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Piêædziesi¹ta sesja Rady Miejskiej
Œmigla odby³a siê 15 lipca. Otwarcia po-
siedzenia dokona³ przewodnicz¹cy Jan
Józefczak. Powita³ uczestników sesji -
radnych, burmistrza Œmigla, przedstawi-
ciela firmy DOMREL Micha³a Wiœniew-
skiego, pracowników Urzêdu Miejskiego
Œmigla, kierowników i dyrektorów jed-
nostek organizacyjnych gminy, a tak¿e
mieszkañców oraz przedstawicieli prasy.
Tematem sesji by³a debata oraz podjêcie
dwóch uchwa³ w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów lokalizacji si³owni wiatro-
wych. W okolicy Sp³awia, zgodnie z pro-
jektem, planuje siê zbudowanie 21 wia-
traków, na obszarze Morownicy – 24.
Podjêcie decyzji w okresie wakacji umo¿-
liwi potencjalnym inwestorom potwier-
dzenie zdolnoœci do finansowania inwe-
stycji. Zgodnie z Prawem Energetycz-
nym, takim potwierdzeniem jest uiszcze-
nie stosownej kaucji oraz uchwalony plan
zagospodarowania przestrzennego.
Debata radnych dotyczy³a g³ównie loka-
lizacji niektórych turbin blisko terenów

objêtych progra-
m e m  N A T U R A
2000: Zbiornik Wo-
nieœæ. Radni prze-
konywali ,  ¿e s¹
przeciwni inwesty-
cji, jednak uznali, i¿
warto przyjrzeæ siê
jej detalom, które
dotychczas  n ie
by³y znane. Pytali
miêdzy innymi o
p o w o d y  b r a k u
szcze gó ³owych
ustaleñ dotycz¹-
cych minimalnej
odleg³oœci turbin od budynków. Polskie
przepisy ograniczaj¹ siê tylko do okre-
œlenia parametrów ha³asu. W budynkach
mieszkalnych poziom ha³asu nie mo¿e
przekroczyæ 40 dB w porze nocnej, w po-
rze dziennej – 45 dB. W przypadku zabu-
dowy zagrodowej wartoœci te wynosz¹ 50
dB i 55 dB. Przedstawiciel inwestora,
Micha³ Wiœniewski zapewnia³, ¿e zgod-
nie z rozporz¹dzeniem ministra infra-

Sesja Rady Miejskiej Œmigla

struktury, wszystkie standardy zostan¹
zachowane, a w przypadku ewentualne-
go przekroczenia dopuszczalnych warto-
œci, bêdzie mo¿liwie zredukowanie wy-
dajnoœci turbin lub wprowadzenie dodat-
kowych pasów roœlinnoœci.
Ostatecznie obie uchwa³y dotycz¹ce
miejscowego planu zagospodarowania
zosta³a przyjête.

Sebastian Gabryel,foto arch.
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Dziennik Rzeczpospolita po raz drugi
w tym roku sprawdzi³, jak polskie samo-
rz¹dy wykorzystuj¹ unijne fundusze.
Pierwszy ranking, opublikowany w mar-
cu, dotyczy³ dzia³alnoœci z trzech ostat-
nich lat, wyniki bie¿¹cego rankingu - „Eu-
ropejski samorz¹d”, w którym dane do-
tyczy³y wy³¹cznie ubieg³ego roku, uka-
za³y siê w numerze RP z 21 lipca. Gmina
Œmigiel, sklasyfikowana w kategorii gmi-

7 lipca w Sali Œlubów w Urzêdzie Miej-
skim w Œmiglu z³ote gody œwiêtowa³y
pary, które 50 lat temu zawar³y zwi¹zek
ma³¿eñski. Uroczystoœæ wrêczenia meda-
li za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie przy-
znawanych przez Prezydenta RP roz-
pocz¹³ zastêpca kierownika USC Tade-
usz Marciniak, kieruj¹c do jubilatów wie-
le ciep³ych i serdecznych s³ów. Nastêp-
nie z r¹k burmistrza Wiktora Sneli, jego
zastêpcy Wies³awy Poleszak-Kraczew-

Œmigiel „Europejskim samorz¹dem”

Œ m i g i e l s k i e  z ³ o t e  g o d y
skiej oraz Jana Józefczaka – przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla szanow-
ni jubilaci odebrali medale, gratulacje
i kwiaty.
Z³oty ma³¿eñski jubileusz obchodzili
œmigielanie: Maria i Jerzy Kaczmarek,
Pelagia i Antoni Miko³ajczak, Helena
i Czes³aw Pacanowscy, a tak¿e mieszkañ-
cy Przysieki Polskiej – Zofia i Marian
Miko³ajczak, £ucja i Marian Konieczni,
W³adys³awa i Mieczys³aw £upiccy, Sta-

ny miejskie i miejsko-wiejskie, tym razem
znalaz³a siê znacznie wy¿ej w klasyfika-
cji ni¿ poprzednio i w pierwszej setce
samorz¹dów zajê³a w kraju miejsce 15.
O pozycji w rankingu decydowa³a liczba
przyznanych punktów, które wynika³y z
wartoœci dochodów z funduszy unijnych
wykazanych w bud¿ecie 2009 roku w
przeliczeniu na jednego mieszkañca (dla
Œmigla wskaŸnik wyniós³ 263 z³), warto-

œci zawartych w tym roku umów na dofi-
nansowanie (2525 z³ na mieszkañca) oraz
liczby umów (gmina Œmigiel zawar³a ich
9). W Wielkopolsce o 1,70 pkt. wiêcej od
Œmigla zebra³ samorz¹d Skoków, który
podpisa³ dwie umowy. Decyduj¹c¹ licz-
bê punktów Œmigiel uzyska³ za dotacjê
z programu „Infrastruktura i œrodowi-
sko” na budowê kanalizacji.

AKA

rego Bojanowa – Janina i Józef ¯urek,
Starego Bia³cza – Krystyna i Hieronim
Nowak, Gliñska – Krystyna i Antoni
Domaga³a, Starej Przysieki Drugiej –
Janina i Józef Fibak oraz Nowej Wsi 
Helena i Henryk Kurpisz.
Po wrêczeniu odznaczeñ wzniesiono to-
ast za dostojnych ma³¿onków, po czym
zebrani wspólnie œwiêtowali przy s³odkim
poczêstunku.

Sebastian Gabryel

Le¿¹ca w wid³ach Wis³y i Sanu, w wo-
jewództwie podkarpackim, gmina Gorzy-
ce wyj¹tkowo dotkliwie odczuwa do dziœ
skutki tegorocznej powodzi. ̄ ywio³ zala³
2/3 jej terenu, a woda siêga³a niekiedy
8 metrów. Straty w infrastrukturze samo-
rz¹dowej tamtejsze w³adze szacuj¹ na
oko³o 35 milionów z³. Kolejne 70 milio-
nów z³ to straty poniesione przez miesz-
kañców.
Do tej w³aœnie gminy skierowana zosta-
³a pomoc finansowa bêd¹ca wspólnym
darem mieszkañców powiatu koœciañ-
skiego i jego samorz¹dów, w ³¹cznej kwo-
cie 410 tys. z³. Sk³adaj¹ siê na ni¹ m.in.

Solidarni z Gorzycami
œrodki finansowe w wy-
sokoœci 41 182,00 z³ ze-
brane przez obywateli
gminy Œmigiel, które
trafi¹ bezpoœrednio do
r¹k poszkodowanych
osób oraz 35 tys. z³ po-
chodz¹ce z bud¿etu
œmigielskiego samorz¹-
du, które przeznaczone
zostan¹ przez gminê
Gorzyce na uregulowa-
nie kosztów zwi¹zanych
z akcj¹ ewakuacyjn¹.

WPK

Zakoñczy³a siê d³ugo oczekiwana bu-
dowa Zak³adu Zagospodarowania Odpa-
dów w Trzebani. Oficjalne otwarcie od-
by³o siê 29 lipca. Gmina Œmigiel by³a jed-
nym z 18 inwestorów realizuj¹cych przed-
siêwziêcie i ³¹cznie przeznaczy³a na ten
cel 3 111 075,00 z³. W projekcie wziê³y
udzia³ tak¿e samorz¹dy Leszna, Rawicza,
Gostynia, Ponieca, Rydzyny, W³oszako-
wic, Wijewa, Œwiêciechowy, Lipna,
Osiecznej, Krzemieniewa, Miejskiej Gór-
ki, Bojanowa, Krzywinia, Krobi, Pêpowa
i Pogorzeli. By³a to najwiêksza inwesty-
cja regionu leszczyñskiego, która poch³o-
nê³a kwotê ponad 25 mln euro. Trwa³a
prawie piêæ lat i obejmowa³a budowê za-

Œmigiel partycypowa³ w milionowej inwestycji
k³adu w Trzebani wraz ze stacjami prze-
³adunkowymi odpadów komunalnych
w Goli i Rawiczu, rekultywacjê trzynastu
lokalnych sk³adowisk odpadów, w tym
wysypiska w Koszanowie, a tak¿e budo-
wê kompostowni odpadów zielonych
w Koszanowie. Przedsiêwziêcie, poza po-
nad 6 mln euro, które wy³o¿y³y samorz¹-
dy, otrzyma³o tak¿e wsparcie z Unii Eu-
ropejskiej na kwotê 18,5 mln euro. Sza-
cuje siê, ¿e rocznie przez Trzebaniê bê-
dzie przechodziæ oko³o 70 tysiêcy ton
odpadów. W zak³adzie bêd¹ one podda-
wane segregacji i utylizacji.
W uroczystym otwarciu uczestniczy³
burmistrz Œmigla Wiktor Snela, który

wspólnie z pozosta³ymi w³odarzami gmin
i miast przecina³ symboliczn¹ wstêgê,
oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla Jan Józefczak. Do Trzebani przy-
jechali tak¿e przedstawiciele Minister-
stwa Œrodowiska, Narodowego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
Inwestycja zosta³a zrealizowana w ra-
mach grupy projektów „Gospodarka od-
padami i osadami œciekowymi w Lesznie
i subregionie leszczyñskim” wspó³finan-
sowanych ze œrodków Funduszu Spójno-
œci.

