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W rzeœniowa sesja odby³a siê
          w ostatni czwartek miesi¹ca.
Radni podjêli szesnaœcie uchwa³. Trzy
pierwsze dotyczy³y wyboru ³awników
do leszczyñskiego oœrodka zamiejsco-
wego S¹du Okrêgowego w Poznaniu
oraz S¹du Rejonowego w Koœcianie. Po
przyjêciu regulaminu wyborów radni,
w tajnym g³osowaniu, spoœród przed-
stawionych kandydatów wy³onili ³aw-
ników. Na kadencjê 2012-2015 do S¹du
Okrêgowego wybrano Barbarê Drót-
kowsk¹, a do S¹du Rejonowego Jerze-
go Przyby³ka oraz Annê Wieczorek.
Byli to jedyni kandydaci z gminy Œmi-
giel.
Dwie uchwa³y dotyczy³y wyra¿enia
zgody na nabycie dwóch nieruchomo-
œci gruntowych w Œmiglu oraz Mach-
cinie. Dzia³ki w Œmiglu u¿ytkowane s¹
jako drogi. W przysz³oœci nieruchomo-
œci te bêd¹ wykorzystane równie¿ do
budowy ruroci¹gu wody surowej do-
prowadzaj¹cego wodê z nowego ujêcia
w Niet¹¿kowie do stacji uzdatniania
wody w Œmiglu. Dzia³ka w Machcinie,
na której zlokalizowana jest przydro¿-
na figura zwi¹zana z kultem religijnym,
zostanie zakupiona za symboliczn¹ z³o-
tówkê. Gospodarce nieruchomoœciami
by³a poœwiêcona jeszcze jedna uchwa-

XII sesja Rady Miejskiej
³a, dotycz¹ca wyra¿enia zgody na sprzeda¿
jedenastu mieszkañ w Œmiglu przy ul. Rey-
monta 10.
Radni przyjêli tak¿e trzy programy dzia³a-
nia Gminy Œmigiel. Pier wszy dotyczy
wspó³pracy samorz¹du z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
dzia³aj¹cymi w sferze dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego, drugi obejmuje plan dzia³ania
w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych - oba dotycz¹
dzia³añ na 2012 rok, trzeci to program prze-
ciwdzia³ania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy.
Poniewa¿ zapewnienie opieki nad bezdom-
nymi zwierzêtami nale¿y do zadañ w³a-
snych gminy rada wyrazi³a tak¿e zgodê na
zawarcie porozumienia z miastem Leszno
w sprawie zapewnienia opieki przez tam-
tejszy samorz¹d nad bezdomnymi zwierzê-
tami z gminy Œmigiel. Pod wzglêdem wy-
sokoœci nak³adów finansowych jest to dla
œmigielskiego samorz¹du korzystne roz-
wi¹zanie.
Ponadto rada przyjê³a zmiany w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2011-2023 oraz bie¿¹cym bud¿ecie gminy,
a tak¿e uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia
kredytu d³ugoterminowego. Zmiany w sa-
morz¹dowym bud¿ecie dotyczy³y m.in.
wprowadzenia do gminnej kasy dotacji

z Urzêdu Marsza³kowskiego na dofinan-
sowanie dzia³alnoœci œmigielskiej w¹sko-
torówki czy wydatków zwi¹zanych z bu-
dow¹ schroniska dla zwierz¹t, zgodnie
z podjêt¹ wczeœniej uchwa³¹ o podpisa-
niu porozumienia z Lesznem.
Radni podjêli równie¿ kilka porz¹dko-
wych uchwa³: w sprawie okreœlenia try-
bu prac nad projektem uchwa³y bud¿e-
towej, zatwierdzenia wzorów informacji
o nieruchomoœciach i obiektach budow-
lanych, o gruntach, lasach oraz deklara-
cji na podatek od nieruchomoœci, poda-
tek rolny i leœny czy zasad udzielania
spó³kom wodnym dotacji celowej, trybu
jej udzielania oraz rozliczania. Ostatnia
z uchwa³ zwi¹zana jest z wystêpuj¹cymi
w ostatnich latach licznymi podtopienia-
mi i wzrostem poziomu wód gruntowych.

