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Po lipcowej przerwie Rada Miejska
Œmigla zebra³a siê 25 sierpnia.

Wiêkszoœæ z 15 uchwa³ podjêtych na
sesji radni przedyskutowali podczas
wspólnego posiedzenia komisji, które
odby³o siê w poniedzia³ek, 22 sierpnia.
Dwie pierwsze uchwa³y dotyczy³y za-
siêgniêcia informacji od wielkopolskie-
go komendanta wojewódzkiego policji
o kandydatach z gminy Œmigiel na ³aw-
ników do S¹du Rejonowego w Koœcia-
nie oraz oœrodka zamiejscowego
w Lesznie S¹du Okrêgowego w Pozna-
niu.
Ponadto radni dokonali zmian w regu-
laminie okreœlaj¹cym zasady pomocy
finansowej udzielanej przez samorz¹d
dla podmiotów usuwaj¹cych wyroby
azbestowe oraz regulaminie okreœlaj¹-
cym zasady dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni. Wprowa-
dzenie zmian wynika³o z koniecznoœci
dostosowania funkcjonuj¹cych regula-
minów do zapisów ustawy o finansach
publicznych. W obu dokumentach sfor-
mu³owanie pomoc finansowa zast¹pio-
no wyra¿eniem dotacja celowa, dookre-
œlona zosta³a tak¿e lista podmiotów,
które mog¹ ubiegaæ siê o wsparcie.
Istotna zmiana zosta³a wprowadzona
w regulaminie dot. budowy przydomo-
wych oczyszczalni, gdzie o 3 miesi¹ce
(do 31 paŸdziernika) uleg³ wyd³u¿eniu
termin sk³adania wniosków na dotacjê.
Ustawa o opiece nad dzieæmi do lat 3,
która wesz³a w ¿ycie w kwietniu br.,
na³o¿y³a na samorz¹dy obowi¹zek pro-
wadzenia rejestru klubów i ¿³obków
dzieciêcych. Wpis do rejestru jest od-

XI sesja Rady Miejskiej Œmigla
p³atny i stanowi dochód w³asny gminy.
Rada Miejska podjê³a przedmiotow¹
uchwa³ê, ustalaj¹c wysokoœæ op³aty na 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracê usta-
lonego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami.
Dwie uchwa³y dotyczy³y przygotowañ do
zbli¿aj¹cych siê wyborów parlamentar-
nych. Radni skorygowali (o nowe ulice)
granice obwodów, zmiany dotyczy³y tak¿e
lokalizacji dwóch komisji obwodowych:
w Œmiglu i w Bronikowie. Siedziba Obwo-
dowej Komisji Wyborczej nr 1 w Œmiglu
mieszcz¹ca siê dot¹d w budynku Liceum
Ogólnokszta³c¹cego zosta³a przeniesiona
do Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Zmiana
siedziby lokalu wyborczego dotyczy rów-
nie¿ Obwodowej Komisji Wyborczej w Bro-
nikowie, która ponownie bêdzie mieœciæ siê
w budynku szko³y. Na potrzeby wyborów
zosta³ równie¿ utworzony odrêbny lokal
wyborczy w wonieskim szpitalu.
W sierpniu 2009 roku Rada Miejska po-
przedniej kadencji podjê³a decyzjê o usta-
leniu strefy p³atnego parkowania. Ze wzglê-
du na prowadzone w centrum miasta pra-
ce ziemne przy budowie kanalizacji prze-
suniêto termin wprowadzenia p³atnej stre-
fy. Do tematu powrócono w tym roku, po
odtworzeniu nawierzchni i przywróceniu
p³ynnego ruchu w mieœcie. Uchwa³a z 2009
roku zosta³a uniewa¿niona, a rada podjê³a
now¹. Zgodnie z jej zapisami strefa p³atne-
go parkowania zostanie podzielona na dwie
podstrefy: A i B. Pierwsza bêdzie obejmo-
waæ ulice: Kiliñskiego, Jagielloñsk¹,
Szkoln¹, Matejki, Pl. Rozstrzelanych, Pod-
górn¹, Plac Wojska Polskiego z wy³¹cze-
niem parkingu naprzeciw Urzêdu Miejskie-

go oraz czêœciowo: Koœciuszki, Farn¹, Li-
pow¹ i Œw. Wita. Op³ata w pierwszej pod-
strefie bêdzie obejmowa³a dni robocze od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 900 do
1800 i w soboty od 900 do 1300. W pod-
strefê B wejd¹ tylko dwie ulice: Al. Bo-
haterów i Skar¿yñskiego, tam op³aty
za postój bêd¹ obowi¹zywa³y wy³¹cznie
w œrodê od godz. 600 do 1300. Op³aty jed-
norazowe zosta³y ustalone w nastêpuj¹-
cych wysokoœciach: za 15 minut postoju
50 gr., za pierwsz¹ godzinê 2 z³, drug¹
2,10 z³, trzeci¹ 2,20 z³, czwart¹ i ka¿d¹
nastêpn¹ 2 z³. Dostêpne bêd¹ równie¿
karty abonamentowe oraz mo¿liwoœæ
wniesienia op³aty rycza³towej za zastrze-
¿one miejsca postojowe, tzn. koperty.
Trzy kolejne uchwa³y dotyczy³y prze-
kazania burmistrzowi do rozpatrzenia
skarg. Ponadto rada wyrazi³a zgodê na
nabycie za symboliczn¹ z³otówkê grun-
tu po³o¿onego w Starej Przysiece
Pierwszej, na którym zlokalizowana
jest ogólnodostêpna droga, przyjê³a
zmiany w Statucie Szkolnego Schroni-
ska M³odzie¿owego w Œmiglu - w czê-
œci obejmuj¹cej nazwê funkcji osoby
kieruj¹cej schroniskiem (zmiana z kie-
rownika na dyrektora) oraz podmiotu
uprawnionego do zmiany statutu
(uprawnienia otrzyma³ dyrektor schro-
niska), po raz kolejny tak¿e, po ko-
niecznych korektach, rada podjê³a
uchwa³y w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów lokalizacji si³owni wiatro-
wych: „¯egrówko-Morownica” oraz
„Sp³awie”.

AKA

Ryszard Kozak i Zbigniew Stodolski
- w³aœciciele firmy FKS Okucia

Okienne i Drzwiowe Sp. z o.o. w Bro-
nikowie zostali laureatami XXI edycji
nagród „Wiadomoœci Koœciañskich”.
Kapitu³a corocznie przyznaje nagrody
mieszkañcom Ziemi Koœciañskiej za
szczególne dokonania. Szefów firmy
FKS doceni³a za przedsiêbiorczoœæ.
Zak³ad w Bronikowie rozpocz¹³ dzia-
³alnoœæ 13 lat temu, zatrudniaj¹c wów-
czas 4 osoby. Dziœ spó³ka zatrudnia
oko³o 140 pracowników i wiêksz¹ czêœæ
produkcji przeznacza na export.
Nagrodê panowie odebrali, wspólnie
z pozosta³ymi tegorocznymi laureata-
mi, podczas gali, która odby³a siê
8 wrzeœnia w skansenie filmowym „So-

Docenieni przedsiêbiorcy z Bronikowa
plicowo” w Cichowie. „Za wiernoœæ trady-
cji” nagrodzony zosta³ Zbigniew Domaga-
³a - w³aœciciel dzia³aj¹cej od 100 lat firmy
rzeŸnicko-wêdliniarskiej w Turwi, „Za pió-
ro” Piotr Pawe³ Bielicki - autor licznych pu-
blikacji na temat ochrony przeciwpo¿aro-
wej, „Za regionalizm” Teresa Wiœniewska
autorka monografii poœwiêconych koœciañ-
skim miejscowoœciom. Wyró¿nienie tytu-
³em „Dobry gospodarz” tym razem przy-
znano Micha³owi Jurdze - obecnemu bur-
mistrzowi Koœciana.
W uroczystoœci wziêli równie¿ udzia³ przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych. Gminê
Œmigiel reprezentowali: Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska - zastêpca burmistrza
Œmigla i Wies³aw Kasperski - przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej, którzy szczególne

gratulacje z³o¿yli laureatom z gminy
Œmigiel.

AKA
fot. WPK

Ryszard Kozak,
Zbigniew Stodolski
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So³tysi i rady so³eckie czterech wsi,
ko³o gospodyñ wiejskich, jednostka

OSP, kó³ka rolnicze, stowarzyszenie
„¯egrowskie Dêby”, szko³a w ¯egrówku

Do¿ynki czterech wsi

oraz radny Zenon Skoracki zorganizowali
do¿ynki wiejskie dla mieszkañców
¯egrowa, ¯egrówka, Bielaw i Nowego
Œwiatu. Uroczystoœæ odby³a siê 27 sierp-
nia. Rozpocz¹³ j¹ barwny korowód, któ-
ry przeszed³ przystrojonymi ulicami Bie-
law i ¯egrówka.
W do¿ynkach, obok mieszkañców wio-
sek, wziêli tak¿e udzia³ goœcie: burmistrz

Œmigla Wiktor Snela, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Wies³aw Kasperski, wi-
ceprezes Gminnego Zwi¹zku Kó³ek i Or-
ganizacji Rolniczych Eliza Dolczewska.

Okol icznoœciow¹
mszê œw. odprawi³
ks. Marek Smólski,
proboszcz parafii
w Wilkowie Polskim.
Podczas nabo-
¿eñstwa odby³o
siê tradycyjne
p oœ w iê c e n i e
do¿ynkowego
wieñca  oraz
ch leba upie -
czonego z te-
g o r o c z n y c h
zbó¿, jak rów-
nie¿ przekaza-
nie bochna w³o-

darzowi gminy przez starostów do-
¿ynek. W tym roku rolê starostów
pe³nili Ilona Nowak i Bogdan Sko-
racki.
W czêœci artystycznej zaprezento-
wali siê uczniowie szko³y w ̄ egrów-
ku oraz Kabaret „Wiejski” z ¯egrówka
i Bielaw. Mo¿na by³o pos³uchaæ tak¿e
„blubrów starego Marycha” i podziwiaæ

cyrkowych klaunów z ¯egrówka. Panie
z ko³a gospodyñ wiejskich przygotowa³y
dla wszystkich uczestników kwaszone
ogórki i chleb ze œwie¿ym smalcem. Do-
¿ynki zakoñczy³y siê zabaw¹ taneczn¹.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania
wszystkim, którzy przyczynili siê do or-
ganizacji uroczystoœci do¿ynkowej,
a szczególnie sponsorom.

B. £awniczak
fot. archiwum

Uczniowie miejscowej szko³y
przy do¿ynkowej dekoracji

Czêœæ obrzêdowa do¿ynek

Ma³¿eñskie 50 lat
go Bia³cza: Genowefa i Kazimierz Wa-
siek.
Po wrêczeniu odznaczeñ wzniesiono to-
ast za dostojnych ma³¿onków, po czym
zebrani zasiedli do wspólnego poczêstun-
ku.