AKA
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W pierwszy lipcowy weekend delega-
cja gminy Œmigiel przebywa³a w Cze-
chach z wizyt¹ w mieœcie partnerskim –
Kamenicach nad Lipou, które 3 lipca ob-
chodzi³y uroczyœcie swoje œwiêto. Orga-
nizatorzy przygotowali na ten dzieñ wie-
le atrakcji, zarówno sportowych jak i kul-
turalnych.
G³ównym punktem dnia by³ Miêdzyna-
rodowy Maraton w Kolarstwie Kroso-
wym DEMA - MARATON „MTB”, roz-
grywany w kategoriach zawodowców,
którzy œcigali siê na dystansie 50 km,
oraz amatorów na dystansie o po³owê
krótszym. Na starcie do maratonu stanê-
³o ponad 340 zawodowców oraz oko³o 250
amatorów.
Na terenie stadionu w Kamenicach od-
bywa³y siê g³ówne obchody Dnia Miasta.
Tego dnia rozgrywano tak¿e turniej siat-

W i z y t a  w  K a m e n i c a c h  n a d  L i p o u
kówki o puchar starosty Kamenic Ivana
Pfaura. Przed ponad dwutysiêczn¹ pu-
blicznoœci¹ zaprezentowa³y siê grupy ta-
neczne, poczynaj¹c od przedszkolaków,
a skoñczywszy na grupie tanecznej pre-
zentuj¹cej uk³ady choreograficzne tañ-
ców irlandzkich. Wieczorem obchody
„Dnia Kamenic nad Lipou” zakoñczy³
pokaz sztucznych ogni.
Delegacja gminy Œmigiel w sk³adzie:
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla
Jan Józefczak, dyrektor Centrum Kultu-
ry w Œmiglu Eugeniusz Kurasiñski, kie-
rownik Oœrodka Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu Zygmunt Ratajczak oraz
radny Rafa³ Klem odby³a kilka ciekawych
spotkañ, które pozwol¹ na systematycz-
ne zacieœnianie partnerskich kontaktów.
Dyrektor WK Alena Kurkowa oprowadzi-
³a goœci po Domu Kultury, przedstawia-

j¹c jednoczeœnie zakres dzia³alnoœci tej
placówki. Z zastêpc¹ starosty Kamenic
Karelem Berankiem omawiano mo¿liwo-
œci spotkañ m³odych sportowców Œmigla
i Kamenic. Cz³onkowie delegacji odwie-
dzili nowo powsta³¹ w Kamenicach firmê
„EDSCHA” z ca³kowicie hiszpañskim
kapita³em. Firma ta produkuje ró¿nego
typu zawiasy do samochodów znanych
marek. Œmigielanie spotkali siê tak¿e
z wiceprezydentem Senatu Republiki
Czeskiej Milanem Stechem. Wizyta w za-
przyjaŸnionych ze Œmiglem Kamenicach
nad Lipou z pewnoœci¹ pozwoli na dal-
sze poszerzanie wspó³pracy miêdzy tymi
miastami.

Zygmunt Ratajczak
OKFiR Œmigiel

Foto z archiwum OKFiR i CK

Na ulicy Ogrodowej trwaj¹ ostatnie
prace przygotowuj¹ce nawierzchniê do
przywrócenia na niej ruchu. Droga by³a
zamkniêta od czerwca. W tym czasie
powsta³a tam sieæ kanalizacji sanitarnej
wraz z kana³ami bocznymi zakoñczony-
mi studniami przy³¹czeniowymi, a tak¿e
nowa sieæ wodoci¹gowa i gazowa. By³ to
jeden z bardziej newralgicznych odcin-
ków, na którym zg³aszano najwiêksz¹
liczbê awarii rur wodoci¹gowych, a tak-
¿e bardzo czêsto stwierdzano nieszczel-
noœæ sieci gazowej. Budowê nowej linii
wodoci¹gowej prowadzi³ Zak³ad Wodo-
ci¹gowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Œmi-
glu. Remont linii gazowej przeprowadzi³
leszczyñski oddzia³ Wielkopolskiej Spó³-
ki Gazownictwa w Poznaniu. Na czas
wy³¹czenia z ruchu ulicy Ogrodowej
wp³ynê³a zatem kompleksowoœæ remon-
tu sieci mediów po³o¿onych w jezdni.
Ten sam zakres prac wykonany zostanie
na odcinku ulicy œw. Wita, ³¹cz¹cym uli-

cê Lipow¹ z Ogrodow¹. Zbudowana zo-
stanie nowa sieæ kanalizacji sanitarnej,
wymianie ulegnie równie¿ wys³u¿ona
sieæ wodoci¹gowa i gazownicza wraz
z przy³¹czami. Na odcinku ulicy œw. Wita
od Ogrodowej w kierunku Starego Boja-
nowa oraz na ulicy Bruszczewskiej wy-
mienione zosta³y stare ruroci¹gi ¿eliwne
oraz z azbestocementu. Tam tak¿e po³o-
¿eniem nowej sieci wodoci¹gowej wraz
z czêœci¹ przy³¹czy zajê³a siê œmigielska
spó³ka.
Po zakoñczeniu prac na ulicy Ogrodowej
budowa kanalizacji rozpocznie siê na uli-
cy Kiliñskiego, na odcinku od Al. Boha-
terów do skrzy¿owania z Wodn¹. Wy³¹-
czona z ruchu bêdzie równie¿ ulica Glin-
kowa w Koszanowie. Osoby udaj¹ce siê
do Œmigla z kierunku Starego Bojanowa
bêd¹ musia³y skorzystaæ z wyznaczonych
objazdów Wierzbow¹ oraz  Poprzeczn¹.
Natomiast przejazd dla osób, które bêd¹
kierowa³y siê w stronê Starego Bojano-

wa, wyznaczono ulic¹ Ogrodow¹.
Niebawem znów przejezdne bêd¹ Farna
i Polna w Koszanowie. Na ulicy Zdrojo-
wej trwaj¹ jeszcze prace zwi¹zane z wy-
konywaniem kana³ów bocznych wraz ze
studniami przy³¹czeniowymi. Tak¿e na
Koœciuszki bêd¹ jeszcze prowadzone
wykopy, w których po³¹czone zostan¹
g³ówne ci¹gi kanalizacyjne.
Wykonawcy prosz¹ mieszkañców mia-
sta, a tak¿e osoby poruszaj¹ce siê ulica-
mi Œmigla o wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ.
Budowa kanalizacji wi¹¿e siê z pracami
ziemnymi, bez których nie da siê prze-
prowadziæ inwestycji. Dodatkowym
utrudnieniem jest czêstotliwoœæ i gwa³-
townoœæ opadów opóŸniaj¹cych tempo
prac. Niejednokrotnie wykopy zalewane
s¹ wod¹, która uniemo¿liwia montowa-
nie elementów sieci kanalizacyjnej. Nie
nale¿y zapominaæ, ¿e wykopy sprawiaj¹
wiele „niespodzianek”, które wymagaj¹
dodatkowych prac.

AKA

Dalsze zmiany w ruchu ulicznym Œmigla
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22 sierpnia odby³y siê Wiejskie Do-
¿ynki ¯egrowa, ¯egrówka, Bielaw i No-
wego Œwiatu, których organizatorami
byli: radny Zenon Skoracki, so³tysi i rady
so³eckie, KGW, OSP, kó³ka rolnicze, Sto-
warzyszenie „¯egrowskie Dêby” i szko-
³a w ¯egrówku.
Oprócz mieszkañców okolicznych wio-
sek w do¿ynkach wziêli udzia³ zaprosze-
ni goœcie: zastêpca burmistrza Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, ks. proboszcz
Marek Smulski, Przewodnicz¹cy Powia-
towej Izby Rolniczej w Koœcianie i pre-
zes Gminnego Zwi¹zku Kó³ek i Organi-
zacji Rolniczych Zygmunt Konieczny,
prezes i wspó³w³aœciciel „Tovago Bis”,
wiceprezes „Œmigrolu” Antoni Œliwiñski.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê barwnym
korowodem, podczas którego uczestni-
cy do¿ynek w przystrojonych bryczkach
i maszynach rolniczych przejechali uli-
cami ¯egrówka. W czasie mszy œw. na-
st¹pi³o poœwiêcenie wieñca do¿ynkowe-
go i chleba upieczonego z tegorocznych
zbó¿, który nastêpnie staroœcina Barba-
ra Pelec i starosta Kazimierz Samol wrê-
czyli zastêpcy w³odarza naszej gminy.
W czêœci artystycznej uczniowie szko³y
w ¯egrówku zaprezentowali siê w wiel-
kopolskich tañcach ludowych oraz insce-
nizacji „Teatrzyk do¿ynkowy”, a przed-
szkolaki wykona³y uk³ad baletowy „Jezio-
ro ³abêdzie”. Zgromadzonej publicznoœci
zaprezentowa³ siê równie¿ kabaret z ¯e-

Do¿ynki w ¯egrówku

Zakoñczy³a siê modernizacja sali wiej-
skiej w ¯egrówku wykonana w ramach
Planu odnowy miejscowoœci. Opracowa-
niem planu zajê³a siê Grupa Odnowy
Wsi, która skupi³a przedstawicieli orga-
nizacji dzia³aj¹cych na terenie Bielaw,
¯egrówka, ¯egrowa i Nowego Œwiatu
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego
Œmigla. Na inwestycjê uda³o siê pozyskaæ
dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach dzia³ania Odnowa Rozwoju
Wsi, w kwocie 172 tys. 537 z³. Pozosta³e
œrodki wykorzystane na ten cel to ponad
143 tys. z³ z bud¿etu gminy i wk³ad miesz-
kañców na kwotê 24 tys. z³. Umowa o do-
finansowanie zawarta pomiêdzy Samo-
rz¹dem Województwa Wielkopolskiego
a Gmin¹ Œmigiel zosta³a podpisana
30 paŸdziernika 2009 r. Wykonaniem re-
montu zaj¹³ siê Zak³ad Budowlany – Ta-
deusz £apawa. Prace trwa³y od 20 lute-
go do 12 lipca br.
Sala w ¯egrówku zosta³a wybudowana
w 1989 r. z inicjatywy Komitetu Budowy
Œwietlicy i by³a wówczas jedn¹ z najno-