AKA, foto A. Kasperska

Radni Rady Miejskiej Œmigla

W zwi¹zku z przeniesieniem bazy
ewidencji dzia³alnoœci gospodar-

czej do Centralnej Ewidencji Dzia³alno-
œci Gospodarczej, Burmistrz Œmigla

Uwaga przedsiêbiorcy!
prosi wszystkich przedsiêbiorców którzy
s¹ wpisani w ewidencji dzia³alnoœci gospo-
darczej prowadzonej przez tutejszy Urz¹d
o aktualizowanie swoich wpisów. Aktuali-

zacji mo¿na dokonaæ poprzez wype³nie-
nie wniosku w Urzêdzie Miejskim Œmi-
gla pok. Nr 23 w godzinach pracy Urzê-
du tj. w poniedzia³ek od godz. 7 do 16,
od wtorku do czwartku w godz. od 7 do
15 w pi¹tek od godz. 7 do 14.

Uroczystoœæ poœwiêcenie pomnika

Œmigiel do³¹czy³ do grona miast,
     w których stan¹³ pomnik Papie¿a
Polaka Jana Paw³a II. Uroczystoœæ od-
s³oniêcia pomnika, zlokalizowanego
przy koœciele p.w. œw. Stanis³awa Kost-
ki, odby³a siê 22 paŸdziernika. Powsta³
on z inicjatywy mieszkañców, którzy
utworzyli Spo³eczny Komitet Budowy
Pomnika B³ogos³awionego Jana Paw-
³a II. Na czele komitetu stan¹³ Tadeusz
Dekiert - starszy Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Œmiglu.
Dok³adnie w po³udnie rozpoczê³a siê
okolicznoœciowa msza œw. dziêkczyn-
na, któr¹ odprawi³ ks. dziekan Tadeusz
Fo³czyñski w asyœcie ksiê¿y œmigiel-
skiego dekanatu oraz kapelana Zjedno-
czenia Kurkowych Bractw Strzelec-
kich ksiêdza Henryka Marczewskiego,

Pomnik Jana Paw³a II w Œmiglu
po czym dokonano ods³oniêcia i poœwiêce-
nia pomnika. Symboliczn¹ szarfê zdjêli
pose³ Ma³gorzata Adamczak, Danuta
Strzelczyk - przewodnicz¹ca Zarz¹du Osie-
dla nr 3 w Œmiglu oraz Tadeusz Tomaszew-
ski ze œmigielskiego bractwa kurkowego.
Poœwiêcenia figury dokonali ksiê¿a obec-
ni na uroczystoœci. W ceremonii, poza
cz³onkami komitetu budowy pomnika,
uczestniczyli równie¿ przedstawiciele sa-
morz¹du lokalnego, powiatu koœciañskie-
go, a tak¿e mieszkañcy gminy.
Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika B³o-
gos³awionego Jana Paw³a II sk³ada wszyst-
kim ofiarodawcom oraz osobom, które sw¹
prac¹ przyczyni³y siê do powstania w Œmi-
glu pomnika, serdeczne podziêkowania.

AKA
foto A. Kasperska
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W pi¹tek, 23 wrzeœnia grupa gimna-
zjalistów pod opiek¹ nauczycielek

wyjecha³a do Poznania na spotkanie
z nauk¹. „Noc naukowców” to jedyna
taka noc w ca³ej Europie. Ju¿ po raz pi¹-
ty odby³a siê w Poznaniu. Nasi ucznio-
wie brali udzia³ w imprezach popularno-
naukowych. Rozpoczêliœmy od Centrum
Superkomputerowo-sieciowego w Insty-
tucie Chemii Bioorganicznej PAN. Bra-
liœmy udzia³ w pokazach: „£owca krysz-
ta³ów”, „Czy roœliny i bakterie potrafi¹ siê
ze sob¹ dogadaæ”, „Daj siê opromieniæ”,
³amaliœmy swój kod genetyczny, izolowa-
liœmy DNA z cebuli, graliœmy w geno-
mow¹ ruletkê. Niektórzy z nas mieli oka-
zjê uczestniczyæ w nagraniu studyjnego

