przedstawiaj¹cy konse-
kwencje za¿ywania œrodków odurzaj¹-
cych.
W konkursie plastycznym pierwsze miej-
sce zajê³a Anita Lewandowska (kl. II),
drugie Eryk Dorsz („0”), a trzecie Ame-
lia Wojciechowska (kl. I). Najciekawsz¹
gazetk¹ œcienn¹ wykonali uczniowie kla-
sy VI, natomiast plakat klasy II gimna-
zjum.
Gratulujemy zwyciêzcom!

Karolina Fr¹k
foto archiwum

Komunikat dla interesantów
Urzêdu
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K r z y ¿ ó w k a

#------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 6/10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

#------------------------------------

Pionowo
1. zak³ad metalurgiczny
2. kwiat lub olej
3. sklep z koszykami
4. koniec wyœcigu
5. utwór muzyczny
6. oprawka slajdu
7. w³adza po wojskowym zamachu sta-
nu

8. organ filtruj¹cy
9.poborca z gazowni

10. brawura
12. republika z Kosowem
13. subiekt z „Lalki”

15. Tomasz, filomata
20. wybitny egzemplarz
23. szybki biegi
25. wejœcie
27. figlarz
28. naczynie fotografa
30. spisek
31. miœ w kraju kangurów
33. wizerunek postaci aktora
34. kompan Aramisa
36. waluta USA
39. basen portowy
40. usch³a ³odyga roœliny
43. krawêdŸ

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 5/10
brzmia³o: „G. £obaszewska na festiwalu
Mozol”.
Nagrodê – KUBEK SUPERKRZY¯ÓW-
KOWICZA ufundowany przez firmê Poli-
Color w Œmiglu oraz brelok do kluczy
z herbem Œmigla i kalendarzyk promo-
cyjny ufundowane przez Urz¹d Miejski

Œmigla otrzymuje Natalia Fr¹ckowiak ze
Œmigla.
Brelok odbioru w Centrum Kultury
w Œmiglu, kubek (po uprzednim dostar-
czeniu fotografii) w zak³adzie fotograficz-
nym „Poli-Color”.
Taki sam zestaw nagród otrzyma zwy-
ciêzca czerwcowej krzy¿ówki.

46. szkic literacki
48. napad dawniej
50. owocowy napój
52. strój sêdziego
54. œwieccy w koœciele
56. bia³y koñ w plamy
57. dzia³o
58. pa³ac su³tana
59. typ aktora
60. scena cyrkowa
62. ¿ona Zeusa
63. obwódka czapki
64. karetka reanimacyjna
65. futera³

Poziomo
7. m³ody sportowiec

11. stanowisko s¹dowe
14. zgodnoœæ z rzeczywistoœci¹
16. pogl¹d uznaj¹cy jedynego Boga
17. sztuczne uœpienie
18. s³ynny d¹b kolo Kielc
19. dom gier
22. lokaj potocznie
24. ptak lub owoc
26. okres dziejów
29. wojskowy samochód
32. zestawienie finansów
35. element uprzê¿y
37. dewiza postêpowania
38. motyw zdobniczy
41. dozorca w obozie hitlerowskim
42. kolor karciany
44. krewniak elipsy
45. izba parlamentu
47. ³uk na filarach
49. nocny odpoczynek
51. Frank... piosenkarz
53. Król przed koronacj¹
55. czêœæ arkanu
58. imitacja skory
59. odmiana chalcedonu
61. cz³owiek œniegu
62. rak morski
64. pustelnia
66. pojazd kosmiczny
67. spis b³êdów w ksi¹¿ce
68. œrodek represyjny
69. samuraj bez pana
70. rodzaj bicza
71. królewska droga
72. brak zainteresowañ



czerwiec/201020

Czwarty i ostatni koncert operetko-
wy w tym roku szkolnym odby³ siê w sali
widowiskowej Centrum Kultury w Œmi-
glu 25 kwietnia br. Tym razem oprócz
znanych œmigielskiej publicznoœci arty-
stów: Agnieszki Wawrzyniak i Bartosza
Kuczyka wyst¹pi³ równie¿ Wies³aw Pa-
przycki z Teatru Muzycznego z Pozna-
nia, który okaza³ siê nie tylko bardzo
dobrym œpiewakiem operetkowym, ale
i tancerzem oraz aktorem co szczególnie
udowodni³ wykonuj¹c piosenkê J. Peters-
burskiego „Gdybym ja mia³ cztery nogi”.
Artyœci poznañscy w czasie swego, jak

Ostatni koncert operetkowy w tym roku szkolnym.