AKA
foto A. Kasperska

Bo¿ena i Hubert Zbierscy

Wanda i Jerzy Jakubowscy

Uroczystoœæ Z³otych Godów 16 wrzeœnia br.

Dwa dni w Urzêdzie Miejskim Œmi
gla Z³ote Gody œwiêtowa³y pary, któ-

re 50 lat temu zawar³y zwi¹zek ma³¿eñ-
ski. Uroczystoœci wrêczenia medali za
„D³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” przy-
znanych przez prezydenta RP odby³y siê
15 i 16 wrzeœnia. Pierwszego dnia deko-
racji jubilatów dokona³ burmistrz Wiktor
Snela w obecnoœci przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Wies³awa Kasperskiego,
Wies³awy Poleszak-Kraczewskiej - za-
stêpcy burmistrza oraz Tadeusza Marci-
niaka, zastêpcy kierownika USC. Drugie-
go dnia burmistrzowi towarzyszyli: Ro-
man Schiller - zastêpca przewodnicz¹ce-
go rady, Danuta Marciniak - skarbnik

Œmigla, Maciej Wiœniewski - sekretarz
i Tadeusz Marciniak.
Ma³¿eñski jubileusz obchodzili œmigiela-
nie: Wanda i Jerzy Jakubowscy, Barbara
i Benon Nadobnik, £ucja i W³odzimierz
Górscy, Bo¿ena i Hubert Zbierscy, Bar-
bara i W³adys³aw Hof fmann, a tak¿e
mieszkañcy Starego Bojanowa: Janina
i Jan Jasiak, Stefania i Stanis³aw Kajew-
scy, Koszanowa: Barbara i Kazimierz Ku-
ligowscy, Maria i Antoni Krysman, Wa-
leria i Zdzis³aw Kaczmarek, Irena i Lu-
dwik Kiciñscy, Sp³awia: Krystyna i Zenon
Rusieccy, Czacza: Janina i Antoni Czer-
wiñscy, Stanis³awa i Jan Domaga³a, Sier-
powa: Helena i Jan Adamscy oraz Nowe-
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Urodzinowy festyn œmigielskiej kolej
ki po raz kolejny przygotowali

wspólnie: Burmistrz Œmigla i Stowarzy-
szenie Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki
W¹skotorowej. Organizacjê „111 rodzin-
nego popo³udnia ze œmigielsk¹ kolejk¹”
wsparli: Starosta Koœciañski, Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -
nowy operator kolejki, Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji, Zarz¹d Osiedla
nr IV w Œmiglu, Centrum Kultury i Bank
Spó³dzielczy w Œmiglu.
Impreza odby³a siê 25 wrzeœnia na œmi-
gielskiej stacji. Jej goœciem specjalnym
by³ Wies³aw Szczepañski - Pose³ na Sejm
RP. Cz³onkowie Stowarzyszenia postano-
wili w szczególny sposób doceniæ dzia³a-
nia podejmowane przez Wies³awa Szcze-
pañskiego dla ratowania œmigielskiej
w¹skotorówki i uchwa³¹ walnego zebra-
nia nadali mu status honorowego cz³on-
ka Stowarzyszenia. Certyfikat potwier-
dzaj¹cy honorowe cz³onkowstwo wrêczy³
pos³owi W³odzimierz Drótkowski - pre-
zes Stowarzyszenia w towarzystwie Wie-
s³awy Poleszak-Kraczewskiej - przewod-
nicz¹cej Komisji Rewizyjnej Stowarzysze-
nia.

Rodzinne popo³udnie z kolejk¹

Tego dnia na uczestników festynu cze-
ka³o wiele atrakcji. Podczas trzygodzin-
nej imprezy motorówka jeŸdzi³a na od-
cinku Œmigiel - Niet¹¿kowo szko³a. Kur-
sów by³o kilka, a ka¿dy cieszy³ siê spo-
rym zainteresowaniem podró¿nych. Jed-
nym z punktów programu by³ urodzino-
wy tort. Rozdano ponad  300 kawa³ków
z 18 kilogramowego tortu ufundowane-
go przez Bank Spó³dzielczy w Œmiglu
i Piekarniê Towago. Œwieczki na torcie
zdmuchnêli wspólnie: burmistrz Wiktor
Snela, prezes Stowarzyszenia W³odzi-
mierz Drótkowski oraz Feliks Banasik -
kierownik ZGKiM, jako nowy operator
kolejki. Ciasto nie by³o jedyn¹ atrakcj¹
kulinarn¹. Na goœci czeka³a darmowa

pomidorowa z makaronem, któr¹ z po-
midorów ofiarowanych przez Mariana
Malcherka ugotowa³ Pawe³ Smelkowski
- szef Restauracji Poemat. Obaj panowie
s¹ cz³onkami Stowarzyszenia. Poza pre-
zentacj¹ taboru uczestnicy festynu mo-
gli zwiedziæ lokomotywowniê oraz warsz-
taty ŒKD, w których  zosta³a zlokalizo-
wana wystawa zdjêæ ze zbiorów Marka
Linke - kolejarza ze Starego Bojanowa -
przedstawiaj¹ca œmigielsk¹ kolejkê.
Nie zabrak³o równie¿ konkurencji przy-
gotowanych zarówno dla doros³ych, jak
i dla dzieci. Do konkursu plastycznego,
nad którym czuwa³a Kamila Grocka -
dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego
w Œmiglu, najchêtniej przystêpowali naj-
m³odsi. Jury, w kategorii do lat 16. przy-
zna³o cztery nagrody: I miejsce zdoby³a

Sylwia Starkbauer , II Bartosz Rzyski, III
Sandra JóŸwiak i IV Malwina Stachowiak.
W starszej kategorii wiekowej przy szta-
ludze stanê³a tylko Pani Daria Szlachet-
ka i to ona otrzyma³a pierwsz¹ nagrodê.
Wielobój kolejkowy oraz gry i zabawy dla
dzieci przeprowadzi³ Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu. W kolej-
kowym wieloboju, kategorii do lat
16 pierwsze miejsce zaj¹³ Hubert Jusz-
czak, drugie Bartosz Starzonek, a trze-
cie Sandra JóŸwiak. W starszej kategorii
wiekowej pierwsze miejsce zdoby³: Raj-
mund Olejnik, drugie Maciej Guciñski,

a miejsce trzecie Piotr Juszczak. Funda-
torami nagród byli: Starosta Koœciañski
oraz Burmistrz Œmigla. Dla najm³od-
szych OKFiR przygotowa³ dodatkowe
konkurencje, w których ka¿de dziecko
wygrywa³o nagrodê. Wœród uczestników
wieloboju, poza nagrodami dla zwyciêz-
ców rozlosowano dwie nagrody specjal-
ne. Pi³ka przypad³a Wiktorowi Zimniako-
wi, a wiertarka Darii Szlachetce. Nagro-
dy dla dzieci oraz specjalne ufundowa³
OKFiR oraz Zarz¹d Osiedla nr IV w Œmi-
glu.
W tym roku Urz¹d Miejski Œmigla wyda³
kolejn¹ pocztówkê przedstawiaj¹c¹ dwo-
rzec w Œmiglu - zdjêcie na kartkê udo-
stêpni³ Marek Linke ze Starego Bojano-
wa. Pocztówkê wraz z okolicznoœciowym
stemplem mo¿na by³o nabyæ w punkcie
z pami¹tkami, który tradycyjnie jest uru-
chamiany w nastawni  podczas kolejko-
wych jubileuszy.
W ramach zapowiedzianego wczeœniej
„biegu kolejkowego” chêtne osoby mo-
g³y zdobyæ „certyfikat przyjaciela œmi-
gielskiej kolejki”. £¹cznie otrzyma³o go
25 osób, które wykona³y zadania przy
czterech wydzielonych stanowiskach.
Punkty obs³ugiwali cz³onkowie Stowa-
rzyszenia oraz harcerze. Imprezê uœwiet-
ni³ wystêp Kapeli „Regent” z Czempinia.
Poza mieszkañcami gminy i mi³oœnika-
mi w¹skotorówek na jubileuszow¹ impre-
zê przybyli tak¿e zaproszeni goœcie, m.in.
Maciej Wiœniewski - radny sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, przedstawi-
ciele samorz¹du Powiatu Koœciañskiego:
Wicestarosta Koœciañski - Edward Strzy-
miñski oraz radni, lokalni samorz¹dow-
cy z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Wies³awem Kasperskim, Krzysztof Ku-
ciak - kierownik Posterunku Policji
w Œmiglu oraz Aleksy Adamczewski - pre-
zes Banku Spó³dzielczego w Œmiglu.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim oso-
bom, które w³¹czy³y siê w organizacjê
niedzielnego, rodzinnego popo³udnia ze
œmigielsk¹ kolejk¹.

AKA,
foto M.Tomaszewska, ¯. Klecha

Pose³ Wies³aw Szczepañski dziêkuje
nadany tytu³

Konkurs plastyczny

Konkurs - pi³ka na torach Nie zabrak³o tortów urodzinowych
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W sobotnie popo³udnie, 17 wrzeœnia
bracia Kurkowego Bractwa Strze-

leckiego rywalizowali o godnoœæ króla
¿niwnego A.D. 2011. Jest to jedno z wa¿-
niejszych wydarzeñ w dzia³alnoœci brac-
twa.
Najcelniej strzela³ i tytu³ zdoby³ Adam
Wawrzyniak, zdobywca drugiego miej-
sca Marek Stachowiak zosta³ I rycerzem,
a Ireneusz Nowak wywalczy³ tytu³ II ry-
cerza.
Pami¹tkê tego wydarzenia stanowi klej-
not przechodni z 1929 r., którego funda-
torem jest brat Kazimierz Zieliñski - król
kurkowy z 1928 r. (karabinek, z którego
strzela³ do zwyciêskiej tarczy, znajduje
siê w Muzeum Okrêgowym Ziemi Ko-
œciañskiej w Koœcianie, tam¿e mo¿na
zobaczyæ nasz oryginalny ³añcuch kró-
lewski.) Przez roku - do nastêpnego strze-
lania - klejnot bêdzie z honorem noszo-
ny przez tegorocznego zwyciêzcê.
Dodatkow¹ nagrod¹ dla zwyciêskiej trój-
ki s¹ pami¹tkowe medale wykonane
przez Pracowniê Z³otnicz¹ Gustawa Czar-
toryskiego.
Istotn¹ nagrod¹ jest tak¿e tarcza, do któ-
rej strzelano. Jej fundatorem jest zawsze
ustêpuj¹cy król, który ma prawo rywali-
zacji o dalsze panowanie.
17 wrzeœnia zapisze siê w kronikach Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu
nie tylko jako dzieñ rywalizacji o godnoœæ
króla ¿niwnego. Wieczorem w pa³acu
Danuty i Adama Wawrzyniaków w Sp³a-
wiu tegoroczny król kurkowy Marek Sta-
chowiak zorganizowa³ bal królewski, na
którym bracia kurkowi wraz z ma³¿on-
kami œwietnie siê bawili i woli królewskiej
poddani byli w pe³ni.
Bal jest organizowany w stosownym
czasie wyznaczonym przez króla po za-
koñczeniu strzelañ królewskich, które