Naukowcy ze Starej Przysieki Drugiej
programu telewizyjnego. Ponadto widzie-
liœmy najlepsze komputery w Wielkopol-
sce. Na zakoñczenie uczestniczyliœmy
w pokazie doœwiadczeñ chemicznych
„Chcesz na staroœæ byæ œlepy i g³uchy,
zapraszamy na chemiczne wybuchy”.
Pe³ni wra¿eñ wyruszyliœmy na kolejne
przygody. Uczniowie klas 2 i 3B dotarli
na Uniwersytet Przyrodniczy, natomiast
klas 1B i 3 A na Wydzia³ Biologii UAM.
Mieliœmy okazjê zobaczyæ stawonogi
¿yj¹ce w otoczeniu cz³owieka, a niektó-
rzy trzymali na d³oni ogromnego kara-
czana madagarskiego. Ponadto mogli-
œmy zobaczyæ wiele interesuj¹cych wy-
staw, np. „Chemia od kuchni”, „¯ywnoœæ
smaczna pachn¹ca” czy „Owady przydat-

ne w wykrywaniu i dowodzeniu okolicz-
noœci spraw karnych”.
Zadowoleni, zachwyceni nauk¹ i zmêcze-
ni póŸnym wieczorem wróciliœmy do do-
mów.

M. Szczepaniak-Krupa
foto M. Szczepaniak-Krupa

Z ziemniakiem w roli g³ównej

M³odzi naukowcy w akcji

W niedzielê, 25 wrzeœnia rady so³ec-
 kie Bielaw, ¯egrowa i ¯egrówka

oraz panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
zaprosi³y mieszkañców wsi na coroczny
„Festyn pieczonego ziemniaka i po¿egna-
nie lata”. Impreza odby³a siê w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³”. Kierownik Szko³y Fi-
lialnej w ¯egrówku Barbara £awniczak
powita³a goœci: burmistrza Œmigla Wik-
tora Snelê, Genowefê £¹czn¹ - pe³nomoc-
nika ds. rozwi¹zywania problemów alko-
holowych, Zbigniewa Wojciechowskiego
z Tovago Bis, leœniczego Macieja Augu-
styniaka. Tradycyjnie rozegrano mecze
siatkówki: matki i córki oraz ojcowie i sy-
nowie. Mecze wygra³o m³odsze pokole-
nie, ale jak stwierdzi³ sêdzia Tomasz
Fr¹ckowiak, mecze by³y zaciête i wszy-
scy dzielnie walczyli o ka¿dy punkt. Pu-

char y, ufundowane przez burmistrza
Œmigla, wrêczy³ dru¿ynom radny Zenon
Skoracki. Dla najm³odszych nauczyciel-
ki miejscowej szko³y przygotowa³y kon-
kursy i zabawy rekreacyjno-sportowe:
rzuty woreczkami do celu, wyœcigi na mi-
niszczud³ach, przeci¹ganie liny, zabawy
ze skakankami i chust¹ animacyjn¹. Do
przeci¹gania liny przy³¹czyli siê równie¿
doroœli - dru¿yna mêska i ¿eñska. Ku
wielkiemu zaskocze-
niu silniejsze okaza³y
siê panie. Przedsta-
wiciele so³ectw - Ane-
ta Dudziñska z Mie-
czys³awem Tomo-
wiakiem, Justyna Ko-
z³owska z Janem Pel-
cem oraz Bronis³awa
Samol z mê¿em Kazi-

mierzem wziêli udzia³ w konkursie obie-
rania ziemniaków na czas. Dziêki spon-
sorom, którym organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹, uczestnicy festynu mogli posi-
liæ siê grillowanymi kie³baskami, pieczy-
wem oraz pieczonymi w ognisku ziem-
niakami. Dzieci otrzyma³y s³odycze. S³o-
neczna niedziela sprzyja³a biesiadowa-
niu, zw³aszcza kiedy czas umila³ muzyk¹
i œpiewem Jan Kozak.