¯egrowska sala po remoncie
woczeœniejszych obiektów w okolicy. Od
ponad 20 lat z powodzeniem s³u¿y jako
miejsce spotkañ lokalnych organizacji
oraz rodzinnych uroczystoœci. Obecnie
funkcjê spo³ecznego opiekuna sali pe³ni
Zofia Ciorga.
Otwarcie odremontowanej sali odby³o siê
17 lipca. Na zaproszenie Rady So³eckiej
w uroczystoœciach uczestniczyli m.in.
burmistrz Œmigla Wiktor Snela, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Jan Józefczak
oraz radni, zastêpca burmistrza Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska, skarbnik Œmi-
gla Danuta Marciniak, sekretarz Œmigla
i radny Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Maciej Wiœniewski, kierownik
Wydzia³u Infrastruktury i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego Blandyna
Pella, projektant Stefan Cieœla, kierow-
nik budowy Andrzej Polowczyk, wyko-
nawca, sponsor i prezes piekarni Tova-
go Zbigniew Wojciechowski, przedstawi-
ciele Ko³a Gospodyñ Wiejskich w ¯e-
grówku, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w ¯egrówku, Kó³ek Rolniczych ¯egrów-
ka i Bielaw, Stowarzyszenia „¯egrowskie

Dêby”, przedstawiciele szko³y w ̄ egrów-
ku oraz mieszkañcy Bielaw, ¯egrówka,
¯egrowa i Nowego Œwiatu.
W imieniu miejscowych organizacji spo-
³ecznych zebranych powita³a kierownik
Szko³y Filialnej w ¯egrówku Barbara
£awniczak. Wyrazi³a podziêkowanie w³a-
dzom gminy Œmigiel za œrodki bud¿eto-
we oraz pomoc i ¿yczliwoœæ przy realiza-
cji przedsiêwziêcia.
Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali
wspólnie burmistrz Œmigla, przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej, radny Zenon Sko-
racki oraz so³tysi: Bielaw - Stanis³aw Szef-
ner, ¯egrówka - Henryk Skorupiñski
i ¯egrowa – Mieczys³aw Tomkowiak.
Salê oraz ufundowan¹ przez Jerzego ̄ yto
figurkê œw. Floriana, wmurowan¹ w œcia-
nê obiektu, poœwiêci³ proboszcz wilko-
wickiej parafii ks. Marek Smólski.
Uroczyste otwarcie sali zakoñczy³o siê
wystêpem Kabaretu Stowarzyszenia
Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie.

Sebastian Gabryel

grówka i Bielaw, a grupa miejscowych
Cyganek i Cyganów zaœpiewa³a piosen-
ki przy akompaniamencie Józefa Koza-
ka i Kazimierza £akomego. Panie z KGW
przygotowa³y dla wszystkich uczestni-
ków kiszone ogórki i chleb ze œwie¿ym
smalcem. Do¿ynki zakoñczy³y siê za-
baw¹ taneczn¹, na której do tañca przy-
grywa³ zespó³ „Du³o”.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili siê do organizacji uroczystoœci do¿yn-
kowej, a w szczególny sposób sponso-
rom: prezesowi „Tovago Bis” Zbigniewo-
wi Wojciechowskiemu, radnemu powia-
tu koœciañskiego Ryszardowi Fornaliko-
wi i  w³aœcicielce sklepu „Kaja” Dorocie
Gawron

B. £awniczak, foto arch.



wrzesieñ/2010 7

Antoni Mruk, mój Dziadek, urodzi³
siê 22 maja 1894 r. w Jerce, w powiecie
koœciañskim. By³ synem Micha³a i Ma-
rianny z domu Cyka. Ju¿ uczêszczaj¹c do
szko³y powszechnej, bra³ czynny udzia³
w strajku przeciwko nauczaniu katolików
religii ewangelickiej. Nastêpnie uczy³ siê
w Koœcianie, zdobywaj¹c zawód mistrza
rzeŸnickiego. Po zakoñczeniu nauki pra-
cowa³ w swoim zawodzie w Buer w West-
falii (Niemcy), gdy¿ biegle w³ada³ tym
jêzykiem.
30.11.1914 r. zosta³ powo³any do wojska
w armii zaborczej 58. Pu³ku Piechoty 119.
Dywizji, w której s³u¿y³ do 10.11.1918 r.
osi¹gaj¹c stopieñ kaprala. W tej te¿ for-
macji bra³ udzia³ w wojnie œwiatowej.
W paŸdzierniku 1918 r. zosta³ urlopowa-
ny. Wtedy to w³aœnie nawi¹za³ kontakt
z R.K.U. mjr. Ceptowskim-Gomerskim
oraz Bukowieckim i w³¹czy³ siê do tajnej
akcji organizacyjnej Powstania Wielko-
polskiego. Z chwil¹ wybuchu powstania
w Poznaniu wozami konnymi razem z in-
nymi uda³ siê tam po broñ i amunicjê.
Dziêki zapa³owi i staraniom po powrocie
z Poznania zorganizowa³ licz¹c¹ oko³o 60
osób grupê ludzi, g³ównie mieszkañców
Jerki, £uszkowa i Gierlachowa, Grupa ta
pod Jego dowództwem uda³a siê do Bilo-
wa, które zamieszkiwane by³o przez nie-
mieckich osadników i wspólnie z odzia-
³em lubiñskim zdoby³a 2 karabiny maszy-
nowe, kilka haubic rêcznych i niewielk¹
liczbê bagnetów.
W trudnym d¹¿eniu do wyzwolenia spod
jarzma pruskiego pomaga³ Dziadkowi
p. Gomerski i za jego rozkazem kompa-
nia pod dowództwem Dziadka wyjecha-
³a na front do Wolsztyna, w wyniku walk
zdobywaj¹c 2 polowe armatki. Na rozkaz
dowództwa kompania pospieszy³a rów-
nie¿ na odsiecz do Osiecznej, gdzie Dzia-
dek zosta³ zatruty gazem, a mimo to zdo-
³a³ zabraæ do niewoli czterech Niemców.
Po powrocie do Jerki, jako komendant,
zleci³ swoim podw³adnym zaprowadzenie
urzêdu polskiego w poszczególnych wio-
skach i do wywieszania na nich polskich
sztandarów. Nastêpnie po uzupe³nieniu
oddzia³ów powstañczych wcielono Go do
6. Pu³ku Strzelców Wlkp. pod dowódz-
two pu³kownika Œliwiñskiego. PóŸniej
zosta³ wcielony do 60. Pu³ku Piechoty,
pod tym samym dowództwem.
Dalej walczy³ na wszystkich frontach
przeciwko Niemcom, bolszewikom, na
Ukrainie i Bia³orusi. Otrzyma³ stopieñ
plutonowego, a s³u¿bê pe³ni³ jako dowód-
ca 1. plutonu 7. kompanii 2. batalionu.
14 czerwca 1920 r. podczas wypadu za

Berezyn¹ na wioskê Koszary, wraz ze
swoim plutonem zaj¹³ ca³y pu³k kozacki,
który odebra³ od niego major Wróblew-
ski i wtedy w³aœnie zosta³ postrzelony
w lewe udo. Leczony by³ w szpitalu
w Bydgoszczy od 14.06 do 22.07.1920. Po
powrocie do zdrowia zosta³ wcielony do
Kompanii Uzdrowieñców w Ostrowie
Wielkopolskim pod dowództwem podpo-
rucznika Myaja.
 6 listopada 1920 r. zosta³ bezterminowo
urlopowany.
Od tych, którzy walczyli z Dziadkiem,
dowiedzieliœmy siê o Jego mêstwie i wa-
lecznoœci, jakie niejednokrotnie wykazy-
wa³. W pamiêci obywateli gminy Jerka
zapisa³ siê jako wielki organizator i gor¹-
cy patriota, dla którego dobro Ojczyzny
by³o najwa¿niejsze. Jego postawê po-
twierdza dokument, który posiadam:
„Potwierdzam powy¿sze œwiadectwo tem
bardziej i¿ bra³em udzia³ pod komend¹
p. A. Mruka jako komendanta z naszej
wioski Jerki p. Koœcian, gdzie zosta³em
z kilku druhami przeznaczony od niego
do zaprowadzenia urzêdu polskiego na
poszczególnych urzêdach naszej wioski
oraz do wywieszenia sztandarów pol-
skich na owych urzêdach. Michalski
Franciszek Jerka p. Koœcian”
Przed powstaniem dziadek pracowa³
w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó³”
w Buer. By³ cz³onkiem Towarzystwa Po-
wstañców Wielkopolskich, przedtem
jego za³o¿ycielem i prezesem tego ugru-
powania w Jerce.
Antoni Mruk do 1939 roku prowadzi³
w³asny warsztat i sklep rzeŸnicki w Wo-
nieœciu, gdzie mieszka³. W okresie oku-
pacji hitlerowskiej a¿ do wyzwolenia pra-
cowa³ w Fiehverwertungstelle (skup