Z ¿ycia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

odby³y siê w ostatni¹ sobotê maja, Za-
koñczy³y siê triumfem Marka Stacho-
wiaka. Zdzis³aw Ziegler zaj¹³ drugie
miejsce (trzykrotny król po reaktywa-
cji bractwa w 1992 r.), a by³y d³ugolet-
ni I starszy Stefan Klupsz wywalczy³
trzeci¹ lokatê.
Król kurkowy oprócz zwyciêskiej tar-
czy uhonorowany zostaje na okres swe-
go panowania prawem do noszenia ³añ-
cucha królewskiego (obecnie w u¿yciu
jest replika, a orygina³ znajduje siê
w Muzeum Ziemi Koœciañskiej.) £añ-
cuch królewski to krzy¿ równoramien-
ny, srebrny, na nim na³o¿ona jest po-
trójna gwiazda z krzy¿em o ramionach
wype³nionych granatow¹ emali¹. Po-
œrodku znajduje siê srebrny medalion
z emblematami bractwa kurkowego.
Klejnot zawieszony jest na ³añcuszku
sk³adaj¹cym siê z 70 z³otych ogniw. Na
trzech z nich s¹ daty: 1721, 1722, 1750.
Obowi¹zkiem króla jest do³o¿enie ko-
lejnego z³otego ogniwka, na którym
musi byæ wyryte imiê i nazwisko oraz

rok królowania. Król zobowi¹zany jest
równie¿ do ufundowania w³asnego por-
tretu, zawieszanego w naszej galerii.
I rycerz obdarowany jest na ten rok
klejnotem przechodnim, którego fun-
datorem by³ w 1929 r. Ludwik Holzer.
Jest to krzy¿ równoramienny, srebrny,
zawieszony na ³añcuszku sk³adaj¹cym
siê z 32 owalnych ogniw wykonanych
ze srebrnej blachy. II rycerz bêdzie
nosi³ krzy¿ równoramienny, srebrny,
zawieszony na ³añcuszku sk³adaj¹cym
siê z 9 owalnych form, wype³nionych
bordow¹ emali¹ ze srebrnymi or³ami
poœrodku, oraz 8 okr¹g³ych srebrnych
medalionów z emblematami bractwa.
Ten¿e klejnot pochodzi z 1928 r., a jego
fundatorami s¹ ówczeœni bracia Igna-
cy Cieœla, Wincenty Muller, Józef Cie-
œla i Ignacy Józefiak.
Pami¹tk¹ strzelania królewskiego w da-
nym roku jest srebrny medal, na którym
wyryte s¹ dane protoko³u strzelania.

I starszy
Tadeusz Dekiert

W sobotê, 22 paŸdziernika w strzel
nicy Kurkowego Bractwa Strzelec-

kiego rozegrany zostanie III Memoria³
Braci Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu rozstrzelanych 30.09.1939 r.
i 23.10.1939 r. Impreza zalicza siê do
II kategorii zawodów strzeleckich orga-
nizowanych w ramach Zjednoczenia Kur-
kowych Bractw Strzeleckich Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Memoria³ jest form¹
uczczenia pamiêci braci zamordowanych
przez okupanta.
W czasie zawodów rywalizacja prowadzo-
na bêdzie w strzelaniu do 6 tarcz i kura.

ZAPROSZENIE
G³ówn¹ bêdzie tarcza memoria³owa,
a zwyciêzca oprócz tarczy i pami¹tko-
wego medalu otrzyma ³añcuch prze-
chodni. Mog¹ o niego r ywalizowaæ
wszyscy chêtni stowarzyszeni w brac-
twie kurkowym funkcjonuj¹cym w ra-
mach Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej
Polskiej. £añcuch zosta³ ufundowany
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Œmiglu w 2009 r. w 70. rocznicê tego
okrutnego mordu. Zbudowany jest
z 23 krzy¿y po³¹czonych srebrnymi
ogniwami, na których wyryte s¹ daty

publicznych egzekucji (iloœæ krzy¿y
odpowiada liczbie wszystkich rozstrze-
lanych) zwieñczony du¿ym, srebrnym
krzy¿em, na którym wyryte s¹ imiona
i nazwiska poleg³ych, ramiona krzy¿a
s¹ unoszone przez wzbijaj¹ce siê do
lotu dwa kury. W trakcie turnieju zo-
stanie tak¿e wystawiona tarcza chary-
tatywna, dochód bêdzie przeznaczony
na cel wskazany przez fundatora.
Zapraszam wszystkich sympatyków
strzelectwa sportowego.

I starszy
Tadeusz Dekiert

foto Foto Elf Król kurkowy w otoczeniu goœci
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INFORMACJA
w sprawie zmiany siedziby

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Œmiglu
Liceum Ogólnokszta³c¹ce, ul. Mickiewicza 2

Dokonano zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wy-
borczej Nr 1 w Œmiglu w wyborach do Sejmu RP
i Senatu RP zarz¹dzonych na dzieñ 9 paŸdziernika
2011 r. z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu na
Szko³ê Podstawow¹ w Œmiglu, ul. Konopnickiej 5.

Burmistrz Œmigla
/-/Wiktor Snela

Obóz harcerski Hufca ZHP Œmigiel
w Rybojedzku odby³ siê w dniach

20-27 sierpnia. By³ to dla wszystkich krót-
ki, ale pracowity czas. Codziennie mieli-
œmy mnóstwo rzeczy do zrobienia: od
zajêæ i gier terenowych jak i nocnych po-
cz¹wszy, na sprz¹taniu w namiotach koñ-
cz¹c.
Fabu³¹ obozu by³a tematyka piracka.
Ka¿dego dnia dostawaliœmy list w butel-
ce, który przybli¿a³ nam los pirata. Pierw-
szy dzieñ rozpoczêliœmy od upiêkszania
naszego obozowiska - robienia bramy,
p³otu, tablicy z wynikami rywalizacji, krê-
gu itd.
W niedzielê uczestniczyliœmy we mszy
œw. w pobliskich Tomicach. Tego same-
go dnia od gry, w której nale¿a³o zdobyæ
skarb, zaczê³a siê rywalizacja zastêpów.
Harcerze i harcerki walczyli o puchar
Jacka Sparrowa w grach terenowych,
nocnych, podczas pokazu mody, przegl¹-
du piosenki szanty, scenkach o pira-
tach…mo¿na rzec, na ka¿dym kroku. Do
ostatnich dni obozu trwa³a zawziêta ry-
walizacja. Zwyciê¿y³ zastêp dziewczyn dh
Patrycji. Wêdrownicy i zuchy nie brali
udzia³u w rywalizacji, jednak te¿ z zaan-

Piracki obóz

ga¿owaniem uczestniczyli w niektórych
grach. Zuchy mia³y w³asny skarb, które-
go szuka³y, codziennie wykonuj¹c okre-
œlone zadania.
Obóz mo¿na opisywaæ bez koñca, ponie-
wa¿ tak du¿o siê dzia³o. Wszystko mo¿-
na zobaczyæ na zdjêciach - bitwa na pêdz-
le, pi³ka rêcznikowa, gry, pokaz mody,

scenki…
Jak zwykle trudno by³o siê rozstaæ... Po-
znaliœmy nowych ludzi, zawarliœmy nowe
przyjaŸnie. Ju¿ odliczamy dni do przysz³o-
rocznego obozu.

Agata Siczyñska
foto archiwum

W maju senator Ma³gorzata Adam
czak wys³a³a do wiêkszoœci szkó³

z okrêgu kalisko-leszczyñskiego zapro-
szenie do wziêcia udzia³u w konkursie
„List do ojca”. Zg³oszenia  przys³a³y
33 szko³y, w sumie oko³o 130 uczniów.
Organizatorem konkursu jest Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej we wspó³pracy
z Klubami Senatorów. Premiowano
szczeroœæ i autentycznoœæ wypowiedzi,
samodzielnoœæ, umiejêtnoœæ pokazania
roli ojca w ¿yciu dziecka oraz rodziny,

List do ojca
a tak¿e wartoœæ literack¹ - w jury kon-
kursu obok pracowników Biura Senator-
skiego zasiadali  redaktorzy prasowi.
Marta Warszawska, uczennica klasy
VIa Szko³y Podstawowej im. Mariana Fal-
skiego w Kraszewicach zdoby³a pierw-
sze miejsce w etapie okrêgowym. Praca
Marty zosta³a wys³ana do Warszawy
i oceniona bêdzie powtórnie - tym razem
ju¿ na etapie ogólnopolskim.
Za zwyciêstwo w okrêgu dziewczynka
otrzyma³a dyplom i zestaw przyborów do
pisania oraz zaproszenie do stolicy na

uroczystoœæ wrêczenia nagród krajo-
wych (23 wrzeœnia). W  wyjeŸdzie towa-
rzyszyæ bêdzie laureatce Marta Apolinar-
ska - szkolna organizatorka konkursu.

Marta Apolinarska
foto archiwum

Harcerze na „pirackim statku”

Uczestnicy konkursu z pani¹
Senator
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 Kronika Śmigla w/g Orędownika Śmigielskiego w II półroczu 1926 roku

Pocz¹tek wielkich wakacji szkolnych to
okres wytê¿onej pracy w³adz miej-

skich. W dniu 2 lipca odby³o siê nadzwy-
czajne posiedzenie Rady Miejskiej. Przed-
stawiono informacjê delegatów, którzy
wrócili z Warszawy z dobrymi wiadomo-
œciami, zaprzeczaj¹cymi projektom likwi-
dacji powiatu œmigielskiego. Na tym po-
siedzeniu omawiano tak¿e sprawy doty-
cz¹ce kolejki. W wyniku spotkania bur-
mistrza Piocha ze starost¹ koœciañskim
zdecydowano o uruchomieniu codzienne-
go po³¹czenia miêdzy Œmiglem a Wieli-
chowem od dnia 1 wrzeœnia.
W dniach 5-8 lipca mia³y miejsce uroczy-
stoœci zwi¹zane ze strzelaniem o godnoœæ
króla kurkowego. Warto przytoczyæ pro-
gram zamieszczony w gazecie: „W ponie-
dzia³ek o godz. 830 zbiórka w Strzelnicy
(mundur wzgl. ciemne ubranie). O godz.
900 odebranie sztandaru w mieszkaniu
I starszego, nastêpnie wymarsz przed ra-
tusz, gdzie przy³¹cz¹ siê do pochodu król
kurkowy, I i II rycerz, zarz¹d, w³adze nad-
zorcze, cz³onkowie magistratu i radni
miejscy. Potem ruszy pochód do koœcio-
³a, gdzie odprawi siê msza œw. na intencjê
Bractwa Strzeleckiego i poœwiêcenia tar-
czy. Po nabo¿eñstwie ruszy pochód przez
miasto do Strzelnicy, gdzie odbêdzie siê
wspólne œniadanie, podczas którego przy-
grywa orkiestra. Po œniadaniu koncert
w ogrodzie do godz. 1-ej w po³udnie. Od
godz. 12-ej do zmroku strzelanie do tar-
czy królewskiej. Od godz. 5-7 po po³udniu
koncert w ogrodzie. Wstêp do ogrodu
bezp³atny. W czwartek o godz. 6-ej po
po³udniu zbiórka w strzelnicy i wydziele-
nie nagród”.