E. Lemañska
foto archiwum

Dru¿yny siatkarskie z pucharami

Tradycyjnie 14 paŸdziernika w Samo-
rz¹dowym Gimnazjum i Szkole Pod-

stawowej w Starej Przysiece Drugiej od-
by³y siê „otrzêsiny” uczniów klas I gim-
nazjum oraz pasowanie uczniów klas
pierwszych szko³y podstawowej. Zanim
34 pierwszoklasistów zosta³o przyjêtych
do braci gimnazjalnej musia³o przejœæ
test, podczas którego miêdzy innymi na-
le¿a³o wykazaæ siê wiedz¹ o szkole, roz-
poznaæ na zdjêciu nauczyciela, zwi¹zaæ
sznurek na czas i zaœpiewaæ piosenkê.
Nie oby³o siê bez konkurencji sporto-
wych. Test uczniowie zdali pomyœlnie.
Na koniec nast¹pi³o uroczyste œlubowa-
nie, w którym przyrzekali miêdzy inny-

mi dbaæ o dobro szko³y i rzeteln¹ pracê
nad zdobywaniem wiedzy.
Pierwszoklasistów ze szko³y podstawo-
wej uczniowie trzeciej klasy przeprowa-
dzili przez krainy muzyki, wiedzy, mi³o-
œci oraz pracowitoœci, a kandydaci na
uczniów popisywali siê ró¿nymi umiejêt-
noœciami w programie artystycznym
przygotowanym przez wychowawczynie
Gra¿ynê Szymkowiak i Donatê Kowal-
czyk. Starsi koledzy i przybyli na uroczy-
stoœæ goœcie zgodnie zdecydowali, ¿e
dzieci zas³u¿y³y na pasowanie. Po z³o¿e-
niu œlubowania ka¿dy kandydat zosta³
pasowany na ucznia przez dyrektora
Paw³a Szymkowiaka oraz otrzyma³ dy-

Pasowanie i otrzêsiny
plom, kolorowy biret, kuferek z ³akocia-
mi i legitymacjê szkoln¹.

L. Jankowska, G. Szymkowiak
foto archiwum szko³y

Gimnazjaliœci po „otrzêsinach”
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Obecny rok szkolny bêdzie oznaczaæ
wspó³pracê miêdzynarodow¹ pole-

gaj¹c¹ na realizacji kolejnego projektu
z cyklu „Comenius”. Tym razem bêdzie
to projekt dwustronny ze szko³¹
w Schwabmünchen, po³o¿onym w Bawa-
rii niedaleko Monachium. Wybór partne-
ra nie by³ przypadkowy, bowiem szko³a
w Schwabmünchen, pe³ni¹ca rolê koordy-
natora w ostatnim projekcie wielostron-
nym, okaza³a siê najbardziej solidnym
partnerem spoœród siedmiu szkó³ z  sze-
œciu krajów. Warto zaznaczyæ, ¿e by³a to
tak¿e jedyna szko³a z ca³ego miêdzynaro-
dowego towarzystwa, która chcia³a prze-
prowadziæ wymiany m³odzie¿owe z trady-
cyjn¹ form¹ noclegów w rodzinach uczniów.
Nowy projekt „Co czytaj¹ m³odzi Europej-
czycy?” ma za zadanie wzmocniæ mocno
kulej¹c¹ dziedzinê ¿ycia nie tylko m³odych
ludzi, ale tak¿e doros³ych, a mianowicie -
czytanie ksi¹¿ek. Projekt ze szko³¹ nie-
mieck¹ ma w swym za³o¿eniu stanowiæ
tak¿e kontynuacjê wspó³pracy w ramach
poprzednio realizowanego projektu. Wy-
bór obecnego tematu równie¿ nie jest przy-
padkowy. Wynika z wniosków ze spotkañ
nauczycieli i uczniów obu szkó³ podczas
dotychczasowego projektu. Ponadto wiêk-
szoœæ nauczycieli jêzyków obcych oczeki-
wa³a kolejnych mo¿liwoœci stosowania
w praktyce jêzyka angielskiego i niemiec-
kiego, a jednoczeœnie nauczyciele jêzyków
ojczystych w swych szko³ach skar¿yli siê
na spadaj¹ce zainteresowanie uczniów czy-
taniem. Ze strony uczniów obecnemu pro-
jektowi towarzyszy oczekiwanie na kolej-
ne wymiany m³odzie¿owe i bezpoœrednie
kontakty z rówieœnikami z Niemiec.
Na czym wiêc w praktyce bêdzie polega³
ten nowy projekt, który z pewnoœci¹ sta-
nowi tak¿e spore wyzwanie zarówno dla
uczniów jak i dla nauczycieli w ci¹gu naj-
bli¿szych dwóch lat?