Urz¹d Miejski Œmigla wyda³ nieco-
dzienn¹ publikacjê. Po raz pierwszy w hi-
storii Ziemi Œmigielskiej, przygotowany
zosta³ album fotograficzny, w ca³oœci jej
poœwiêcony. Wydawnictwo, w nak³adzie
600 sztuk ukaza³o siê pod wdziêcznym
tytu³em: „Œwiat³em Malowane – fotogra-
ficzne wêdrówki po Œmiglu i okolicach”.
Autorki zdjêæ: Magdalena Dymarkow-
ska, pracownica œmigielskiego Centrum
Kultury i Anita Kasperska z Urzêdu Miej-
skiego, prezentuj¹ w albumie miasto

i otaczaj¹ce je miejscowoœci. Miesz-
kañcy Gminy znajd¹ w nim znajo-
me uliczki, urokliwe zak¹tki, zabyt-
kowe kamienice, pa³ace, koœcio³y,
wiatraki, w¹skotorow¹ kolejkê i za-
pieraj¹ce dech w piersiach œmigiel-
skie pejza¿e, a tak¿e szereg detali,
których na co dzieñ czêsto nie do-
strzegaj¹. Zaœ dla osób spoza gmi-
ny album bêdzie zachêt¹ do odwie-
dzenia miasta wiatraków.
Nad projektem tej publikacji autor-

Œwiat³em malowane

8, 9 i 22 maja odby³o siê szkolenie dla
cz³onków OSP Gminy Œmigiel, prowa-
dzone przez policjantów Wydzia³u Ruchu
Drogowego KP Policji w Koœcianie, w za-
kresie kierowania ruchem drogowym.
Z dniem 24 lipca 2008 r. wesz³o w ¿ycie
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji w sprawie
kierowania ruchem drogowym. Rozpo-
rz¹dzenie wprowadza istotn¹ zmianê
w porównaniu z dotychczasowym sta-
nem prawnym, daje bowiem mo¿liwoœæ
kierowania ruchem drogowym podczas
wykonywania czynnoœci zwi¹zanych
z prowadzeniem akcji ratowniczej rów-
nie¿ cz³onkom ochotniczych stra¿y po-
¿arnych. Dotychczas uprawnienia takie

Œmigielscy stra¿acy przeszkoleni
mieli wy³¹cznie stra¿acy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej.  Podczas dzia³añ ratow-
niczych na drodze ochotnicze stra¿e po-
¿arne czêsto jako pierwsze przybywaj¹
na miejsce i to w³aœnie one podejmuj¹
pierwsze dzia³ania w zakresie organiza-
cji akcji, równie¿ organizacji ruchu.
Do szkolenia przyst¹pi³y jednostki OSP
z Bronikowa, Machcina, ¯egrówka, Sta-
rego Bojanowa, Œmigla i Czacza. Zgod-
nie z programem nauczania cykl szkole-
nia zosta³ zakoñczony egzaminem koñ-
cowym. Druhowie w czêœci teoretycznej
i praktycznej wykazali siê w³aœciwymi
wiadomoœciami i umiejêtnoœciami. Uzy-
skuj¹c pozytywny wynik z egzaminu,
bêd¹ posiadaczami stosownego zaœwiad-

czenia uprawniaj¹cego ich do kierowania
ruchem drogowym podczas wykonywa-
nia czynnoœci zwi¹zanych z prowadze-
niem akcji ratowniczej.

Sekretarz OSP Bronikowo
foto archiwum

zwykle, piêknego koncertu wykonuj¹c
arie F. Lehara, E. Kalmana, E.L. Webera,
J. Straussa, J. Kandera, R. Rodgersa za-
œpiewali pieœñ p.t. „Modlitwa” Eddy Mar-
neya oddaj¹c w ten sposób czeœæ i ho³d
ofiarom tragicznej katastrofy pod Smo-
leñskiem w której zgin¹³ Prezydent L.A.
Kaczyñski wraz z ma³¿onk¹ oraz 94 inne
osoby – prawdziwa elita naszego kraju.
Wielka szkoda, ¿e pomimo piêknej po-
gody nie dopisa³a frekwencja lokalnej
publicznoœci.
Wszystkich mi³oœników operetki i musi-
calu organizatorzy zapraszaj¹ na ci¹g

dalszy koncertów w paŸdzierniku lub
w listopadzie.