W jednym z nume-
rów gazety zamiesz-
czono „Apel do ofiar-
noœci mieszkañców
parafii œmigielskiej”,
w ktorym czytamy:
„Komitet odnowie-
nia wnêtrza koœcio-
³a farnego przyst¹-
pi³ w ostatnich tygo-
dniach do rekon-
strukcji najpotrzeb-
niejszych. Na razie
z ofiarnoœci parafian
wybite i powiêkszo-
ne zosta³y okna od strony pó³nocnej,
przez co wiêcej œwiat³a uzyska³o siê
w nawie koœcielnej. Obecnie przystêpu-
je Komitet do przeistoczenia chóru ko-
œcielnego, skoro i organy przyoblek¹ siê
w now¹ godow¹ szatê, nast¹pi w³aœciwe
odnowienie wnêtrza.”
Walka ze z³odziejami by³a wówczas szyb-
ka i surowa, ale czy skuteczna? Przyk³a-
dem niech bêdzie informacja: „Samos¹d
nad z³odziejem. Targ w Œmiglu coraz czê-
œciej dostarcza zajêcia policji i pobudza
do coraz wiêkszej czujnoœci tych, którzy
sprzedawszy na targu swoje dobra docze-
sne wioz¹ tak trudn¹ do zdobycia mamo-
nê do domu. Na stacji kolejki pow. zosta³
okradziony p. M. Adamczewski. Straci³
80 z³, ale po pewnym czasie zorientowa³
siê i uda³ siê w pogoñ za z³odziejk¹. Pie-
ni¹dze odzyska³, ale z³odziejka od po-
szkodowanego otrzyma³a doœæ spore la-
nie, które na d³ugie lata bêdzie dla niej
niemi³¹ pami¹tk¹”.
Wielkim prze¿yciem dla mieszkañców Œmi-

gla by³o przyby-
cie w dniu 7 wrze-
œnia „55 p.p., któ-
ry wracaj¹c z ma-
newrów wst¹pi³
na 24 godzinny
odpoczynek .
Spo³eczeñstwo
œmigielskie bez
wzglêdu na przy-
nale¿noœæ par-
tyjn¹ i religiê
z otwartymi rêka-
mi przyjê³o ¿o³-
nierzy mimo, ¿e
sk³adaj¹ siê oni

przewa¿nie z Ma³opolan i Kongresowia-
ków”.
Podobnie jak dzisiaj nie wszystkich ro-
dziców by³o staæ na zakup ksi¹¿ek i przy-
borów szkolnych i w³aœnie z myœl¹ o ich
dzieciach Szko³a Wydzia³owa w Œmiglu
zorganizowa³a w sali strzeleckiej wieczor-
nicê. W jej trakcie zaprezentowano œpie-
wy, æwiczenia rytmiczne, gimnastyczne,
deklamacje, koncert, przedstawienie
„Trzewiczek królowej Jadwigi”. Zysk by³
przeznaczony na zakup przyborów.
Pod koniec roku poinformowano spo³e-
czeñstwo, ¿e z dniem 1 stycznia 1927
roku zwolniony zosta³ ze s³u¿by starosta
œmigielski Kopczyñski.
Rok szkolny w Œmiglu rozpocz¹³ siê
z du¿ym opóŸnieniem, bo dopiero
14 wrzeœnia, a jego przyczyn¹ by³a panu-
j¹ca w mieœcie szkarlatyna.
Bogaty by³ w gazecie dzia³ reklamy i ró¿-
nego rodzaju drobnych informacji, np.:
„Od 1.9.1926 otwarta Piekarnia w domu
p. Budy przy ul. œw. Wita
Pawe³ Buchwald”
„Nadbieg³ wy¿e³
Urz¹d Policyjny w Œmiglu”
„Zakupiê wszelk¹ iloœæ betek (kokotek)
w œrodê dnia 7 lipca od rana do dziesi¹-
tej przed po³udniem w Œmiglu u spedy-
tora p. Georga” (kokotki - kurki przyp.
red.)
„Dwoje dobrze utrzymanych drzwi z fu-
trem do sprzedania”
Sezon artystyczny rozpoczê³o tak¿e To-
warzystwo Mi³oœników Sceny przedsta-
wieniem komedii w trzech aktach Abra-
hamowicza i Ruszkowskiego „Teœæ”. Po
przedstawieniu odby³a siê zabawa.

Jan Pawicki

Przemarsz Bractawa Strzeleckiego ul. Koœciuszki
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Szanowni Mieszkañcy miasta i gminy

    Myœlê, ¿e wielu z nas zauwa¿y³o zmiany, jakie za-
chodz¹ w otoczeniu koœcio³a p.w. œw. Stanis³awa Kost-
ki. Podstaw¹ zmian s¹ prace zwi¹zane z budow¹ pomni-
ka b³ogos³awionego Jana Paw³a II. Ods³oniêcie przewi-
dziane jest na 16 paŸdziernika.
Zwracamy siê z proœb¹ o wsparcie budowy pomnika.
Wp³at mo¿na dokonaæ na rachunek prowadzony przez
Bank Spó³dzielczy w Œmiglu; nr r-ku
53 8667 0003 0004 7568 2000 0010

W imieniu Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika
Tadeusz Dekiert

SDM znów w Œmiglu!

W Przysiece Polskiej Seniorzy gór¹

Ju¿ po raz szósty 18 wrzeœnia w œwietli
cy wiejskiej w Przysiece Polskiej od-

by³o siê coroczne spotkanie seniorów.
Organizatorami spotkania byli so³tys
oraz Rada So³ecka, którzy zaprosili do
wspólnej biesiady najstarszych miesz-
kañców wioski. Oprócz 60 seniorów
i seniorek spotkanie zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹ burmistrz Œmigla Wiktor
Snela, proboszcz parafii w Czaczu Piotr
Markiewicz, radny Krzysztof £¹czny. Dla
zebranych wyst¹pi³y solistki œmigielskie-
go Studia Piosenki „Muzol” Anna Toma-
szewska i Emilia Ziegler. Du¿e zaintere-
sowanie zebranych wzbudzi³ tak¿e wy-
stêp Tadeusza Bia³ego ze Œmigla, który
wykona³ kilka standardów muzycznych,
graj¹c na pile. Seniorzy biesiadowali,
œpiewaj¹c i bawi¹c siê przy muzyce zna-

nego Mundka Szczepaniaka.
Aby seniorom nie zabrak³o si³ do zaba-
wy, organizatorzy przygotowali dla

wszystkich smaczny poczêstunek. Spo-
tkanie by³o okazj¹ nie tylko do wspólnej
zabawy, ale tak¿e do wspomnieñ i snu-
cia planów na przysz³oœæ. Wszyscy umó-
wili siê na spotkanie za rok. Zatem do
zobaczenia!

Lucyna Janicka
foto archiwum

To by³ ju¿ trzeci koncert Starego Do
brego Ma³¿eñstwa w Œmiglu. Pierw-

szy odby³ siê w 2001 roku, drugi
w 2002 r. Za ka¿dym razem ujawnia siê
fenomen tego zespo³u, którego trudno
szukaæ w telewizji czy radiu, a mimo to
niezmiennie od lat bilety rozchodz¹ siê
niemal natychmiast. Ju¿ tydzieñ przed
koncertem sprzeda¿ osi¹gnê³a w Œmiglu
górny pu³ap - 280 szt., a chêtnych by³o
wiêcej. Takie powodzenie da siê jednak
³atwo wyt³umaczyæ. Zespó³ króluje
w „krainie ³agodnoœci” ju¿ od 27 lat,
a dziêki bardzo wysokiemu poziomowi
„dorobi³ siê” wielu wiernych fanów i kil-
ku z³otych i platynowych p³yt.
28 wrzeœnia sala Centrum Kultury w Œmi-
glu zape³ni³a siê mi³oœnikami muzyki
SDM nie tylko ze Œmigla ale i z Leszna,
Koœciana, Œremu czy Poznania. To by³o
naprawdê niezwyk³e - na scenie Stare
Dobre Ma³¿eñstwo (Krzysztof Myszkow-

ski - œpiew, gitara, harmonijka ustna, Woj-
ciech Czemplik - skrzypce, mandolina,
Ryszard ¯arowski - gitary, Andrzej Sta-
graczyñski - gitara basowa, Dariusz Czar-
ny - gitary, Przemys³aw Cho³ody - har-
monijka ustna) a na widowni 280-osobo-
wy chór œpiewaj¹cy z zespo³em ich naj-
wiêksze przeboje.
Nie zabrak³o takich utworów jak „Czar-
ny blues o czwartej nad ranem”, „Biesz-
czadzkie anio³y”, „U studni”, „Z nim bê-
dziesz szczêœliwsza" - utworów, które
mo¿na œmia³o okreœliæ przebojami
wszech czasów poezji œpiewanej. To
wszystko w po³¹czeniu z niezwykle cie-
p³ym g³osem Krzysztofa Myszkowskie-
go jako „konferansjera” sprawi³o, ¿e dwie
godziny koncertu minê³y szybko w myœl
zasady „co dobre, szybko siê koñczy”.
Niestety!

M.D.
foto M. Dymarkowska

Tadeusz Bia³y w czasie wystêpu Seniorzy licznie przybyli na spotkanie

Krzysztof Myszkowski
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Dzieci codziennie wychodz¹ z domu
na zajêcia szkolne, pozalekcyjne,

a tak¿e na spotkania z rówieœnikami. Po-
zbawione w tym czasie opieki osób do-
ros³ych - mog¹ byæ nara¿one na wiele
niebezpieczeñstw. Aby je przed nimi
ostrzec, 15 wrzeœnia Szko³ê Podstawow¹
w ¯egrówku odwiedzili policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Koœcianie.
Uczniom i przedszkolakom przedstawi-
li sier¿anta Pyrka - maskotkê wielkopol-
skiej Policji, stworzon¹ w 2003 roku
przez dzieci dla dzieci.
Goœcie zaprezentowali umundurowanie
policjanta, opowiedzieli o swojej pracy,
rozmawiali te¿ z dzieæmi na temat bez-
piecznej drogi do i ze szko³y i popraw-
nego zachowania na jezdni. Ostrzegli
dzieci, jakich zagro¿eñ unikaæ w domu
i w szkole. Zwrócili ma³ym s³uchaczom

Spotkanie z sier¿antem Pyrkiem
uwagê na niebezpie-
czeñstwa zagra¿aj¹-
ce ze strony ludzi
obcych i tych, które
czyhaj¹ na nie w sie-
ci.
Te wa¿ne zagadnie-
nia mog¹ z dzieæmi
pog³êbiaæ rodzice
za pomoc¹ specjal-
nej strony interne-
towej www.pyrek.pl.
Jest to pier wszy
w Polsce, innowa-
cyjny policyjny ser-
wis edukacyjny i no-
woczesne narzêdzie
w ramach Policyjnego Programu Edu-
kacyjnego „Z Pyrkiem bezpieczniej”.