Nowy projekt „Comenius” dla œmigielskiego gimnazjum

W ka¿dej szkole uczniowie wybieraj¹ (po-
przez g³osowanie lub ankiety) 5 najpopu-
larniejszych, ich zdaniem, pozycji
z listy lektur obowi¹zkowych oraz 5 tytu-
³ów ze wspó³czesnej literatury m³odzie¿o-
wej. Grupy licz¹ce najmniej 20 uczniów
w ka¿dej szko³y czytaj¹ wszystkie 20 ksi¹-
¿ek (10 wybranych przez siebie i 10 przez
szko³ê partnersk¹). Nastêpnie wyra¿¹ o
nich swoje opinie. Wszyscy uczestnicy pro-
jektu g³osuj¹ na najlepsz¹ pozycjê, która
stanie siê podstaw¹ do nagrania audiobo-
oka. Do wybranego fragmentu z tej ksi¹¿-
ki pisz¹ tak¿e scenariusz do filmu, który
nastêpnie nagrywaj¹. Audiobook i film wy-
konuj¹ w jêzyku angielskim i niemieckim.
Celem g³ównym projektu jest popularyzo-
wanie idei czytania ksi¹¿ek wœród m³odzie-
¿y, porównanie zainteresowañ m³odzie¿y
polskiej i niemieckiej, doskonalenie umie-
jêtnoœci jêzykowych (angielski, niemiec-
ki), rozwijania umiejêtnoœci korzystania
z technologii komunikacyjnych, informa-
tycznych i multimedialnych. Uczniowie za-
poznaj¹ siê z histori¹ pisma, piœmiennic-
twa, ich znaczeniem w cywilizacji. Podej-
mowane dzia³ania maj¹ sk³oniæ te¿ uczniów
obu szkó³ do refleksji na temat roli ksi¹¿ki
w ¿yciu wspó³czesnego cz³owieka. W ra-
mach projektu przewidziano m. in. dwie
wymiany m³odzie¿owe, podczas których
uczniowie nagraj¹ audiobook i nakrêc¹
scenkê filmow¹ z wybranej przez siebie
ksi¹¿ki. Zapoznaj¹ siê z histori¹ s³owa pi-
sanego, sporz¹dz¹ wystawê na ten temat
i odwiedz¹ kilka du¿ych bibliotek, m.in.
w Lesznie, Poznaniu i Wroc³awiu.