E.K.
foto JCM

ki zdjêæ pracowa³y
wraz z Wies³aw¹ Po-
leszak-Kraczewsk¹ –
zastêpc¹ Burmistrza
Œmigla. Do wydania
albumu panie przy-
gotowywa³y siê od
trzech lat, dlatego
starannie dobrane
zdjêcia ukazuj¹ mia-
sto i okoliczne wioski
we wszystkich po-

rach roku.
Wydawnictwo, po raz pierwszy zosta³o
zaprezentowane na wieczorze autorskim,
który odby³ siê 27 maja w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Œmiglu. Chêtnych
do zakupu albumu nie brakowa³o, a au-
torki z przyjemnoœci¹ sygnowa³y go w³a-
snorêcznym podpisem. Ju¿ wkrótce,
now¹ publikacjê, bêdzie mo¿na nabyæ
w œmigielskiej bibliotece oraz miejsco-
wych ksiêgarniach.

MK, foto ¯.K.
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16 maja w ¯egrówku zorganizowano
majówkê. Mimo niesprzyjaj¹cej aury na
festyn przybyli goœcie: burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, zastêpca burmistrza Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska, goœæ spe-
cjalny Tadeusz Bia³y oraz mieszkañcy
okolicznych wiosek i spora grupa dzie-
ci. Pan Bia³y gra na ponad stuletniej fran-
cuskiej pile koncertowej. Utwory w jego
wykonaniu, zarówno na pile, jak i na akor-
deonie sprawi³y, ¿e wszyscy poczuliœmy
siê jak na pla¿y w tropikalnych krajach.
Byliœmy pe³ni podziwu dla umiejêtnoœci
muzycznych pana Tadeusza. Dla dzieci
przygotowano wiele konkurencji spraw-
noœciowych, które prowadzi³y panie
z Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu oraz nauczycielki miejscowej
szko³y. Nagrod¹ za udzia³ w zabawie by³y
s³odkie niespodzianki. Dla trochê star-

24 kwietnia z okazji reaktywowania
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu odby³ siê 18. Jubileuszowy Tur-
niej Strzelecki, w którym uczestniczyli
bracia z Dolska, Jutrosina, W³oszakowic,
Poznania, Rydzyny, Borku Wielkopol-
skiego, Tarnowa Podgórnego, Ligoty-Ko-
rytnica-Koryta i Œmigla.
Dodatkow¹ atrakcj¹ turnieju by³o strze-
lanie z historycznej broni odprzodowej
czarnoprochowej. Nie mog³o zabrakn¹æ
strzelania do kura, w którym szczêœcie
dopisa³o Ryszardowi Burze z Bractwa
W³oszakowice, II miejsce zdoby³ Micha³
Gruszecki, a III Tadeusz Bereszyñski –
obydwaj ze œmigielskiego KBS.
Bractwo pozyska³o wielu sponsorów
tarcz, o które toczy³a siê zaciêta rywali-
zacja.
Wyniki strzelania do tarcz:
- baru ¯ó³tek:

Majówka przy pile

Jubileuszowe strzelanie
Stanis³aw Osiewicz, KBS Borek Wlkp.
Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
Ireneusz Nowak, KBS Œmigiel,
- brata Zygmunta Dratwy:
Tadeusz Dekiert, KBS Œmigiel
Eugeniusz Nawrocki, KBS Œmigiel
Ryszard Bura, KBS W³oszakowice
- komendanta KBS Œmigiel E. Nawroc-
kiego
Ryszard Bura, KBS W³oszakowice
Ireneusz Nowak, KBS Œmigiel
Marek Balcerek, KBS Jutrosin
- firmy Insemica R. Skrzypka
Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
Tadeusz Dekiert, KBS Œmigiel
Eugeniusz Nawrocki, KBS Œmigiel
- D.A. Wawrzyniaków – pa³ac Sp³awie
Tadeusz Dekiert, KBS Œmigiel
Ireneusz Nowak, KBS Œmigiel
Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
-  Roty Czarnoprochowej