M.D
foto archiwum szko³y

Uczestnicy spotkania z „Pyrkiem”

Klub tenisowy „Orlêta” w Czaczu po
raz kolejny by³ organizatorem let-

nich pó³kolonii dla dzieci „Wakacje na
sportowo”. Zajêcia odbywa³y siê od 16 do
30 sierpnia. Poza czasem spêdzonym na
rozgrywkach tenisowych, odbywaj¹cych
siê w salce parafialnej w Czaczu, uczestni-
cy pó³kolonii wziêli udzia³ w turnieju wa-
kacyjnym w Œmiglu oraz w zorganizowa-
nych przy pomocy rodziców wyjazdach na
p³ywalniê w Koœcianie oraz nad jezioro
Dêbiec. Podczas rozgrywek dzieci zdoby-
wa³y nagrody - sprzêt sportowy oraz s³o-

„Orlêta” po wakacjach
dycze. Pó³kolonie zosta³y zorganizowane
ze œrodków Starostwa Powiatowego w
Koœcianie.
Zawodnicy Orl¹t wziêli tak¿e udzia³,
28 sierpnia w GnieŸnie, w Ogólnopolskim
Turnieju Tenisa Sto³owego Juniorów
i Kadetów na otwarcie sezonu 2011-2012.
Wystartowa³o 100 zawodników i zawodni-
czek z ca³ej Polski (kategorie kadetek i
juniorek po³¹czono). Joanna Maœlak zajê-
³a 13. miejsce. Jej trener, Marek Maœlak
uwa¿a, ¿e to udany start w nowym sezo-
nie.

W pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia w Pile
odby³ siê 21. Pó³maraton Philips.

Ulicami miasta przebieg³o tego dnia ok.
2110 zawodników. Wœród nich nie zabra-

Szósty pó³maraton
 foto archiwum

k³o œmigielskich biegaczy, dla których
by³ to ju¿ szósty pó³maraton w tym roku.
Kinga Zieliñska i Angelina Chrustowska
kwalifikowane w kat. kobiet do 30 lat za-

jê³y kolejno 23. i 44. miejsce. Micha³
Szkudlarek - najstarszy uczestnik biegu
- zaj¹³ w kat. 75 lat drugie miejsce.

M.D.

AKA
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Jan Matejko malowa³ swój nowy obraz
os stycznia 1891 roku. Liczy³, ¿e zd¹-

¿y zakoñczyæ choæby jego zarys do maja
tego roku, gdy¿ w³aœnie wtedy przypa-
da³ setna rocznica wielkiego wydarzenia
- uchwalenia konstytucji 3 Maja. Tak te¿
mia³o siê to nowe dzie³o nazywaæ. malarz
z radoœci¹ stwierdzi³, ¿e ju¿ w kwietniu
prace nad nim by³y na tyle zaawansowa-
ne, i¿ mo¿liwe by³o pokazanie p³ótna na
jubileuszowej wystawie w Sukiennicach.
Obraz o powierzchni ponad jedenastu
metrów kwadratowych po raz pierwszy
zobaczyli widzowie i krytycy. Zauwa¿yli,
jak zwykle u Matejki, doskona³e, ale te¿
symboliczne rozmieszczenie na obrazie
poszczególnych postaci. W centrum zna-
laz³ siê marsza³ek Sejmu Wielkiego, Sta-
nis³aw Ma³achowski, w lewej rêce trzy-
maj¹cy symbol swojej w³adzy - laskê
marsza³kowsk¹, a w prawej w triumfal-
nym geœcie unosi tekst konstytucji
3 Maja. Marsza³ek jednak jest na ramio-
nach dwóch innych osób, ubranych po
szlachecku, jak zwykli pos³owie. Wybór
nie by³ przypadkowy, obaj bowiem pano-
wie reprezentowali podczas obrad Sejmu
Wielkiego dwie najwa¿niejsze ziemie
Korony, tworz¹ce jej krêgos³up od zara-
nia jej dziejów. Wkrótce ich rozpoznano:
byli to Aleksander Linowski z Ma³opol-
ski oraz Wielkopolanin, Ignacy Zakrzew-
ski. Ten drugi odegra³ wa¿n¹ i przede
wszystkim pozytywna rolê w burzliwym
koñcu Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. By³ jednym z wybitnych Polaków
tamtych czasów, ale my mo¿emy go rów-
nie¿ nazwaæ znakomitym obywatelem
ziemi koœciañskiej.
Urodzi³ siê w 1745 roku w Bia³czu ko³o
Koœciana. Pochodzi³ z zamo¿nego roku
Zakrzewskich, herbu Wyskota. Ojciec
Izydor Zakrzewski nie mia³ maj¹tku bar-
dzo rozleg³ego, ale finansowo wzmocni³
go posag ¿ony Izabeli z Radomickich
(herbu Kotwicz), córki wojewody po-
znañskiego W³adys³awa. Mieli troje dzie-
ci: córki - Franciszkê i Ludwikê oraz syna
- Ignacego.
Lata dziecinne up³ynê³y mu w gronie ro-
dzinnym. W¹t³y, nieco przygarbiony, mia³
organizm delikatny, ³atwo podlegaj¹cy
chorobom. W m³odoœci bardzo pilnie siê
uczy³, co w przesz³oœci umo¿liwi³o mu
bieg³e porozumiewanie siê jêzykiem nie-
mieckim oraz znajomoœci¹ francuskiego.
Du¿o czyta³, a szczególnie interesowa³y
go historia, ekonomia i prawo. Po œmier-
ci rodziców sta³ siê panem dziedzicznych

Ignacy Wyssogota Zakrzewski - prezydent Warszawy
i dzia³acz Sejmu Wielkiego

kilku dóbr: Bia³yka³, Zaorle, Pig³owice,
Szurkowo. Wyró¿nia³ siê jako gospodarz
oszczêdny i zapobiegliwy, rozwija³
w swych maj¹tkach przemys³ spo¿ywczy
i gospodarkê hodowlan¹. W 1764 r. odzie-
dziczy³ po swej babce, Franciszce z Miel-
¿yñskich (herb Nowina) przygraniczny
Pakos³aw, ale nied³ugo potem Niemcy
zagarnêli wieœ Bia³yka³ oraz tereny nale-
¿¹ce do Pakos³awia. Rozpocz¹³ siê nie-
koñcz¹cy siê spór o te ziemie, zakoñczo-

ny dopiero przez II rozbiór Polski, kiedy
to ca³a Wielkopolska sta³a siê prowincj¹
prusk¹.
M³ody Zakrzewski rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
polityczn¹ gdy mia³ 23 lata, wi¹¿¹c siê
z konfederacj¹ barsk¹. Przez jego maj¹t-
ki przechodzili kurierzy konfederaccy
oraz przemytnicy, zaopatruj¹cy konfede-
ratów w broñ z Francji. Sam Zakrzewski,

uzyskawszy tytu³ porucznika, a nastêp-
nie rotmistrza, prowadzi³ rekrutacjê ¿o³-
nierza do oddzia³ów walcz¹cych w Wiel-
kopolsce. Wchodzi³ w sk³ad kadry oficer-
skiej pu³ku marsza³kowskiego pod do-
wództwem podpu³kownika Antoniego
Sieroszewskiego. Niestety, po czterech
latach rozpaczliwych walk konfederacja
upad³a, a trzy oœcienne mocarstwa doko-
na³y I rozbioru. Zakrzewski musia³ na
jakiœ czas wycofaæ siê z ¿ycia publiczne-
go.
Jednak¿e w kilka lat póŸniej przysz³y
szczêœliwe dni Zakrzewskiego. Najpierw
w 1779 roku œlub z dziewiêtnastoletni¹
Konstancj¹ z Zakrzewskich, póŸniej suk-
cesy w sporze z Niemcami, który prowa-
dzi³ od ponad dwudziestu lat o zagarniê-
te ziemie. W 1780 roku wkroczy³ do wiel-
kiej polityki - po raz pierwszy zosta³ de-
legowany na obrady sejmu. Odt¹d bywa³
na wiêkszoœci obrad, ale swój kunszt
wykaza³ dopiero wtedy gdy mia³o to sens
- podczas reform Sejmu Wielkiego.
W 1784 roku przysz³a na œwiat jego
pierwsza córka, Marianna, a dwa lata
póŸniej otrzyma³ nominacjê na urz¹d -
Król nada³ mu tytu³ podczaszego poznañ-
skiego, co jednak by³o stanowiskiem czy-
sto honorowym. Tak¿e w tym roku na-
rodzi³ siê syn, Marek, a w roku nastêp-
nym, 1787, nadszed³ kolejny awans, tym
razem stolnika poznañskiego. Wtedy to
Zakrzewski postanowi³ zakupiæ maj¹tek
w Kobylnikach i czêœæ maj¹tku w Krza-
nie.
Nareszcie doczeka³ chwili, gdy móg³
wzi¹æ udzia³ w jednym z najwa¿niejszych
sejmów w historii, który mia³ na celu to-
talne zreformowanie pañstwa polskiego.