byd³a). Po oswobodzeniu Polski zorga-
nizowa³ grupê wartowników w celu za-
bezpieczenia niemieckich magazynów
¿ywnoœciowych. ̄ ywnoœæ ta zosta³a spra-
wiedliwie rozdzielona polskiej ludnoœci.
Po wojnie zaj¹³ siê dzia³alnoœci¹ spo-
³eczn¹. Jako przewodnicz¹cy Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Starym Bojano-
wie udziela³ siê w wielu komisjach spo-
³ecznych, pomaga³ ludziom w wielu spra-
wach, a tak¿e udziela³ œlubów cywilnych.
Dziadek zmar³ 16 marca 1978 r. w Wo-
nieœciu. Zosta³ pochowany na miejsco-
wym cmentarzu, na nagrobku widnieje
napis: „Powstaniec wielkopolski”.
Swój mundur powstañczy odda³ Szkole
Podstawowej w Starym Bojanowie, no-
sz¹cej imiê Powstañców Wielkopolskich.
Dopóki ¿y³, bra³ udzia³ w apelach organi-
zowanych w rocznicê wybuchu powsta-
nia. Niektórzy Jego wnukowie, z uwagi
na fakt, ¿e uczêszczali do tej szko³y, rów-
nie¿ uczestniczyli w tych apelach. Wte-
dy nie rozumieli powagi sytuacji, nato-
miast dzisiaj s¹ dumni ze swojego Dziad-
ka.
Dziadek uzyska³ wiele odznaczeñ pañ-
stwowych. Mogê wymieniæ te, których
potwierdzenia posiadam. Zgodnie
z Uchwa³¹ Rady Pañstwa z 12 lipca
1954 r. zosta³ odznaczony Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi, Uchwa³¹ Rady Pañstwa
z 6 marca 1974 r. za czynny udzia³ w wal-
ce z niemieckim zaborc¹ oraz hitlerow-
skim najeŸdŸc¹ zosta³ odznaczony Wiel-
kopolskim Krzy¿em Powstañczym,
Uchwa³¹ Rady Pañstwa z 21 sierpnia
1974 r. za wybitne zas³ugi w walkach
przeciwko zaborcom niemieckim w Po-
wstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. oraz
za zas³ugi w pracy zawodowej i dzia³al-
noœci spo³eczno-politycznej w Polsce
Ludowej zosta³ odznaczony Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a Zarz¹dzeniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1938 r.
zosta³ przyznany dziadkowi Medal Nie-
podleg³oœci.
Dziadek 26 paŸdziernika 1920 r. zawar³
œlub ze Stanis³aw¹ Maækowiak urodzon¹
4 kwietnia 1895 r., która by³a gospody-
ni¹ domow¹. W czasie drugiej wojny
œwiatowej mia³a te¿ swój krótki epizod
polityczny. Otó¿ mimo zakazu wydawa-
nia Polakom miêsa i wyrobów miêsnych
ze sklepu rzeŸnickiego, który prowadzi-
³a z dziadkiem w czasie wojny, obdaro-
wa³a swojego szwagra (dziadka brata)
miêsem i wêdlinami. Ten, kiedy wraca³
do Jerki, natkn¹³ siê na patrol niemiecki,

Powstaniec wielkopolski – Antoni Mruk

Ä
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który go zrewidowa³ no i za to „przestêp-
stwo” babcia zosta³a wsadzona do wiêzie-
nia w Rawiczu, w którym przebywa³a od
15 wrzeœnia do 15 grudnia 1941 r. gdy
Dziadek Babciê wykupi³. Z opowiadañ
wiem, ¿e w czasie, w którym Babcia by³a
w wiêzieniu, moja mama, Jadwiga Firlej
z d. Mrug przyjê³a Pierwsz¹ Komuniê
Œwiêt¹. Jak¿e musia³o Jej byæ przykro, ¿e
w tak wa¿nym dniu nie by³o przy Niej
najukochañszej osoby?!
Babcia Stanis³awa Mruk by³a bardzo
dobr¹ i ca³kowicie oddan¹ rodzinie
osob¹. Zmar³a 24 czerwca 1967r. Rów-
nie¿ jest pochowana na cmentarzu we
Wonieœciu.

Ê

Moja Mama, Jadwiga Firlej w dniu Pierw-
szej Komunii Œwiêtej w 1941 r.

Babcia Stanis³awa Mruk z domu Maæko-
wiak.
Dziadkowie mieli piêcioro dzieci, które
zmieni³y nazwisko z Mruk na Mrug.

I tak kolejno wymieniê wed³ug dat uro-
dzenia:
Zygmunt Mrug – rzeŸnik, urodzony
02.05.1923 r. zmar³ 31.05.1986 r.
Boles³aw Mrug – hodowca byd³a,urodzo-
ny13.12.1925 r. zmar³ 03.01.2009 r.
Stefan Mr ug – rolnik,  urodzony
22.11.1929 r. zmar³ 11.05.1972 r.
Jadwiga Firlej z.d.Mrug – gospodyni do-
mowa urodzona 01.08.1931 r. zmar³a
25.02.1990 r. (pracownica Sanatorium
w Wonieœciu)
Wanda Grzelczyk z.d.Mrug –gospodyni
domowa, urodzona 09.07.1937 r.
Moi Dziadkowie byli wspania³ymi ludŸmi.
Szkoda, ¿e ¿yli ze mn¹ tak krótko. Jednak
pamiêæ o Nich w moim sercu nigdy nie
zaginie. Dziadek bardzo du¿o opowiada³
o powstaniu, walkach i kilometrach prze-

mierzonych dróg. Zmar³ 31 lat temu, wiêc
niewiele pamiêtam z Jego opowiadañ. Po
Jego œmierci nie wraca³o siê do tych te-
matów, a szkoda, bo wiele rzeczy by siê
utrwali³o i lepiej zrozumia³o.
Razem z córk¹ Joann¹, uwa¿amy, ¿e trze-
ba wracaæ do tych spraw, aby pamiêæ o ta-
kich ludziach jak Antoni Mruk nigdy nie
zaginê³a, aby ludzie pamiêtali o tych
wszystkich bohaterach, którzy poœwiêca-
li swoje ¿ycie, abyœmy my mogli ¿yæ
w wolnej i niepodleg³ej Polsce.
Jesteœmy dumne ze swojego Dziadka
i Pradziadka.
Wnuczka Antoniego Mruka
Maria Kasprowiak (córka Jadwigi Firlej
z d. Mrug)
Prawnuczka Antoniego Mruka

Joanna Kasprowiak
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Przez dwa tygodnie, w lipcu i sierp-
niu, dzieci mog³y uczestniczyæ w zajê-
ciach komputerowych, podczas których
liczy³y, poznawa³y zwierzêta gospodar-
skie, pracê i ¿ycie na wsi, wiadomoœci do-
tycz¹ce zasad kulturalnego zachowania,
zdrowego trybu ¿ycia i od¿ywiania oraz
efektywnej i bezpiecznej pracy w kuch-
ni. Dzieci poznawa³y równie¿ zagadnie-

7 sierpnia Zarz¹d Osiedla nr 4 w Œmi-
glu, wraz z Oœrodkiem Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji oraz Centrum Kultury
w Œmiglu, zaprosi³ mieszkañców na Ro-
dzinny Festyn Letni.
Pomimo padaj¹cego przez wiêkszoœæ
dnia deszczu i pomruków burzy chêt-
nych do wspólnego spêdzenia czasu nie
zabrak³o, ale i atrakcji by³o co niemiara.
¯aneta Szczepaniak i Ania Tomasik przy-
gotowa³y i przeprowadzi³y wiele cieka-
wych gier i zabaw sprawnoœciowych. Jak
co roku du¿ym powodzeniem wœród dzie-
ci cieszy³o siê rysowanie kred¹ na asfal-
cie. Nikogo nie zrazi³o to, ¿e asfalt by³
mokry i ju¿ wkrótce mo¿na by³o na nim
podziwiaæ s³oneczka, kotki, domki
i wszystko, co tylko dzieciom podsunê³a

wyobraŸnia. Wszyscy m³odzi uczestnicy
otrzymali s³odycze i soczki oraz nagro-
dy za uczestnictwo w konkursach.
Goœæmi festynu byli policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Koœcianie, któ-
rzy przybyli wraz z „Pyrkiem” – policyjn¹
maskotk¹. Chwile spêdzone w policyj-
nym samochodzie sprawi³y przyjemnoœæ
nie tylko ch³opcom.
Du¿¹ atrakcjê stanowi³y przeja¿d¿ki mo-
tocyklami, tym bardziej, ¿e by³o w czym
wybieraæ – stare, piêknie utrzymane
motory, motocykl z przyczepk¹, trójko-
³owiec oraz motocykl ¿u¿lowy. Dla mi³o-
œników bardziej tradycyjnych pojazdów
by³a dostêpna równie¿ bryczka.
Imprezie towarzyszy³ Turniej Siatkówki
Mieszanej o puchary, ufundowane przez

Wakacyjne zajêcia komputerowe w Gminnym Centrum Informacji

Rodzinnie na osiedlu

nia zwi¹zane z lasem, m. in. zwierzêta
leœnie oraz roœliny, kierunki œwiata i spo-
soby ich wyznaczania. Mog³y tak¿e po-
s³uchaæ wierszy J. Brzechwy, J. Tuwima,
M. Konopnickiej i wzi¹æ udzia³ w kara-
oke. Rysowa³y, przygotowywa³y plany
lekcji, kolorowe zak³adki do ksi¹¿ek,
ramki do zdjêæ, kartki okazjonalne. Wy-
konane prace zosta³y wydrukowane, nie-

które mo¿na obejrzeæ na stronie www.ck-
smigiel w dziale „Fotogaleria – relacje
z wydarzeñ”. Dzieci w czasie zajêæ mia³y
równie¿ mo¿liwoœæ poznania jêzyka mi-
gowego dziêki sta¿ystce Malwinie Bo-
rowskiej. Zajêcia prowadzi³a Lidia
Skrzypczak, a pomaga³a Karolina Lemañ-
ska.

L.S., foto L.S.

przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nr 4,
pod patronatem Zygmunta Ratajczaka –
kierownika OKFiR. Mecze sêdziowa³a
Danuta Strzelczyk. W kategorii m³odzie-
¿owej zwyciê¿y³ „Osiedlowy Klub Spor-
towy” przed „Przybyszami”, a w katego-
rii doros³ych „WC NET” przed „Szwagra-
mi”, „Dream Team” i „Tygrysami”. Zwy-
ciêskie zespo³y otrzyma³y puchary i piz-
ze ufundowane przez œmigielsk¹ pizze-
riê „Italiano”.
Wszystkich uczestników festynu czêsto-
wano kie³bas¹ z kuchni polowej.
Festyn by³ finansowany ze œrodków
Urzêdu Miejskiego i licznych sponsorów.
Przewodnicz¹cy zarz¹du W³odzimierz
Drótkowski sk³ada serdeczne podziêko-
wanie za pomoc wszystkim zaanga¿owa-
nym osobom.