Poprzez takie dzia³ania autorzy projektu
(Wojciech Adamczewski i Alina Gromnic-
ka- Tañska) chcieliby zainteresowaæ m³o-
dzie¿ czytaniem ksi¹¿ek i obcowaniem
z literatur¹ w jej ró¿norodnej formie.
W trakcie realizacji projektu m³odzie¿ bê-
dzie mia³a okazjê poznaæ kulturê literack¹
partnerów oraz porównaæ wzajemne pre-
ferencje czytelnicze. W czasie wspó³pracy
uczniowie bêd¹ doskonaliæ swoje umiejêt-
noœci jêzykowe, interpersonalne, pozna-
waæ i propagowaæ kulturê oraz korzystaæ
z najnowszych technologii komputero-
wych. Szczegó³owe cele projektu polegaj¹
na promowaniu wspó³pracy miêdzy szko-
³ami, na zachêcaniu do kontaktu, komuni-
kowaniu siê, na praktycznej nauce jêzyków

obcych i na wzbogacaniu wiedzy o kultu-
rze i jêzyku kraju partnerskiego.
Projekt „Co czytaj¹ m³odzi Europejczycy”,
tak jak i inne w ramach programu „Ucze-
nie siê przez ca³e ¿ycie”, potrwa dwa lata
szkolne, a na jego realizacjê gimnazjum
w Œmiglu otrzyma³o z Agencji Narodowej
w Warszawie 20 tys. euro. Do szeroko ro-
zumianej wspó³pracy zachêcam tak¿e oso-
by spoza naszego gimnazjum, a w szcze-
gólnoœci nauczycieli i uczniów z innych
szkó³ regionu.

Wojciech Adamczewski
foto archiwum

Przed Leonhard-Wagner Gimnasium
w Schwabmünchen w Bawarii

Œmigielska m³odzie¿ w Bawarii
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Dziewi¹te chrzeœcijañskie œpiewanie

Po raz dziewi¹ty w Centrum Kultury
w Œmiglu odby³ siê Przegl¹d Piosen-

ki Chrzeœcijañskiej „Carmen Deo”. Do
2009 roku odbywa³ siê corocznie, obec-
nie mi³oœnicy chrzeœcijañskiego œpiewa-
nia spotykaæ siê bêd¹ co dwa lata, na
przemian z uczestnikami Festiwalu Pio-
senki „Muzol”.
Tegoroczny przegl¹d ró¿ni³ siê od po-
przednich liczb¹ kategorii, która z sied-
miu zosta³a zredukowana do piêciu - trzy
kategorie wiekowe dla solistów i dwie dla
zespo³ów.
Tradycyjnie przegl¹d rozpoczê³y w pi¹-
tek warsztaty wokalne prowadzone przez
Marzenê Osiewicz, wyk³adowcê Poma-
turalnego Studium Piosenkarskiego
w Poznaniu i od wielu lat przewodnicz¹c¹
jury przegl¹du.

Przes³uchania konkursowe rozpoczê³y
siê w sobotê o 1000. Przy stole jurorskim
zasiedli Marzena Osiewicz, Krzysztof
Kubiak - pe³ni¹cy jednoczeœnie rolê kon-
feransjera oraz ks. Jaros³aw Olejniczak,
proboszcz parafii w Starym Bia³czu. Na
scenie zaprezentowa³o siê 54 solistów
i 7 zespo³ów. Poziom by³ bardzo wysoki,
zw³aszcza w najliczniejszej kategorii -
solistów w wieku 11-15 lat.
Po ca³odziennych przes³uchaniach nast¹-
pi³ Koncert Laureatów po³¹czony z og³o-
szeniem wyników i wrêczeniem nagród.
Najlepszym wokalistom i zespo³om przy-
s³uchiwali siê goœcie: Edward Strzymiñ-
ski - wicestarosta powiatu koœciañskiego,
Wiktor Snela - burmistrz Œmigla, Wie-
s³aw Kasperski - przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla, Roman Schiller - za-
stêpca przewodnicz¹cego, Feliks Bana-
sik - kierownik ZGKiM, Aleksy Adam-
czewski - prezes Banku Spó³dzielczego