C.D.N
Jan Pawicki

Ignacy Wyssogota Zakrzewski

Obraz Jana Matejki „Konstytucja  3 Maja”
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W  ramach harcerskiego star tu
            17 wrzeœnia z ¯egrówku spotka³y
siê wszystkie dru¿yny nale¿¹ce do Huf-
ca Œmigiel. Harcerze z Wielichowa, Gro-
dziska, Wilkowa Polskiego, Czacza, Sta-
rego Bojanowa i ze Œmigla uczestniczyli
w rajdzie „Œwiêto Pieczonego Ziemniaka”,
czyli naszej, kochanej PYRZE zorganizo-
wanym przez 2.ŒDH „S³oneczna Groma-
da” im. Janka Bytnara „Rudego” w ̄ egrów-
ka.
Zebraliœmy siê o godzinie 1000 przy szko-
le, jak tradycja nakazuje, przyje¿d¿aj¹c
rowerami. Po powitaniu ruszyliœmy dru-
¿ynami w trasê. W tym roku by³a ona d³u¿-
sza ni¿ zwykle, ale jak zawsze bardzo cie-
kawa. Podczas gry byliœmy zaginionym na
morzu patrolem ¿o³nierzy, którzy starali
siê wydostaæ z wyspy, jak Robinson Cru-
soe. W zwi¹zku z tym musieliœmy wyko-
naæ specjalne zadania, czyli m.in. smako-
waæ niezwyk³e potrawy, wy³awiaæ klucz,
chodziæ po linach, biegaæ przy strumieniu,
czo³gaæ siê i na koñcu wyp³yn¹æ tratw¹
z wyspy. PóŸniej odby³o siê ognisko, w któ-
rym sma¿yliœmy kie³basê i piekliœmy ziem-
niaki. Ka¿da dru¿yna mia³a jeszcze za za-
danie przygotowaæ skecz o pyrze.
1 miejsce zajê³a 7.HDWP „Stokrotka” im. hm.
Zbigniewa £ukomskiego ze Œmigla, przed
9.DH ze Starego Bojanowa i 11. SHDW „W³ó-

Harcerski start

czykije” im. Królowej Jadwigi ze Œmigla.
Wszyscy uczestnicy dostali upominki. Pod-
czas gry do³¹czyliœmy te¿ do akcji sprz¹tania
œwiata.

Uczestnicy rajdu

Kadra czuwa³a nad przebiegiem rajdu

Co zrobi³a i co robi Anna Bednarczuk,
sugeruje nam powy¿szy tytu³, któ-

ry równie¿ jest nazw¹ wystawy ekspono-
wanej od 14 wrzeœnia w sali kameralnej
Centrum Kultury w Œmiglu.
Anna Bednarczuk studiowa³a w PWSSP
w Poznaniu - specjalizacja tkaniny u prof.
Magdaleny Abakanowicz, u której przez
5 lat by³a asystentem, natomiast malar-
stwo w pracowni Zdzis³awa Kêpiñskiego.
W roku 1978 otrzyma³a przez Zwi¹zek
Polskich Artystów Plastyków pracowniê
w Poznaniu.
Od Magdaleny Abakanowicz nauczy³a
siê konsekwencji. „Artysta nie mo¿e le-
niuchowaæ. Spaæ do po³udnia. Musi
systematycznie pracowaæ...”. G³ównym
tematem w twórczoœci Anny Bednar-
czuk jest cz³owiek. Na obecnej wysta-
wie pojawia siê w¹tek religijny, lecz
bardzo mocno powi¹zany ze wspó³cze-
snoœci¹. Autorka niezmiernie cieka-
wie, z du¿¹ swobod¹ opowiada³a o swo-
jej twórczoœci, powi¹zaniach ze Œmi-
glem. Kilka lat temu by³a uczestniczk¹
polsko-francuskiego pleneru w naszym
mieœcie. Jeden z goœci obecnych na

Fragment pracy twórczej
wer nisa¿u powie-
dzia³ „Ar tystka tak
piêknie mówi³a
o swoim malarstwie
i tkaninie, ¿e powin-
na koniecznie napi-
saæ ksi¹¿kê”
Prace malarskie wy-
konane s¹ w rzad-
kiej technice paste-
lo-akwarelowej.
Anna Bednarczuk
ma na swym koncie
wiele wystaw indy-
widualnych i zbioro-
wych,  a jej  prace
znajduj¹ siê w zbio-
rach muzealnych i u
kolekcjonerów pry-
watnych.
Wystawa czynna
jest do 16 paŸdzier-
nika. Serdecznie za-
praszamy.

T. Szulc
foto archiwum

Anna Bednarczuk opowiada o swoim malarstwie

Serdecznie dziêkujemy dru¿ynie z ¯egrów-
ka za zorganizowanie rajdu.

Agata Siczyñska
Przyboczna 11.SDHW „W³óczkije”

foto archiwum

Harcerskie zabawy

Goœcie na wernisa¿u
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Og³oszenia drobne

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Cyklinowanie pod³óg
tel. 721 062 230

Kobieta szuka pracy, mo¿e to byæ
opieka nad starsz¹ osob¹
tel. 65 5 188 843

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

Sprzedam œwie¿e wys³odki bura-
czane (mokre) prosto z cukrow-
ni.
tel. 507-141-323

30 sierpnia - Czacz
Ok. godz. 1700 policja zatrzyma³a kieru-
j¹cego rowerem 42-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 2,4 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

3 wrzeœnia - Morownica
Ok. godz. 1905 zatrzymano kieruj¹cego
fordem escortem 29-latka z powiatu ko-
œciañskiego, badanie wykaza³o 0,6 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

3 wrzeœnia - Olszewo
Ok. godz. 1720 zatrzymano kieruj¹cego
fiatem uno 38-latka z powiatu koœciañ-
skiego, badanie wykaza³o 1,4 promila al-
koholu w organizmie kontrolowanego.

4 wrzeœnia - Gniewowo
Ok. godz. 825 policjanci zatrzymali kie-
ruj¹cego oplem kadetem 38-letniego
mieszkañca gm. Koœcian, badanie wyka-
za³o promil alkoholu w organizmie kon-
trolowanego.

6 wrzeœnia - ¿egrówko
Ok. godz. 1025 zatrzymano kieruj¹cego
ci¹gnikiem rolniczym 46-latka z gm.
Œmigiel, badanie wykaza³o ponad 0,5 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

7 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 1150 powiadomiono policjê
o w³amaniu do mieszkania w Œmiglu,
sprawca wykorzysta³ nieobecnoœæ do-
mowników, sforsowa³ zabezpieczenia
techniczne mieszkania i po spl¹drowaniu
pomieszczeñ ukrad³ ok. 2000 z³.

11 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 930 zatrzymano kieruj¹cego
fordem fiesta 43-latka z gm. Œmigiel, ba-
danie wykaza³o 0,6 promila alkoholu w
organizmie kontrolowanego.

11 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 925 policja zatrzyma³a kieruj¹-
cego renault 19 51-latka z gminy Œmigiel,
badanie wykaza³o 2,4 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

13 wrzeœnia - Broñsko,
Ok. godz. 1650 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 37-letniego mieszkañca gm.
Gostyñ, badanie wykaza³o 1,5 promila
alkoholu u kontrolowanego, który dodat-
kowo kierowa³ pojazdem wbrew s¹dowe-
mu zakazowi.

15 wrzeœnia - Stare Bojanowo
Rano powiadomiono policjê o kradzie¿y
myjki ciœnieniowej, wiertarki elektrycz-
nej oraz dwóch elektrycznych przewo-
dów si³owych, warte ok. 2000 z³ przed-
mioty zosta³y skradzione z prywatnego
terenu St. Bojanowie.

16 wrzeœnia - Stare Bojanowo
Przed czternast¹ stra¿nicy ochrony ko-

lei poinformowali policjê o najechaniu
przez poci¹g na pieszego w St. Bojano-
wie. Do wypadku dosz³o w pobli¿u na-
stawni, poci¹g do Przemyœla zatrzyma³
siê prawie pó³ kilometra za miejscem
potr¹cenia. Potr¹cony mê¿czyzna zgin¹³
na miejscu.
Na miejsce skierowana zosta³a policyjna
grupa dochodzeniowa, która pod nadzo-
rem prokuratora dokona³a oglêdzin miej-
sca wypadku oraz wstêpnego ustalenia
jego okolicznoœci. Z ustaleñ tych wyni-
ka, ¿e na torowisko, ok. 200 m przed na-
je¿d¿aj¹cym poci¹giem, wszed³ mê¿czy-
zna, który nie reagowa³ mimo sygna³ów
dŸwiêkowych lokomotywy. W wyniku
poniesionych obra¿eñ 52-letni mieszka-
niec gm. Œmigiel zgin¹³ na miejscu.
Wszystko wskazuje, ¿e by³o to samobój-
stwo. W ubieg³ym roku w naszym powie-
cie odnotowano 3 podobne wypadki,
w tym roku by³ to ju¿ trzeci.

21 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 2000 policja zatrzyma³a kieru-
j¹cego rowerem 36 letniego mieszkañca
Œmigla, badanie wykaza³o 2,9 promila
alkoholu w organizmie kontrolowanego.
Inf. ze strony www.koscian.policja.gov.pl

Ponad dwuletnie zabiegi o przezna
czenie III piêtra budynku Komen-

dy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Koœcianie na potrzeby Powia-
towej Stacji Sanitarno- Epidemiologicz-
nej przynios³y szczêœliwy fina³ 26 sierp-
nia. W obecnoœci parlamentarzystów,
samorz¹dowców, szefów s³u¿b, inspek-
cji i stra¿y szczebla wojewódzkiego
i powiatowego nast¹pi³o uroczyste
otwarcie wyremontowanych wczeœniej
pomieszczeñ. Wœród goœci by³ miêdzy
innymi zastêpca wielkopolskiego ko-
mendanta wojewódzkiego PSP st.bryg.
Lech Janiak oraz komendant powiato-
wy PSP w Koœcianie st.bryg. Jaros³aw
Tomaszewski. Oprócz przestronnych
pomieszczeñ biurowych w trakcie re-
montu przebudowano i odnowiono
klatkê schodow¹ i wejœcie g³ówne do
budynku, przygotowano magazyny
w czêœci strychowej oraz salê wyk³a-

W stronê integracji
dow¹, która z powodzeniem bêdzie
mog³a byæ wykorzystana przez wszyst-
kie podmioty zlokalizowane w budyn-
ku. Wart podkreœlenia jest tak¿e fakt,
¿e wczeœniej w siedzibie komendy zlo-
kalizowano Biuro Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego i Powiatowe Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego. Tutaj dzia-
³a tak¿e zintegrowane stanowisko dys-
pozytorskie Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej i Pañstwowego Ratownictwa Me-
dycznego. Lokalizacja podmiotu odpo-
wiedzialnego za bezpieczeñstwo sani-
tarne i epidemiologiczne jest z pewno-
œci¹ wa¿nym krokiem w stronê integra-
cji s³u¿b odpowiedzialnych za bezpie-
czeñstwo na poziomie powiatu i przy-
czyni siê do jeszcze lepszej wspó³pra-
cy.