M.D., foto OKFiR
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W Œmiglu odby³y siê III Miêdzynaro-
dowe Spotkania Folklorystyczne „Poci¹-
giem do folkloru”, w których wziê³o
udzia³ oko³o 150 tancerzy i muzyków
z czterech krajów Europy i Azji.

Polskê reprezentowali gospodarze –
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy, Turcjê – Troya Folk Dance oraz Folk
Music Reaserch Association, W³ochy –
Gruppo Folk „Fabaria Folk” a S³owacjê
– Folklorny Subor „Maj”. Spotkania trwa-
³y 6 dni, od 18 do 23 sierpnia, podczas
których zaplanowano spotkania integra-
cyjne, zajêcia rekreacyjne, sportowe oraz
koncerty. Baz¹ spotkañ by³ Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowi-
cza w Niet¹¿kowie. To tutaj odby³ siê
miêdzy innymi „Wieczór kultur”, pod-
czas którego zespo³y bawi³y siê przy
muzyce kapel ludowych, poznaj¹c tañce

III Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Poci¹giem do
folkloru”

tureckie, polskie, s³owackie i w³oskie. Za-
graniczni goœcie zwiedzili Poznañ i Lesz-
no oraz skorzystali z P³ywalni „Akwawit”
i œmigielskich obiektów sportowych.
Grupy zagraniczne zaœpiewa³y tak¿e pod-
czas niedzielnych mszy œw.

Kulminacyjnymi punktami spotkañ
by³y koncerty, które skupi³y rzesze mi-
³oœników kultury ludowej. Tak by³o
w Starym Bojanowie, Koœcianie i Œmiglu.
Koncert koñcz¹cy festiwal odby³ na œmi-
gielskim rynku i z ca³¹ pewnoœci¹ pozo-
stanie na d³ugo w pamiêci. Bardzo wyso-
ki poziom zespo³ów sprawi³, ¿e piêciogo-
dzinne widowisko, bez chwili znudzenia,
w atmosferze fiesty, ogl¹da³a bardzo licz-
na publicznoœæ. Wyst¹pi³y w nim zespo-
³y zagraniczne, wszystkie grupy „¯eñ-
ców” oraz goœæ specjalny – Tadeusz Bia-
³y graj¹cy na pile. Wszystkie grupy bar-

dzo siê podoba³y, jednak w tym dniu ser-
ca publicznoœci podbi³a grupa „Fabaria
Folk” z Sycylii.

Organizatorzy spotkañ – burmistrz
Œmigla i Stowarzyszenie Mi³oœników
Folkloru „¯eñcy Wielkopolscy” wraz
z gospodarzem spotkañ Zespo³em Pieœni
i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy” dziêkuj¹
za pomoc w organizacji festiwalu mar-
sza³kowi województwa wielkopolskiego,
Starostwu Powiatowemu w Koœcianie,
Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿kowie,
Centrum Kultury w Œmiglu, Koœciañskie-
mu Oœrodkowi Kultury, Radzie So³eckiej
Starego Bojanowa, Jednostce Wojskowej
w Lesznie, Przedsiêbiorstwu „SPA”
w Œmiglu, rodzicom tancerzy, cz³onkom
stowarzyszenia oraz wszystkim innym
darczyñcom i wolontariuszom.

Rafa³ Rosolski
foto AK
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Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ by³o orga-
nizatorem pó³kolonii dla 30 dzieci spêdza-
j¹cych wakacje w domu. Od 5 do 16 lipca
najm³odsi mieszkañcy Niet¹¿kowa i przy-
leg³ych wiosek brali udzia³ w licznych
zajêciach integracyjnych, sportowych
(m.in. turnieju pi³ki siatkowej, biegach
prze³ajowych, zawodach sportów wod-
nych) oraz wycieczkach o charakterze
przyrodniczo-edukacyjnym, w tym pikni-
ku myœliwskim. Program pó³kolonii obej-
mowa³ ponadto wyjazd do Koœciana na
basen, do Aquaparku „Nenufar” oraz
leszczyñskiego parku rozrywki „Kangu-
rek”, a tak¿e zajêcia plastyczne, które
zakoñczy³y siê wystaw¹ w szkole. By³ tak-
¿e dzieñ z komputerem, który pozwoli³
nauczyæ dzieci podstawowej obs³ugi.
Jednym z celów pó³kolonii by³o uwra¿li-
wienie m³odego pokolenia na problemy

starszych i czêsto samotnych, potrzebu-
j¹cych pomocy osób z s¹siedztwa, dlate-
go w programie znalaz³y siê wizyty u se-
niorów z Niet¹¿kowa. Uczestnicy waka-
cyjnych zajêæ w trzyosobowych grupach
odwiedzali takie w³aœnie osoby, by pomóc
im w drobnych pracach domowych oraz
zakupach. Zadaniem najm³odszych
uczestników pó³kolonii by³o umilanie
czasu seniorom poprzez recytacje wier-
szyków i œpiewanie piosenek oraz przy-
gotowanie dla nich laurek. Letnie zajê-
cia zakoñczy³y siê uroczystym po¿egna-
niem przy wspólnym posi³ku i lodach.
Dzieciom wrêczono okolicznoœciowe
dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
Fundusze na ten cel organizatorzy pozy-
skali z Fundacji Wspomagania Wsi w ra-
mach programu „Po¿yteczne Wakacje
2010”, a tak¿e ze Starostwa Powiatowe-
go w Koœcianie oraz bud¿etu gminy Œmi-
giel. Realizacj¹ i przygotowaniem pó³ko-

Na terenie rekreacyjno-sportowym
w ¯egrówku w ramach kampanii „Zacho-
waj TrzeŸwy Umys³” zorganizowano
Dzieñ Dziecka. Imprezie towarzyszy³ pla-
kat z has³em „Wiêcej wiem, bo g³ówka
pracuje”. Na festyn zaproszono zastêpcê
burmistrza Œmigla Wies³awê Poleszak-
Kraczewsk¹. Najpierw zaprezentowali
siê uczniowie Szko³y Filialnej w ̄ egrów-
ku w playback show. Martyna Ziegler
jako Maryla Rodowicz zaœpiewa³a piosen-
kê „Ma³goœka”. Kaja Gawron wcieli³a siê
w Hannah Montanê, a ch³opcy jako ze-
spó³ Feel wykonali piosenkê „No poka¿,
na co ciê staæ”.
Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji.
Chêtni mogli braæ udzia³ w grach i zaba-
wach sportowych, które prowadzi³y pa-
nie z Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu oraz nauczycielki miejsco-
wej szko³y. W nagrodê dzieci otrzyma³y

Przyjemne z po¿ytecznym

Festyn dla dzieci w ¯egrówku

lonii zajê³y siê Teodozja Ratajczak – wi-
ceprezes Stowarzyszenia Przyjació³ ZSP
w Niet¹¿kowie i Aniela Ko³aciñska –
emerytowana pracownica ZSP w Niet¹¿-
kowie. Zajêcia z dzieæmi prowadzi³a wy-
kwalifikowana kadra: Ma³gorzata D¹-
browska, Magdalena Po³czyñska, Anna
i Stefan Jaworscy, Janina Bobowska,
Honorata Nowak, Donata Wieczorek,
Lidia Sp³awska, Anna Braja, Jadwiga
Skar¿yñska, Hanna Klem, Karolina Ma-
jorek, Monika Oleszak oraz Violetta
Grzelak.
Baz¹ lokalow¹ dla uczestników pó³kolo-
nii by³o pomieszczenie niet¹¿kowskiej
szko³y, które nieodp³atnie udostêpni³a
dyrektor Zespo³u Szkó³ Arleta Puk-
Adamczak. W tym roku „Po¿yteczne
Wakacje” odby³y siê pod has³em prze-
wodnim: „Wyjœæ naprzeciw drugiemu
cz³owiekowi – Hej, nie jesteœ sam”.

Sebastian Gabryel

s³odycze ufundowane przez Gminn¹ Ko-
misjê Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych w Œmiglu i przybory szkolne
zakupione przez Radê Rodziców dzia³a-
j¹c¹ przy miejscowej szkole. Chêtni mo-
gli te¿ poskakaæ na dmuchanym zamku
lub przejechaæ siê na kucyku pana
Floriana Ajchlera.
Równie¿ doroœli
œwietnie bawili siê,
rywalizuj¹c w kon-
kurencjach – prze-
ci¹ganie liny (sil-
niejsze by³y kobie-
ty) oraz w rzucie
beretem. Tu naj-
l e p s z y m  okaza³
siê Adam Hof f -
m a n n .  L o k a l n i
muzycy Kazimierz
£akomy (akorde-

on) i Józef Kozak (saksofon) umilali bie-
siadowanie. Dzieci po wyczerpuj¹cych
konkurencjach mog³y posiliæ siê kie³ba-
skami z ogniska. Organizatorami impre-
zy byli: radny Rady Miejskiej Œmigla Ze-
non Skoracki oraz rady so³eckie okolicz-
nych wiosek.