W pierwszy dzieñ maja w Chojnicach
odby³y siê XXVI Mistrzostwa Polski We-
teranów na dystansie 10 km. Wœród 205
zawodników, którzy ukoñczyli bieg, byli
równie¿ cz³onkowie Sekcji Biegacza dzia-
³aj¹cej przy Oœrodku Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. W kategorii pow.
50 lat Mariusz Skrzypczak zaj¹³ 8. miej-
sce, a Micha³ Szkudlarek w kat. 75 lat by³
drugi. A tak by³o blisko zwyciêstwa, za szyb-
ko wystartowa³em. Wydawa³o mi siê, ¿e
jestem o wiele lat m³odszy, a by³em naj-

starszym uczestnikiem, który przebieg³ ca³¹
trasê – mówi³ pan Micha³ po zawodach.
Równie¿ najstarszym uczestnikiem by³
9 maja w XXVI Biegu Zwyciêstwa w Bo-
janowie, w którym na dystansie 12 km
wystartowa³o 133 zawodników. Ireneusz
Koller zaj¹³ 95, miejsce. Micha³ Szkudla-
rek by³ szósty w kat. wiekowej pow. 70
lat.
Œmigielska Sekcja Biegacza wystartowa-
³a równie¿ 15 maja w III Biegu Piastow-
skim w Inowroc³awiu. By³ to bieg na dy-

Majowe bieganie

szych kierownik
OKFiR w Œmiglu
Zygmunt  Rata j -
czak zorganizowa³
dru¿ynowe zawo-
dy w bule. Po zaciê-
tej walce lepsi oka-
zali siê doroœli, po-
konuj¹c w dogryw-
ce m³odzie¿. Pu-
chary dla zwyciêz-
ców ufundowa³
i w r ê c z y ³  b u r -
mistrz. Festyn by³ okazj¹ do rozpoczêcia
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³”. Has³o kampanii „Wiê-
cej wiem, bo g³ówka pracuje” pojawi³o siê
na plakacie przygotowanym przez
uczniów Szko³y Filialnej w ¯egrówku.
Dla wszystkich uczestników festynu

przygotowano kie³baski z grilla i bu³ki.
Organizatorami majówki byli: radny Ze-
non Skoracki, rady so³eckie, Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w Œmiglu.

E. Lemañska, foto OKFIR

1. Ireneusz Nowak, KBS Œmigiel
2. Eugeniusz Nawrocki, KBS Œmigiel
3. Ryszard Bura, KBS W³oszakowice
- jubileuszowej KBS Œmigiel
Krzysztof Smoleñski, KBS Jutrosin
Jan Ciszewicz, KBS Dolsk
Ryszard Bura, KBS W³oszakowice
Sponsorom tarcz bracia sk³adaj¹ podziê-
kowania.
Spotkanie by³o okazj¹ do wyró¿nienia
zas³u¿onych cz³onków KBS Krzy¿ami
Komandorskimi. Zaszczytne brackie od-
znaczenia odebrali: Stefan Klupsz, Witold
Omieczyñski, Aleksander Przydro¿ny,
Adam Wawrzyniak i Henryk Skoracki.
Tego dnia wœród œmigielskich braci by³
równie¿ jubilat – Eugeniusz Nawrocki.
Z okazji urodzin odebra³ ¿yczenia oraz
okolicznoœciowy grawerton.
Spotkanie zakoñczy³o siê uroczyst¹ ko-
lacj¹.

KBS Œmigiel

stansie pó³maratonu, na trasie Kruszwi-
ca-Inowroc³aw. Spod Mysiej Wie¿y wy-
startowa³a rekordowa liczba uczestników
– 634 (dla porównania, w ubieg³ym roku
by³o ich zaledwie 268). Sekcjê Biegacza
reprezentowali: Ireneusz Koller – 311 m.,
Micha³ Szkudlarek – 382 m. (siódmy
w kat. pow. 70 lat), Ryszard Konkol -
393 m.

M.D.
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28 kwietnia, w ramach realizacji pro-
jektu „B¹dŸmy zdrowi – wiemy, wiêc dzia-
³amy”, na boiskach sportowych „Orlik”
w Œmiglu odby³y siê Miêdzyprzedszkol-
ne Zawody Sportowe. Organizatorami
zmagañ szeœciolatków by³y przedszko-
lanki: Ewa Nowak, Beata Tomaszewska
i El¿bieta Wasielewska, które zaprosi³y
do wspólnej zabawy dzieci z przedszkoli
w Czaczu, ¯egrówku oraz Œmiglu.
Zawody przeprowadzi³a Barbara Mencel,
a funkcjê sêdziego g³ównego pe³ni³ Mar-
cin £¹czny. Szeœcioosobowe dru¿yny
z poszczególnych przedszkoli zmaga³y
siê w wielu konkurencjach, m.in. w wy-
œcigach z pi³kami, z woreczkami na g³o-
wie, z klockiem na ³y¿ce, w przeci¹ganiu
szarfy, w przeskakiwaniu przez potyka-
cze i w czo³ganiu przez tunel.
Zwyciêzcami zosta³y szeœciolatki z Cza-