Autor: bryg. Andrzej Ziegler
www.koscian.psp.wlkp.pl
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 9/11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8/11
brzmia³o: „WAKACJI NADSZED£ KRES”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Jolanta Pytlak ze Œmigla.
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600)

Pionowo
1. japoñskie zapasy
2. ¿o³nierskie jad³o
3. hinduski asceta
4. krasnoludek
5. pieni¹dze posp.
6. potomek rasy czarnej i bia³ej
8. kontur
9. faza ksiê¿yca
11. wojskowe posuniêcie
13. uwielbiana kobieta
15. s³oik na przetwory
19. sieæ rybacka
21. pieœñ pochwalna
24. lêk
25. system p³acy
26. aluminium
28. zabieg op³ucnowy
30. d³uga suknia
32. filmowy jeŸdziec w masce
33. waszmoœæ pani
35. mu³ rzeczny
37. czêœæ telewizora
39. wizerunek postaci aktora
41. pokarm dla ptaszków
42. znak l¹dowy dla ¿eglugi

45. zbaczanie statku z kursu
47. skupisko drzew
49. poranna wilgoæ
51. obroñca s¹dowy
53. lichy obraz
55. podmuch
57. barokowy anio³ek
58. epoka kamienia g³adzonego
60. porêczenie na wekslu
61. przyrz¹d kuchenny
63. morski skorupiak
65. szwedzki zespó³ muzyczny
66. kawa zbo¿owa
68. francuska czapka wojskowa
69. areszt potocznie

Poziomo
7. 12 sztuk
10. atak sza³u
12. zgni³e jajko
14. g³ówka maku
16. sklerotyk
17. portugalskie wino
18. odmiana chalcedonu
20. ¿a³obna tkanina
22. jednostka objêtoœci

23. kapita³ ¿ony
27. sprzeciw
29. zapiêcie pasa
31. ga³¹Ÿ, dziedzina
34. stolica Wietnamu
36. kapitan u Verne'a
38. bojler
40. druciany szkielet aba¿uru
43 zespó³ jazzowy
44. mokrad³o
46. kant, brzeg
47. brat Abla
48. krzew z jagodami
50. granica œci¹gania
52. otwór w œcianie
54. napój gazowany
56. ssak jeleniowaty
59. œrodek higieniczny
62. ordynarny cz³owiek
64. m¹dry ptak
65. zawiadomienie pocztowe
67. rów z wa³em obronnym
70. rêczna broñ
71. kuzynka œliwki
72. zasypka kosmetyczna
73. mazgaj
74. autor utworów z narracj¹
75. kolczasta bylina z Meksyku
76. gatunek wierzby

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel
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Wywiad z Bernardem Turskim
- kandydatem na pos³a RP

Bernard TURSKI
Okrêg wyborczy nr 36
Nr na liœcie 18

Krzysztof Walachowski - 9 paŸdzierni-
ka odbêd¹ siê wybory parlamentarne. Bê-
dzie siê Pan ubiega³ o mandat do Sejmu z
ramienia PSL?
Bernard Turski - Tak. Zdecydowa³em
siê ubiegaæ o mandat poselski, gdy¿ s¹-
dzê, ¿e w Sejmie mijaj¹cej kadencji jest
wielu pos³ów, którzy s¹ reprezentantami
du¿ych miast. To wynika z si³y elektora-
tów stoj¹cych za tymi ludŸmi. Jednak
Polska to nie tylko du¿e miasta. To rów-
nie¿ wioski i ma³e miasteczka, w których
ludzie ciê¿k¹ prac¹ tworz¹ lepsze jutro.
Dlatego winniœmy mieæ w parlamencie
swoich reprezentantów. Jak liczne bêdzie
ich grono, zale¿y tylko od nas samych.
Dlatego zachêcam wszystkich do wziê-
cia udzia³u w wyborach, aby o naszych
sprawach nie decydowali inni.
K.W.- Jest Pan znany w naszym powiecie
jako dzia³acz spo³eczny. Sk¹d ta pasja siê
wziê³a?
B.T. - W Krzywiniu mieszkam i pracujê
ju¿ 34 lata. Jestem ¿onaty. Mam córkê.
Jak wiêc Pan widzi, ca³e swoje doros³e
¿ycie rodzinne i zawodowe zwi¹za³em z
tym miejscem. Po tylu latach mogê po-
wiedzieæ, ¿e jestem st¹d, u siebie. Oprócz
obowi¹zków zawodowych, zawsze mia-
³em potrzebê kontaktu z ludŸmi i chêæ
zrobienia czegoœ wiêcej dla spo³ecznoœci,
która przed laty tak ¿yczliwie mnie przy-
jê³a. Od 4 kadencji jestem radnym Rady
Powiatu Koœciañskiego. Dwukrotnie by-
³em radnym gminy Krzywiñ. W latach
1991-1995 pe³ni³em funkcjê wiceprze-
wodnicz¹cego Stowarzyszenia Przedsiê-
biorców Ziemi Koœciañskiej. Jestem
wspó³za³o¿ycielem klubu ROTARY
w Koœcianie.
K.W.- Nasz powiat jest typowo rolniczy,
st¹d problemy, które nam doskwieraj¹, do-
tycz¹ w³aœnie obszarów zwi¹zanych z rol-
nictwem. Jak Pan widzi te zagadnienia?
B.T. - To bardzo skomplikowane zagad-
nienie maj¹ce w swej etiologii uwarun-
kowania historyczne. Jeszcze dzisiaj na-
sza struktura agrarna jest bardzo prze-
starza³a. Oko³o 55% polskich gospo-
darstw (niekoniecznie na terenie nasze-
go powiatu) to gospodarstwa o po-
wierzchni od 1-5 ha, czyli bardzo ma³e, a
tendencje œwiatowe s¹ zupe³nie inne.
Trudno wiêc konkurowaæ na tym rynku.
St¹d w cywilizowanym spo³eczeñstwie
musz¹ funkcjonowaæ mechanizmy daj¹-
ce szansê tym, którzy chc¹ siê rozwijaæ,
a nie maj¹ œrodków. Rolnictwo to specy-

ficzny dzia³ gospodarki, nie tylko w Pol-
sce. Z jednej strony to zapewnienie bez-
pieczeñstwa ¿ywnoœciowego w³asnego
narodu, z drugiej strony troska o nasze
œrodowisko naturalne. St¹d wziê³a siê
idea dotowania tej sfery gospodarki w
ca³ej Unii Europejskiej jako fundamentu
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dziwi¹
mnie zatem g³osy, które poddaj¹ w w¹t-
pliwoœæ celowoœæ tego rodzaju dzia³añ,
œwiadcz¹ce moim zdaniem o nieznajomo-
œci ca³oœci zagadnienia. Zawsze t³umaczê,
¿e nowoczesna, zasobna, bogata wieœ jest
gwarancj¹ dobrobytu w miastach. Prze-
cie¿ wieœ to ogromny rynek zbytu dla
towarów i us³ug powstaj¹cych w mia-
stach. Nikt pieniêdzy nie bêdzie pakowa³
do przys³owiowej skarpety. Pieni¹dz w
ruchu przynosi korzyœci dla wszystkich.
Nastêpna kwestia, która mnie nurtuje,
a œwiadczy równie¿ o niezrozumieniu
istoty sprawy, to kwestia dotycz¹ca
KRUS-u, od¿ywaj¹ca co 4 lata, przed wy-
borami, stawiana przez niektóre ugrupo-
wania polityczne tylko po to, aby przypo-
dobaæ siê swojemu elektoratowi. Bo tych,
którzy wiedz¹ co zrobiæ, by na wsi zapa-
nowa³ raj, jakoœ raz na 4 lata w okreœlo-
nym czasie w cudowny sposób przyby-
wa.
WyobraŸmy sobie, ¿e rolnik z dnia na
dzieñ zmuszony do ubezpieczania siê

w ZUS-ie, przy obecnych relacjach cen
(œrodki do produkcji rolnej - towar rol-
ny) nie bêd¹cy w stanie podo³aæ tym ob-
ci¹¿eniom, w krótkim czasie stanie siê
beneficjentem pomocy spo³ecznej (doto-
wanej z bud¿etu). Wystarczy wiêc spo-
rz¹dziæ rzetelny bilans zysków i strat
i stwierdziæ, co dla pañstwa jest bardziej
korzystne.
Powiem tak - my, ludzie PSL, w swym
dzia³aniu na pierwszym miejscu stawia-
my na cz³owieka, bo dla nas „cz³owiek
jest najwa¿niejszy”. Nie zwracamy uwa-
gi na efekt medialny i ca³y zgie³k, który
raz na 4 lata przy okazji wyborów powsta-
je. Jesteœmy przyzwyczajeni do codzien-
nej, systematycznej pracy, takiej, jak¹ wy-
konuje ka¿dy pracuj¹cy na roli. Jednocze-
œnie dostrzegamy potrzeby œrodowiska,
którego chcemy byæ i jesteœmy reprezen-
tantami. Dlatego tylko gwoli przypomnie-
nia wspomnê, ¿e w czerwcu 2009 roku
minister Sawicki (PSL) spowodowa³
przyjêcie dokumentu dotycz¹cego kszta³-
tu przysz³ej Wspólnej Polityki Rolnej jako
oficjalnego stanowiska polskiego rz¹du.
Równie¿ ten sam minister dziêki dyplo-
matycznym zabiegom zdo³a³ do³¹czyæ do
deklaracji koñcz¹cej czas wêgierskiej
prezydencji zapis, i¿ Unia bêdzie stopnio-
wo odchodzi³a od historycznych wyli-
czeñ dop³at (I filar), które tak naprawdê
pe³ni¹ funkcjê zapomogi spo³ecznej.
W przypadku Polski to oko³o 200 E/ha.
Ale jest II filar - to s¹ dop³aty do inwesty-
cji i modernizacji gospodarstw. Te œrod-
ki w ca³oœci id¹ na rozwój naszego rol-
nictwa. Tutaj Polska jest liderem. ¯aden
kraj w Unii nie dostaje tyle pieniêdzy co
my. Np. Dania - 23, W. Brytania - 17, Fran-
cja - 33 a Polska - 120 E na 1 ha! To dziêki
tym dop³atom polska wieœ zaczyna mieæ
szanse na cywilizacyjne zmiany.
K.W. - Co pan s¹dzi o bogactwie, które
prawdopodobnie skrywa polska ziemia?
B.T. - Je¿eli wstêpne prognozy geologicz-
ne potwierdz¹ siê, mo¿emy staæ siê kra-
jem zasobnym w gaz ziemny, co w dzi-
siejszym œwiecie jest nie do przecenie-
nia, bo to surowiec strategiczny. Myœlê,
¿e wreszcie moglibyœmy zapewniæ sobie
i przysz³ym pokoleniom Polaków gwa-
rancjê wyp³acalnoœci emerytur, po nie-
zbyt udanym (moim zdaniem) ekspery-
mencie z OFE. Ostatnio obserwowali-
œmy bardzo o¿ywion¹ wymianê na temat
obni¿enia sk³adki odprowadzanej z ZUS-
u do OFE z 7,5% do bodaj¿e 2,7%. OFE
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mia³y pomna¿aæ nasze oszczêdnoœci, aby
obywatele naszego kraju nie musieli siê
martwiæ o jutro. Rzeczywistoœæ jednak
znowu sp³ata³a nam figla. Nie doœæ, ¿e nic
nie zarobiliœmy, to jeszcze nasze pieni¹-
dze w szybkim tempie zaczê³y z OFE
ubywaæ. No, w koñcu mamy œwiatowy
kryzys finansowy. Nikt nie s³ysza³, by
wyniki finansowe funduszy zarz¹dzaj¹-
cych naszymi pieniêdzmi by³y powi¹za-
ne z wysokoœci¹ wynagrodzeñ dla ludzi
odpowiedzialnych za dzia³alnoœæ opera-
cyjn¹ tych funduszy i za ewentualne stra-
ty. Nic z tych rzeczy. Tutaj akurat 2 i 2
nie zawsze równa siê 4.
W OFE na dzieñ dzisiejszy jest oko³o 230
mld z³. Te pieni¹dze zainwestowane
w infrastrukturê (czy chocia¿by w gaz
³upkowy), czy w politykê rodzinn¹,
w najm³odszych (przedszkola), w eduka-
cjê, na pewno przynios³yby wymierne ko-
rzyœci. A tak mamy sytuacjê, w której
w ostatnich 6 miesi¹cach kolejne ok 7,5
mld z³ wyparowa³y z OFE na gie³dzie.
Norwegia, która nie tak dawno by³a nie-
zbyt bogatym krajem, dzisiaj dziêki wy-
dobyciu gazu sta³a siê jednym z najbo-
gatszych krajów œwiata. Do tej pory po-
trafili Norwegowie zaoszczêdziæ 500 mld