E. Lemañska, Foto OKFiR
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Mi³ego spotkania z poetk¹ m³odego
pokolenia Anet¹ Kamiñsk¹ doœwiadczy-
³y dy¿uruj¹ce 30 lipca bibliotekarki Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Œmiglu.
Urodzona w 1976 r., pani Aneta by³a
uczestniczk¹ organizowanych w naszym
mieœcie w latach dziewiêædziesi¹tych
warsztatów literackich KLAN-u. Klub
Ludzi Artystycznie Niewy¿ytych zrzesza³
m³odych, pocz¹tkuj¹cych poetów.
Œmigielskie wiatraki na miejsce ich spo-
tkañ upatrzy³a sobie inicjatorka warszta-
tów - poetka i autorka ksi¹¿ek dla dzieci
Danuta Wawi³ow, po jednym ze spotkañ
autorskich w naszej bibliotece. Od 1992
roku pocz¹wszy, przez kilka kolejnych lat
w okresie letnim prowadzi³a tam zajêcia,
œci¹gaj¹c m³odych ludzi z ca³ej Polski.
Punktem kontaktowym by³a rubryka

Wróci³a do Œmigla po wspomnienia
w "Filipince", adresowana do m³odych
twórców. Pani Aneta napisa³a i od autor-
ki otrzyma³a zaproszenie na warsztaty do
Œmigla w 1995 roku. Udzia³ w warszta-
tach dokona³ prze³omu w m³odej dziew-
czynie, to wtedy, w Œmiglu postanowi³a,
¿e chce zostaæ poetk¹. Wprawdzie - jak
wspomina - ¿ycie literatki odbiega od
wizji, jak¹ sobie przedstawia³a przed laty
w dziewczêcych marzeniach, ale czuje siê
spe³niona. Choæ skromna, filigranowa
osóbka wygl¹dem niewiele odbiega od
tamtej uczestniczki warsztatów, w swym
dorobku ma ju¿ trzy tomiki wierszy i uda-
ne t³umaczenia z literatury ukraiñskiej.
Prowadzone przez Wawi³ow zajêcia nie
posz³y, jak widaæ, na marne. Pani Aneta
warsztaty wspomina mile. Podczas waka-
cyjnej wêdrówki zawita³a do Œmigla, aby

odœwie¿yæ wspomnienia. Z aparatem
w rêku, wyrazem wzruszenia i zadumy
na twarzy ³owi³a szczegó³y panoramy
miasta, miejsc, które zapamiêta³a. Do bi-
blioteki zawita³a po folder, który mia³ tê
wêdrówkê u³atwiæ. Odkryte w naszej kro-
nice wpisy uczestników tamtych warsz-
tatów wzruszy³y j¹ do ³ez. Autorka podziê-
kowa³a za ciep³e przyjêcie, a po powro-
cie do Warszawy, gdzie mieszka, obieca-
³a przes³aæ tomik swych wierszy. Radoœæ
ogromna, ¿e mogliœmy poznaæ utalento-
wan¹ poetkê, t³umaczkê, cudown¹ oso-
bê. Czy z prze¿yæ odkrywania Œmigla na
nowo powstan¹ kolejne utwory? Niewy-
kluczone. Bêdziemy czekaæ niecierpli-
wie.

K.S.

M. D.: Sk¹d pomys³, aby na œmigiel-
skim rynku stanê³a fontanna?
Feliks Banasik: Pomys³ zagospodarowa-
nia rynku rodzi³ siê od 2 lat. Aby uatrak-
cyjniæ plac przy odnowionym ratuszu i ca-
³ej pierzei, zaproponowa³em w³adzom
gminy zainstalowanie w tym miejscu fon-
tanny. Nie jestem oryginalny ze swoim
pomys³em, poniewa¿ podczas moich pod-
ró¿y w ró¿ne miejsca takie fontanny
w centrach miast funkcjonuj¹, a szczegól-
nie w tak zabytkowych i urokliwych jak
rynek œmigielski. Nowoœci¹ jest równie¿
„ogródek wiedeñski”, który idealnie
wkomponowa³ siê w ca³oœæ.
M. D.: Kto by³ projektantem nowych
za³o¿eñ krajobrazowych rynku ?
F. Banasik: Wbrew pojawiaj¹cym siê opi-
niom projektantem by³a firma SNELA
GROUP, która ten projekt wykona³a
bezp³atnie w prezencie miastu, w którym
w³aœciciele siê urodzili i mieszkaj¹, za co
chcê serdecznie im podziêkowaæ. A przy
okazji, panie Bartoszu, wszystkiego naj-
lepszego na nowej drodze ¿ycia.
M. D.: Czy prace na rynku wymaga-
³y uzgodnieñ konserwatora zabytków
i w jakim zakresie?
F. Banasik: Wszystkie prace prowadzo-
ne na rynku, pocz¹wszy od renowacji
elewacji budynków poprzez zmianê kra-
jobrazu, by³y uzgadniane z konserwato-
rem zabytków, równie¿ instalacja fontan-
ny.
M. D.: Proszê zdradziæ czytelnikom,
na jaki cel zostanie wykorzystane po-
mieszczenie na parterze ratusza.
F. Banasik: W niedalekiej przysz³oœci
(prace rozpoczn¹ siê jesieni¹) w pomiesz-

N o w y  s t a r y  r y n e k

czeniu tym powstanie sala œlubów jak
przysta³o. Myœlê, ¿e doceni¹ to przede
wszystkim nowo¿eñcy. Wychodz¹c z sali
œlubów, zrobi¹ piêkne zdjêcia, z ratuszem
i fontann¹ w tle.
M. D.: Ile miejsc parkingowych na
Placu Rozstrzelanych przyby³o po do-
konanych zmianach?
F. Banasik: Aby u³atwiæ mieszkañcom
parkowanie w centrum miasta, powsta³y
43 nowe miejsca parkingowe.
M. D.: Czy tego roku równie¿ zieleñ
w drugiej czêœci Placu Rozstrzela-
nych zostanie odœwie¿ona?
F. Banasik: Prawdopodobnie w przy-
sz³ym roku, wiosn¹. Decyzjê muszê
uzgodniæ z burmistrzem.
M. D.: Czy to znaczy, ¿e prace ziem-
ne obejmuj¹ce budowê kanalizacji

omin¹ odnowion¹ czêœæ placu?
F. Banasik: Oczywiœcie, ¿e omin¹. Mam
na koniec apel do mieszkañców za Wa-
szym poœrednictwem. Mimo, ¿e teren
rynku jest monitorowany, postawiono
tablice informacyjne oraz zamontowano
pojemnik na psie odchody, nie przestrze-
ga siê zachowania czystoœci. Zapewniam,
¿e z³amanie zasad przestrzegania porz¹d-
ku bêdzie surowo karane. Szanujmy to,
co mamy. Chcia³bym równie¿ podziêko-
waæ moim wspó³pracownikom za to, ¿e
w³o¿yli du¿o serca w, mam nadziejê, uro-
kliwe miejsce w Œmiglu.
M. D.: Dziêkujê.
Z Feliksem Banasikiem, kierownikiem
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej rozmawia³a Magdalena
Dymarkowska.
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21 czerwca – Widziszewo
Ok. godz. 600 zatrzymano do kontroli 43-
letniego mieszkañca gm. Œmigiel kieru-
j¹cego renault clio. Badanie wykaza³o 0,7
promila alkoholu w wydychanym powie-
trzu kierowcy.
23 czerwca – Œmigiel
Ok. godz. 050 zatrzymano 42-letniego
mieszkañca gm. Przemêt kieruj¹cego
daewoo tico. Badanie stanu trzeŸwoœci
wykaza³o 3,9 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu kierowcy.
28 czerwca – Nadolnik
Ok. 600 zatrzymano kieruj¹cego rowerem
42-letniego mieszkañca gm. Œmigiel, ba-
danie wykaza³o 1,3 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.
4 lipca – Wonieœæ
Na drodze pomiêdzy Karminem a Wonie-
œciem dachowa³ seat toledo, którym   kie-
rowa³ 22-letni mieszkaniec gm. Œmigiel.
W samochodzie jecha³o jeszcze czworo
m³odszych od kierowcy pasa¿erów. Dwie
osoby zosta³y zabrane do szpitala. Kie-
rowca ma podejrzenie wstrz¹œnienia
mózgu i ogólne pot³uczenia, a jedna z pa-
sa¿erek uraz brzucha. Okaza³o siê, ¿e 22-
latek  mia³ prawie 1,5 promila alkoholu
w organizmie. 
5 lipca
Dwudziestu szeœciu kieruj¹cych pod wp³y-
wem alkoholu zatrzymano w pierwszy
weekend lipca. Wiêkszoœæ „wpad³a” pod-
czas dzia³añ kontrolnych drogówki, pozo-
stali podczas rutynowych kontroli. Nie-
chlubny rekordzista jecha³ motorowerem,
maj¹c prawie cztery promile alkoholu w or-
ganizmie. Spoœród zatrzymanych 8 kiero-
wa³o rowerem, 18 pojazdem mechanicz-
nym. U dziesiêciu z kieruj¹cych badanie
wykaza³o ponad 0,5 promila alkoholu w or-
ganizmie. Osoby te odpowiedz¹ za prze-
stêpstwo zagro¿one kar¹ do dwóch lat po-

zbawienia wolnoœci. U pozosta³ych stê¿e-
nie alkoholu oscylowa³o pomiêdzy 0,2 a 0,5
promila. Kierowanie w takim stanie jest wy-
kroczeniem zagro¿onym miesiêcznym
aresztem albo grzywn¹. W zwi¹zku z tymi
kontrolami podczas weekendu zatrzyma-
no siedemnaœcie praw jazdy. S¹d zadecy-
duje, na jak d³ugo strac¹ je ostatecznie po-
szczególni kieruj¹cy.
7 lipca – Œmigiel
Ok. godz. 700 zatrzymano kieruj¹cego fia-
tem 32-letniego mieszkañca gm. Koœcian,
badanie wykaza³o 0,5 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.
8 lipca – Stary Bia³cz
Ok. godz. 1830 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 36-latka z gm. Gostyñ, badanie
wykaza³o 1,8 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.
14 lipca – Wydorowo
Ok. godz. 630 w zatrzymano kieruj¹cego
oplem astr¹ 45-letniego mieszkañca Nowe-
go Tomyœla, badanie wykaza³o 0,6 promi-
la alkoholu w organizmie kontrolowanego.
18 lipca – Czacz
Ok. godz. 755 na K5 w Czaczu kieruj¹cy
fiatem seicento 58-latek z Poznania naj-
prawdopodobniej z powodu pêkniêcia
opony straci³ panowanie nad autem, ude-
rzy³ w barierkê ochronn¹, nastêpnie w ja-
d¹ce w tym samym kierunku renault twin-
go. Nikt z uczestników kolizji nie ucier-
pia³, kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi.
23 lipca – gm. Œmigiel
Prokurator zastosowa³ dozór policyjny
wobec 29-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel. Policja kryminalna zatrzyma³a mê¿-
czyznê we wtorek, zarzuca mu usi³owa-
nie dokonania wymuszenia rozbójnicze-
go. Za przestêpstwo to grozi kara do 10
lat pozbawienia wolnoœci.
W ubieg³ym tygodniu lokalny przedsiê-
biorca otrzyma³ komunikat tekstowy
z groŸbami. Nieznany nadawca grozi³ mu
zamachem na cz³onków jego rodziny i fir-
mê. Rozbójnik za odst¹pienie od  swoich
gróŸb ¿¹da³ wysokiego okupu. Do akcji