W niet¹¿kowskiej sali sportowej 8  aja
odby³y siê eliminacje wojewódzkie do
pó³fina³ów ogólnopolskiego turnieju XV
edycji Mini Olympic Games. Organiza-
torem zawodów by³ Gminny Ludowy
Klub Sportowy „Orlêta” Czacz. Do rywa-
lizacji stanê³o 33 zawodników, w tym
17 dziewczynek i 16 ch³opców.
Awans do pó³fina³ów w Sianowie (ko³o
Koszalina) uzyskali zawodnicy, którzy
zajêli pierwsze osiem miejsc w ka¿dej
kategorii. W Sianowie gminê Œmigiel
reprezentowaæ bêd¹ Joanna Maœlak
z GLKS „Orlêta” Czacz, która uplasowa-
³a siê na miejscu czwartym, a tak¿e zdo-
bywczyni miejsca pi¹tego Wiktoria

Sport to zdrowie

Mini Olympic Games w Niet¹¿kowie

cza i ¯egrówka.
Pozosta³e miejsca
zajê³y œmigielskie
grupy: „0C”, III,
„0E” i grupa „0D”.
Zas³u¿one puchary
i dyplomy zawodni-
kom wrêcza³y Bar-
bara £awniczak –
kierownik Szko³y
Filialnej w ̄ egrów-
ku oraz Kamila
Grocka – dyrektor
Przedszkola Samo-
rz¹dowego w Œmi-
glu.
Zawodnicy oraz kibice zostali obdarowa-
ni s³odkoœciami. Momentem kulminacyj-
nym sportowej imprezy by³y zajêcia ae-
robiku poprowadzone przez Weronikê

Tomaszewsk¹, która zdopingowa³a do
wysi³ku fizycznego wszystkie dzieci, wy-
chowawców, rodziców i dyrektorów pla-
cówek.

E. N., fot. archiwum Przedszkola

Skrzypczak oraz siódmego Aleksandra
Hartlieb, zawodniczki Klubu Sportowe-
go „Polonia” Œmigiel. Wœród ch³opców
awans otrzymali: zdobywca pierwszego

miejsca - Nikodem Maækowski ze œmi-
gielskiej „Polonii” oraz Rafa³ Pelec z „Or-
l¹t”, który zaj¹³ miejsce szóste.
Pozostali tenisiœci reprezentuj¹cy gminê
Œmigiel mieli mniej szczêœcia. Zawodni-
cy „Orl¹t” zajêli nastêpuj¹ce miejsca: 9-
12 Dominika Wajman, 13-16 Alicja Ma-
œlak i 13-16 Dominika Pelec, 9-12 – Pa-
tryk Pelec, 13-16 Szymon Pelec i Marcin
Zalisz oraz na pozycji 17. Damian Waj-
man. Zawodnicy „Polonii” uplasowali siê
na miejscu 9-12 – Jakub Okoniewski, oraz
13-16 Filip Ludwiczak i Jakub Jankowski.
Fundatorem pucharów dla zwyciêzców
by³ organizator turnieju.

AKA
foto archiwum

Nauczycielki Samorz¹dowego Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej w Bronikowie
Jadwiga Kuœnierczak oraz Karolina Fr¹k
w ramach projektu edukacyjnego „Trzy-
maj formê” oraz kampanii „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³” zorganizowa³y dnia
22 maja rajd rowerowy. Uczestnikami byli
uczniowie klasy V i VI szko³y podstawo-
wej. G³ównymi celami rajdu by³o zachê-
canie m³odzie¿y do aktywnego spêdzania
wolnego czasu oraz uprawiania sportu,
poznania przyrody najbli¿szej okolicy.
Ponadto rajd mia³ charakter integracyjny,
podczas którego m³odzie¿ mog³a poroz-
mawiaæ ze sob¹, bli¿ej siê poznaæ.
Grupa rowerzystów wyruszy³a w trasê
z Morownicy i uda³a siê w kierunku

Trzymaj formê
Boszkowa. Rajd
polega³ na pokona-
niu piêtnastokilo-
metrowej trasy ro-
werowej, przebie-
gaj¹cej  leœnymi
drogami. Po dotar-
c iu  na  mie j sce
uczestnicy rajdu
w z i ê l i  u d z i a ³
w krótkiej lekcji
przyrody, któr¹
p r z y g o t o w a ³ a
J. Kuœnierczak.
Boszkowo by³o dla
naszych rowerzystów idealnym miej-
scem na posi³ek, odpoczynek i relaks.

Nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Bronikowie
foto archiwum szko³y
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