dolarów na swoj¹ przysz³oœæ. Czas braæ
przyk³ad z tych, którym siê uda³o i ko-
rzystaæ ze sprawdzonych wzorów.
K.W. - 9 paŸdziernika wyborcy byæ mo¿e
powierzaj¹ panu mandat pos³a. Czym
chcia³by pan siê zaj¹æ w Sejmie?
B.T. - Tym, co robiê w Radzie Powiatu, a
zajmujê siê sprawami rolnictwa, ochro-
ny œrodowiska, rozwoju gospodarczego
i spawami spo³ecznymi. Uwa¿am za piln¹
potrzebê dofinansowania samorz¹dów.
Przez lata swej dzia³alnoœci udowodnili-
œmy, ¿e potrafimy z rozwag¹ wydawaæ
powierzone nam spo³eczne pieni¹dze.
Efekty tych dzia³añ s¹ widoczne wokó³
nas. W bud¿ecie na 2010 rok, opiewaj¹-
cym na kwotê ponad 69 mln z³, wydatki
inwestycyjne stanowi³y oko³o 35%. Tylko
na drogi wydaliœmy kwotê 20,6 mln z³,
z czego 13,4 mln z³ stanowi³y œrodki po-
zyskane z zewn¹trz (unijne). W sumie
w kadencji 2007-2010 œrodków zewnêtrz-
nych pozyskaliœmy 29,6 mln z³. W tej¿e
kadencji wydatki na szkolnictwo (moder-
nizacja szkó³, budowa boisk) to kwota
bez ma³a 2 mln z³. Ponad 250 tys. z³ prze-
znaczono na stypendia dla uczniów i stu-
dentów. Na opiekê zdrowotn¹ oraz po-
moc spo³eczn¹ przeznaczyliœmy oko³o 6,5

mln z³. Kultura, ochrona zabytków, sport
oraz poprawa bezpieczeñstwa publiczne-
go to równie¿ wa¿ne obszary ¿ycia spo-
³ecznego, które zawsze by³y w centrum
uwagi i zainteresowania w pracach nad
bud¿etem powiatu. Szczególn¹ trosk¹
zawsze by³y i s¹ otaczane placówki oœwia-
towe zarz¹dzane przez Starostwo Powia-
towe. M¹dre i dobrze wykszta³cone m³o-
de pokolenie to nasz kapita³ na przy-
sz³oœæ. Nas, samorz¹dowców cechuje
jeszcze jedno. Potrafimy ze sob¹ rozma-
wiaæ, chcemy ze sob¹ rozmawiaæ, bo ro-
zumiemy istotê wyboru, jakiego dokonali
nasi wyborcy, powierzaj¹c nam mo¿li-
woœæ podejmowania odpowiedzialnych
decyzji dla dobra lokalnych spo³ecznoœci.
Tê umiejêtnoœæ, dla dobra Polski,
w pierwszym rzêdzie nale¿a³oby prze-
nieœæ na sejmowy grunt.
My, samorz¹dowcy jesteœmy tego gwa-
rantem. Jestem do pañstwa dyspozycji!
Jeszcze raz zachêcam Pañstwa do wziê-
cia udzia³u w wyborach 9 paŸdziernika.
Wybory to œwiêto demokracji. Skorzy-
stajmy z mo¿liwoœci wspólnego w nim
uczestnictwa.

Krzysztof Walachowski
Artyku³ sponsorowany

Pracownicy jednostek i zak³adów bu-
d¿etowych oraz instytucji kultury

gminy Œmigiel rozegrali III Dru¿ynowe
Mistrzostwa w Bulach.
Do rozgrywek stawi³y siê po dwie dwu-
osobowe dru¿yny reprezentuj¹ce Cen-
trum Kultury, Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej, Przedszkole Samorz¹dowe, Zespó³
Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej i Zespó³
Szkó³ w Starym Bojanowie. W sobotnie
przedpo³udnie, w pe³nym s³oñcu kule
potoczy³y siê na boisku „Orlika”. Ka¿da
para rozegra³a cztery mecze, otrzymuj¹c
1 punkt za zwyciêstwo, czyli maksymal-
nie 8 punktów (dwie pary po 4 mecze).
Liczone by³y równie¿ tzw. „ma³e punkty”,
które - jak siê okaza³o przy punktacji koñ-
cowej - mia³y ogromne znaczenie. Mimo
rywalizacji atmosfera mistrzostw by³a
sympatyczna, wystarczy³o te¿ czasu na

Przedszkole gór¹
wypicie kawy i skosztowanie ciasta. Bule
toczy³y siê ró¿nie, czasami dok³adnie tak
jak oczekiwali zawodnicy, a czasami zu-
pe³nie inaczej - co czêsto przy ostatnim
rzucie ca³kowicie zmienia³o wynik me-
czu. Tu¿ obok pracowników swoje me-
cze rozgrywali dyrektorzy i kierownicy.
Tu punkty liczone by³y indywidualnie.
W mistrzostwach I miejsce zajê³a re-
prezentacja Przedszkola Samorz¹do-
wego w sk³adzie Justyna Pawlicka, Jo-
anna Rusek, Kamila Stam, Katarzyna
Wieczorek, wygrywaj¹c szeœæ meczy,
II miejsce Zespó³ Szkó³ Stara Przysie-
ka Druga - wygranych piêæ meczy,
92 ma³e punkty, III miejsce Centrum
Kultury - piêæ meczy, 91 ma³ych punk-
tów, IV m Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
- dwa mecze, V miejsce Zespó³ Szkó³
Stare Bojanowo - reprezentacja gra³a
w trzyosobowym sk³adzie.
Wœród dyrektorów i kierowników puchar
za I miejsce odebra³a Barbara Kuderska,
kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
II miejsce - Mariusz Drótkowski, dyrek-
tor Zespo³u Szkó³ w Starym Bojanowie,
III m - Kamila Grocka, dyrektor Przed-
szkola, IV miejsce - Eugeniusz Kurasiñ-
ski, dyrektor Centrum Kultury.

OKFiR
foto OKFiR

Zwyciêska reprezentacja Przedszkola

Skrupulatne liczenie odleg³oœci

Barbara Kuderska odbiera puchar
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Burmistrz Œmigla, Zwi¹zek Kynolo-
giczny w Polsce Oddzia³ Leszno,

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w oraz Centrum Kultur y w Œmiglu
11 wrzeœnia zaprosili wszystkich chêt-
nych ze swoimi psimi pupilami do wziê-
cia udzia³u w VI Wielkiej Paradzie Psów.
Zapisy prowadzono w trzech katego-
riach: psy ma³e (A), œrednie (B) i du¿e
(C). W kategorii A zarejestrowano 23 psy,
w kategorii B - 24, a w C - 16 psów. Im-
prezê otworzy³a Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska zastêpca burmistrza Œmigla
w towarzystwie goœci: senator Ma³gorza-
ty Adamczak, pos³a Wies³awa Szczepañ-
skiego, Janusza Bettinga - prezesa Zwi¹z-
ku Kynologicznego w Polsce Oddzia³
Leszno, Edwarda Strzymiñskiego - wice-
starosty koœciañskiego, Macieja Wi-
œniewskiego - radnego sejmiku woje-
wództwa wielkopolskiego, Hanny i Bog-
dana Ludowiczów, pu³kownika Edmun-
da Klicha - przewodnicz¹cego Pañstwo-
wej Komisji Wypadków Lotniczych oraz
Zygmunta Ratajczaka - kierownika
Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu. Nastêpnie rozpoczê³y siê pre-
zentacje psów w poszczególnych katego-

VI Wielka Parada Psów

riach - oceniane przez jurorki Violettê
Dêbniak, Annê Szyd³owsk¹ i Ma³gorza-
tê Zdziabek. W ka¿dej grupie wstêpnie
wy³oniono dziesiêæ psów, a przed kolejn¹
prezentacj¹ widzowie mogli obejrzeæ
pokaz tresury prowadzony przez Dariu-
sza Wolarczaka ze Studium Szkolenia
i Wychowania Psa. Kolejne eliminacje na
najsympatyczniejszego psa wy³oni³y po
trzech finalistów z ka¿dej kategorii. Na-
stêpnie Anna Szyd³owska poprowadzi³a
prezentacjê psów rasowych. Widzowie
mogli podziwiaæ zwierzêta i us³yszeæ in-
formacje o rasach hodowanych przez
hodowców naszego regionu, miêdzy in-
nymi posokowcach bawarskich, masti-
fach hiszpañskich, bernardynach, bulte-
rierach.
Fina³ wyboru najsympatyczniejszego psa
poprowadzi³ prezes Janusz Betting - dzie-
wiêciu finalistów prezentowa³o swoich
podopiecznych, przyznanie miejsc nie
by³o ³atwe. Miejsce IX zaj¹³ chart rosyj-
ski OLGA (w³aœcicielka Iga WoŸna), miej-

sce VIII D¯EKI, piêcioletni labrador
(Eryk Bartkowiak), miejsce VII KORIS
golden retriever (Ma³gorzata Drótkow-
ska), VI - FRED west highland white ter-
rier (Jaros³aw Lemañski), V - owczarek
niemiecki SONIA (Adriana Sobkowiak),
IV - JAJKO bulterier (Agnieszka Miko-
³ajczyk), III - FRED pekiñczyk (Angeli-
ka Wiœniewska), - II mieszaniec NELLY
(Agnieszka Hañckowiak). Najsympatycz-
niejszym psem VI Wielkiej Parady Psów
zosta³ wybrany golden retriever MELO-
DY (Julia Bunikowska). Dziewi¹tka fina-
listów otrzyma³a puchary, nagrody rze-
czowe, dyplomy, które wrêczali Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska oraz Janusz
Betting.

OKFiR
foto OKFiR

Goœcie VI Wielkiej Parady Psów

Prezentacje milusiñskich