wkroczyli policjanci wydzia³u kryminal-
nego, którzy w kilkadziesi¹t godzin na-
mierzyli i zatrzymali szanta¿ystê. Okaza³
siê nim 29-letni mieszkaniec gm. Œmigiel.
Podejrzany nie by³ w przesz³oœci karany.
Za usi³owanie wymuszenia rozbójnicze-
go grozi mu kara od roku do 10 lat po-
zbawienia wolnoœci.
26 lipca – Œmigiel
Ok. godz. 1635 w Œmiglu zatrzymano 31-
letniego mieszkañca gm. Œmigiel j¹d¹ce-
go rowerem. Badanie wykaza³o 1,5 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu
kieruj¹cego.
20 sierpnia – Œmigiel
O godziny 1400 w rejonie skrzy¿owania
ul. Po³udniowej i Polnej dosz³o do zde-
rzenia fiata cinquecento z busem. Fiat
przewróci³ siê na bok, zatrzymuj¹c siê na
przydro¿nym betonowym ogrodzeniu.
Powa¿nych urazów dozna³y dwie ma³o-
letnie pasa¿erki, które  œmig³owcem za-
brano do poznañskich szpitali.
Wstêpnie ustalono, ¿e jad¹ca od strony
centrum miasta ul. Po³udniow¹; fiatem
cc,  23-letnia mieszkanka powiatu wolsz-
tyñskiego najprawdopodobniej nie udzie-
li³a pierwszeñstwa nadje¿d¿aj¹cemu z ul.
Polnej fiatowi ducato.  Kobieta przewo-
zi³a troje dzieci w wieku: 3, 12 i 13 lat.
Stan trzy- i dwunastolatki okaza³ siê tak
powa¿ny, ¿e wezwano dwa œmig³owce
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 Dziewczynki z rozleg³ymi obra¿eniami,
w tym  czaszkowo- mózgowymi, prze-
transportowano do poznañskich szpita-
li. Trzecie dziecko wraz z 23-latk¹   prze-
wieziono do szpitala w Koœcianie. Kie-
rowca busa wyszed³ z wypadku bez po-
wa¿niejszych obra¿eñ. Kieruj¹cy pojaz-
dami byli trzeŸwi.
22 sierpnia – Stare Bojanowo
Ok. godz. 020 policjanci zatrzymali j¹da-
cego rowerem 21-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 1,6 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.  

Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa
Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy w Poznaniu
uprzejmie informuje, ¿e w miesi¹cu sierp-
niu i wrzeœniu 2010 r. bêd¹ prowadzone
prace zwi¹zane ze zmian¹ rodzaju gazu
z grupy E (Gz 50) na podgrupê Lw (Gz
41,5).
Prace inwentaryzacyjne zwi¹zane z usta-
leniem iloœci oraz rodzaju odbiorników
gazowych zamontowanych w Pañstwa
mieszkaniach bêd¹ wykonywane w mie-
si¹cu sierpniu.

Komunikat dla mieszkañców Œmigla, Starego Bojanowa, Niet¹¿kowa,
Koszanowa, Robaczyna, Poladowa i Bruszczewa.

Prace zwi¹zane z adaptacj¹ oraz regulacj¹
urz¹dzeñ gazowych do nowej podgrupy
gazu Lw (Gz 41,5) – wczeœniej zinwenta-
ryzowanych odbiorników gazowych
bêd¹ wykonywane w miesi¹cu wrzeœniu
2010 r.
Wymienione prace na zlecenie Wielkopol-
skiej Spó³ki Gazownictwa Oddzia³ Zak³ad
Gazowniczy w Poznaniu bêd¹ wykonywali
pracownicy firmy ATREM, którzy bêd¹
posiadali legitymacje s³u¿bowe wraz ze
zdjêciem, wystawione przez Wielkopolsk¹

Spó³kê Gazownictwa w Poznaniu.
Wszystkie prace inwentaryzacyjne oraz
prace adaptacyjne i regulacyjne odbior-
ników gazowych w Pañstwa mieszka-
niach wykonywane bêd¹ bezp³atnie.
Wszelkie koszty ponosiæ bêdzie Wielko-
polska Spó³ka Gazownictwa Oddzia³ Za-
k³ad Gazowniczy w Poznaniu.
Koordynatorem prac jest Rejon Dystry-
bucji Gazu Leszno.
Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu Leszno

/-/ Roman Gatowski

Ÿród³o: www.koscian.policja.gov.pl
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#------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 8/10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Pionowo
1. popularne imiê psa
2. stary baran
3. koniec szachowy
4. wschodnia sztuka walki
5. okresowy zakaz spo¿ywania miêsa
6. wymienny pakiet urz¹dzenia
7. rozbójnik morski
9. dwuko³owa taczka
10. zmys³ w jêzyku
11. para tancerzy
13. cudak
15. futera³
17. porozumienie stron
21. krewny w linii mêskiej
22. karze³
25. polny chwast
27.czwarty wymiar
28. ³ódka wios³owa
30. surogat, namiastka potocznie
32. sid³a
33. znaczna czêœæ powierzchni
35. ziemna papka
37. niezbity dowód
39. 4 840 jardów

41. autor „Trzech muszkieterów”
42. metal w obr¹czce
45. dzielnica Warszawy
46. szyny na podk³adach
49. Robin, ³ucznik
50. drewniany prêt w ogrodzie
53.uwodziciel
55. przecinek dawniej
57. rewia, pokaz
58. na dnie jaskini
60. spec, majster
61. gatunek zaj¹ca
62. widziad³o
63. tkanina na pieluszki
64. sprawianie wra¿enia
67. porcja do pieca
69. rewolwer bêbenkowy
70. ¿eñska komórka rozrodcza

Poziomo
8. m³oda roœlina w inspekcie
12. elektroda dodatnia
14. osobiste urz¹dzenie z myszk¹
16. powróz, postronek
18. waga opakowania

19. forma dochodu autorskiego
20. niæ chirurga
23. otwór paliwowy
24. szpalta
26. pod³u¿ne obni¿enie terenu
29. od seniora dla wasala
31. zaczyn chlebowy
34. gmach muzyczny
36. cz³onek ludu kenijskiego
38. huczne przyjêcie
40. drêczenie ofiar
43. prawy dop³yw Odry
44. dowód baga¿owy
47. marionetka
48. trzask, chrzêst
51. leg
52. wielka impreza taneczna
54. rodzaj literacki
56. os³ony dêtek
59. wszechœwiat
62. k³ótnia, zatarg
63. dru¿yna sportowa
65. tatarak
66. zas³ona na twarzy muzu³manki
68. dzia³anie bojowe
71. odmiana gipsu
72. kaczka norowa
73. insekt
74. miejski ogród
75. droga wysadzana drzewami
76. waszmoœæ pan
77. dzieñ, miesi¹c i rok
78. powróz do wi¹zania.

Nagrod¹ za odgadniêcie prawid³owego
has³a krzy¿ówki jest – KUBEK SUPER-
KRZY¯ÓWKOWICZA ufundowany
przez firmê Poli-Color w Œmiglu.
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Wydarzenia na zapleczu frontu, tj.
Ziemi Œmigielskiej.
Mieszkañcy Ziemi Œmigielskiej nie tylko
aktywnie walczyli na froncie z wrogiem,
ale tak¿e dzia³aj¹c na dalekim zapleczu
frontu, w ró¿noraki sposób wspierali
walcz¹cych ¿o³nierzy. W dniu 13 maja
1920 roku Orêdownik Powiatowy w Œmi-
glu informowa³: „Kijów wziêty. ¯o³nierz
polski stan¹³ nad brzegiem Dniepru.
Rozbi³ stutysiêczn¹ armiê i olbrzymi¹
zdobycz osi¹gn¹³. To uczyni³ ¿o³nierz
polski, a tyœ co uczyni³ dla tego ¿o³nie-
rza? Jak mu pomagasz zwyciê¿aæ?”. W sy-
tuacji zagro¿enia ca³ego kraju, jakie za-
istnia³o w lipcu 1920 roku, zwrócono
siê do spo³eczeñstwa œmigielskiego z na-
stêpuj¹c¹ odezw¹:
„Bój œmiertelny
toczy Rzeczypospolita Polska z huraga-
nem wschodniego barbarzyñstwa.
Idea Chrzeœcijañskiej Kultury i Ducha
walczy z ide¹ Ciemnoty
knuta, krwi i nienawiœci – w tych strasz-
nych
zapasach œwiêty cel zamieni³ narzêdzia
zbrodni w œwiête narzêdzia sprawiedliwej
pomsty. Polski bagnet i pieni¹dze.
S¹ Europie dzisiaj rêkojmi¹ odrodzenia

Polsce gwarancjê wspania³ej przysz³o-
œci”.
W tych decyduj¹cych dniach ukaza³ siê
kolejny apel skierowany do kobiet œmi-
gielskich:
„Matki Polki czyœcie spe³ni³y swój œwiê-
ty obowi¹zek, czy wys³a³yœcie synów na
front?
Czy piêtnujecie tchórzostwo i ospalstwo
mê¿czyzn uchylaj¹cych siê od wojska?”
Jednoczeœnie informowano, ¿e w Œmiglu
funkcjonuje Biuro Werbunkowe, które
swoj¹ siedzibê mia³o przy ulicy Wschow-
skiej. W Œmiglu powsta³ w tym czasie
Komitet Obrony Narodowej na powiat
œmigielski, który organizowa³ we wrze-
œniu 1920 roku liczne wyk³ady, podnosz¹-
ce ducha narodu, wiece i msze œw. za
Ojczyznê. W pomoc materialn¹ dla wal-
cz¹cych ¿o³nierzy zaanga¿owa³ siê miej-
scowy Caritas, a tak¿e Czerwony Krzy¿,
które wysy³a³y dary dla 700 ¿o³nierzy
znajduj¹cych siê na froncie. Zbierano pie-
ni¹dze i dary rzeczowe dla rannych ¿o³-
nierzy przebywaj¹cych w pobliskich szpi-
talach. Towarzystwo œw. Wincentego
a Paulo z Wielichowa zebra³o m.in.: „920
jaj, 18 funtów mas³a, 36 funtów okrasy
i 2000 mk gotówk¹”. Zebrane dary wy-

Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w ¯egrówku postanowi³y uczciæ 45. rok
wspólnych przedsiêwziêæ. Wzajemna
pomoc to podstawowe za³o¿enie organi-
zacji. Panie wspieraj¹ siê, ale tak¿e po-
œwiêcaj¹ pracy na rzecz spo³eczeñstwa.
Dziœ organizacja skupia 60 osób z czte-
rech wsi: ¯egrowa, ¯egrówka, Bielaw
oraz Nowego Œwiatu. W swojej kilkudzie-
siêcioletniej historii ko³o ma na koncie
m.in. organizowanie wiejskich „przed-

Wojna polsko-bolszewicka cz. III

45 lat wzajemnej pomocy

s³ano do lazaretów wojskowych w Gro-
dzisku Wlkp., Wolsztynie i Poznaniu.
Ma³o znan¹ kart¹ œwiadcz¹c¹ o pomocy
mieszkañców powiatu œmigielskiego dla
naszych rodaków ze Wschodu by³o funk-
cjonowanie od 1919 roku przytu³ku
w GoŸdzichowie dla dzieci polskich ewa-
kuowanych z kresów wschodnich. Koszt
utrzymania tych dzieci ponosi³a Tekla
Ch³apowska, a opiekê sprawowa³ pocz¹t-
kowo m.in. Wiktor ¯muda-Trzebiatow-
ski. Od 1923 roku dziêki siostrze Urszu-
li Ledóchowskiej dzieci mia³y zapew-
nion¹ fachowa opiekê. W domu tym, któ-
ry znajdowa³ siê w tamtejszym dworku,
przebywa³o oko³o 50 dzieci. Dzieci zosta-
³y odwiedzone m.in. przez ks. kard. Ed-
munda Dalbora, Mariê KoŸmianównê,
ks. bpa £ukomskiego, ks. bpa Mañkow-
skiego, a tak¿e ks. kardyna³a Augusta
Hlonda. Dzieci mia³y tak¿e okazjê spo-
tkaæ siê z prezydentem Ignacym Moœcic-
kim. Na miejscu redagowano pismo
„Sroczka GoŸdzichowska”. Zak³ad zosta³
zlikwidowany z dniem 3 wrzeœnia 1929
roku.

c.d.n.
Jan Pawicki

szkoli” na czas ¿niw, uczestnictwo w kur-
sach gotowania, pieczenia i haftowania,
organizowanie spektakli i wieczorków
towarzyskich, a tak¿e uruchomienie wy-
po¿yczalni sprzêtu domowego, która
funkcjonuje do dziœ.
Jubileuszowe spotkanie odby³o siê 31 lip-
ca w wyremontowanej œwietlicy w ¯e-
grówku.
Budynek s³u¿y paniom od samego po-
cz¹tku oddania go do u¿ytku, dlatego s¹

szczególnie usatysfakcjonowane z prze-
prowadzonej w nim niedawno komplek-
sowej modernizacji. Od ponad 32 lat go-
spodyniom szefuje Maria Kupka. W spo-
tkaniu uczestniczy³ tak¿e burmistrz Wik-
tora Snela, który przekaza³ paniom oko-
licznoœciowy list oraz bukiet kwiatów.

AKA
fot. L. Lewandowska
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18 lipca w Okonku w powiecie z³otow-
skim odby³ siê XXIII Pó³maraton Lipco-
wy. Trasa biegu mia³a d³ugoœæ 21 km
i przebiega³a po bardzo zró¿nicowanym
terenie z kilkoma podbiegami i ze zmie-
niaj¹c¹ siê nawierzchni¹. Pó³maraton
ukoñczy³o 138 biegaczy a wœród nich
zawodnicy z Sekcji Biegacza przy OKFiR
Œmigiel. Micha³ Szkudlarek – najstarszy
uczestnik, zaj¹³ pierwsze miejsce w kat.
powy¿ej 75 lat. W kategorii pow. 60 lat
czwarte miejsce zaj¹³ Ryszard Konkol,
a w kat pow. 50 lat jedenasty by³ Marian
Skrzypczak
Tego samego dnia inna zawodniczka sek-
cji – Angelika Chrustowaka wystartowa-

Letnie bieganie

Wakacje zuchy i harcerze z 2. ŒDH
„S³oneczna Gromada” im. Janka Bytna-
ra „Rudego” w ¯egrówku rozpoczêli bi-
wakiem harcerskim.
Po przyjeŸdzie do Wilcza poszliœmy po-
znaæ najbli¿sz¹ okolicê. Zaraz po otrzy-
maniu sprzêtu zabraliœmy siê do budo-
wy naszego miejsca biwakowania, rozbi-
liœmy namioty, zorganizowaliœmy plac

W a k a c y j n e  b i w a k o w a n i e

³a w 21. Biegu W³adys³awa Jagie³³y w Po-
biedziskach, gdzie w kat. K-20 zajê³a
czwarte miejsce.
7 sierpnia w S³upcy odby³ siê Bieg o Laur
Œw. Wawrzyñca, popularnie zwany Bie-
giem Wawrzynkowym. By³ to bieg wyj¹t-
kowy z dwóch powodów – S³upca obcho-
dzi³a w tym roku 720-lecie lokacji, a li-
cz¹c¹ 10 km trasê wokó³ jeziora zawod-
nicy zmuszeni byli pokonaæ w niesamo-
witej burzy. ”Czasami b³yskawica wyzna-
cza³a trasê biegu” – wspomina Micha³
Szkudlarek, który w kat. 70 l zaj¹³ dru-
gie miejsce. Ze œmigielskiej Sekcji Bie-
gacza na mecie zameldowa³ siê równie¿
Marian Skrzypczak (14 m. w kat. 50 lat),

Angelina Chrustowska (5 m. w kat 16
lat), Ryszard Konkol (7 m. w kat. 60 lat)

M.D.

apelowy i zbudowaliœmy kr¹g obrzêdo-
wy. Nastêpnego dnia postanowiliœmy bli-
¿ej poznaæ las, wiêc zuchy wybra³y siê na
podchody, a harcerze na wêdrówkê. Har-
cerze wraz z zuchami rywalizowali miê-
dzy sob¹ podczas gier terenowych. Po-
niewa¿ by³o bardzo gor¹co, ch³odziliœmy
siê w jeziorze. Nie zabrak³o tak¿e œwie-
cowiska, pl¹sów i gry nocnej.

Najwa¿niejszym wydarzeniem naszego
biwaku by³o z³o¿enie przyrzeczenia har-
cerskiego przez druhny Jagodê i Wikto-
riê.
Biwak by³ dla nas okazj¹ do odpoczyn-
ku, dobrej harcerskiej zabawy oraz po-
znania terenu przed obozem harcerskim.

pwd. Anna £awniczak
foto arch.

Centrum Kultury w Œmiglu zwraca siê z proœb¹ do wszystkich mieszkañców Ziemi Koœciañskiej o udostêp-
nienie starych fotografii rodzinnych na których znajduj¹ siê osoby w strojach ludowych  naszego podregionu
(zdjêcia z wesel oraz inne oklolicznoœciowe). Prosimy tak¿e o informacje kto z Pañstwa jeszcze posiada stare
stroje ( nawet ich fragmenty), które mo¿na by³oby sfotografowaæ. Trwaj¹ prace nad rekonstrukcj¹ strojów
z okolic Œmigla i Koœciana. Wszelkie informacje na temat kroju i kolorystyki tych strojów s¹ równie¿ bardzo
po¿¹dane. Mamy nadziejê, ¿e apel ten nie pozostanie bez echa gdy¿ chodzi o ratowanie naszego dziedzictwa
narodowego.
Kontakt:
 osobisty: Centrum Kultury w Œmiglu ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel,
 telefoniczny: 65 511 78 14, kom. 662 272 320,

mailowy: eugeniuszk7@wp.pl

Og³oszenie
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Ju¿ po raz czwarty odby³y siê w Œmi-
glu Otwarte Mistrzostwa Gminy w „Bu-
le”. 22 sierpnia na terenie przy boiskach
„Orlik 2012” na zaproszenie organizato-
ra – Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekre-
acji zjawili siê zawodnicy z Leszna, Góry,
Gostynia, Lubonia. Nie zabrak³o równie¿
zawodników z naszej gminy (Przysieka
Polska, Stare Bojanowo, Morownica,
Bronikowo). Zg³oszenia do udzia³u w tur-
nieju by³y przyjmowane w trzech kate-
goriach: pary ( 14 par), panie indywidu-
alnie (3 osoby) oraz dzieci i m³odzie¿ ( 2
osoby). W najliczniej obstawionej kate-
gorii par rozgrywki odbywa³y siê w czte-
rech grupach systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”, z grup po dwie dru¿yny wychodzi-

O t w a r t e  „ b u l e ”
³y do dalszych rozgrywek, które odby-
wa³y siê systemem pucharowym. Grano
do 13 punktów.
W kategorii pañ ka¿da z uczestniczek
odnios³a jedno zwyciêstwo, zatem o wy-
niku rozstrzyga³y tzw. ma³e punkty.
I miejsce zajê³a Barbara Wojciechowska
z Morownicy, II m Danuta Strzelczyk ze
Œmigla, III m Magdalena Jagodziñska
z Bojanowa. W kategorii m³odzie¿owej
zwyciê¿y³ Maciej Pulut z Góry przed
Micha³em Szymañskim. W kategorii par
po zaciêtych walkach I miejsce zajêli
Karolina i Miko³aj Fabiœ z Lubonia,
II miejsce Henryk Kutny i Marek Pulut
z Góry, III miejsce Katarzyna Tokarska
i Maciej Klepacki z Gostynia. Zdobywcy

miejsc I-III w poszczególnych katego-
riach otrzymali puchary i statuetki fun-
dowane przez burmistrza Œmigla oraz
nagrody rzeczowe od organizatora.

OKFiR
Foto OKFiR



III Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Poci¹giem do folkloru”