w Œmiglu, ks. kanonik Zygmunt Bartko-
wiak, ksiê¿a wikariusze £ukasz Grys
i Tomasz Nowak oraz radni Rady Miej-
skiej Œmigla.
Koncer t rozpocz¹³ wystêp zespo³u
„Gama” ze Œrody Wlkp. a wœród 15 wy-
konanych tego wieczoru piosenek nie za-
brak³o utworu „Golgota” w wykonaniu
jedynej œmigielanki bior¹cej udzia³
w przegl¹dzie - Ani Tomaszewskiej.
W kat. soliœci 7-10 lat I miejsce zaj¹³ Piotr
Zubek z Warszawy, któr y podbi³ jury
„Modlitw¹ Esmeraldy”, drugie miejsce
zajê³a Julia Macio³ka z Krzemieniewa pio-
senk¹ „Takie cosik”. Burz¹ oklasków zo-
sta³a nagrodzona najm³odsza uczestnicz-
ka przegl¹du, zdobywczyni III miejsca
Ma³gosia Micha³owicz z Krzemieniewa.

Ma³gosia œpiewa³a piosenkê „Przyjacie-
la mam i ju¿”. W tej kategorii jury przy-
zna³o równie¿ trzy wyró¿nienia - Oktawii
Szklarskiej z Sompolna oraz Annie Mi-
cha³owicz i Jagodzie Andrzejczak z Krze-
mieniewa.

W kategorii soliœci w wieku 11-15 lat zo-
sta³o nagrodzonych najwiêcej wykonaw-
ców. Ex aequo pierwsze miejsce otrzy-
mali Bartosz Dwornik z Lubonii za pio-
senkê „Zdumienie” oraz Szymon Rogo-
ziñski z Radomierza za piosenkê „Coœ siê
œwiêci”. Drugie miejsce zdoby³a Anna
Tomaszewska, która wykona³a wspo-
mnian¹ ju¿ „Golgotê”. W tej kategorii
jury przyzna³o a¿ trzy trzecie miejsca.
Otrzymali je: Magdalena Katarzyñska
z K¹kolewa za piosenkê „Ave Maria Ja-
snogórska”, Jagoda Ksi¹¿ek ze Œrody
Wlkp. - „Czy nastanie znów œwit” i Hali-
na Kaczmarek z W³oszakowic - „Wie¿a
modlitwy”. Wyró¿nienie otrzyma³a Mo-
nika Tabat z Chodzie¿y.
W kategorii solistów w wieku 16-30 lat
pier wsze miejsce zdoby³a Maria Plu-
ciñska ze Œrody Wlkp. piosenk¹ „Z g³ê-
bi serc”, II miejsce Anna Wróbel
z Ostrowa Wlkp - „Pieœñ” a trzecie Mo-
nika Polaczyk z Krobi piosenk¹ „Alle-
luja”  z r ep. Leonar da Cohena.

Zespó³ „BELCANTO”

Piotr Zubek

Julia Macio³ka

Monika Polaczyk

Szymon Rogozinski
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Wyró¿nienia otrzyma³y Jagoda Mazur
z Leszna i Wiola KaŸmierczak ze Œrody
Wlkp.
Najtrudniej by³o zdobyæ nagrodê w ka-
tegorii zespo³ów. W kategorii wieku 7-15
lat jury nie przyzna³o pierwszej i trzeciej

nagrody, drug¹ zdoby³ zespó³ „Drops”
z Koœciana „Pioseneczk¹”, natomiast „Vo-
ice” z K¹kolewa piosenk¹ „Alleluja -
wznieœ pod niebo g³os” zas³u¿y³ w oce-
nie jury na wyró¿nienie. W kategorii ze-
spo³ów, w których wiêkszoœæ cz³onków

ma powy¿ej 16 lat, pierwsze miejsce zdo-
by³ zespó³ „Gama” ze Œrody Wlkp. pio-
senk¹ „B³ogos³aw duszo moja Pana”.
Tym samym utworem drugie miejsce
wywalczy³ zespó³ „Belcanto” z Perzowa.
Trzeciego miejsca jury nie przyzna³o,
a wyró¿nienie otrzyma³ duet Wiktoria
P³achta i Natalia Wilusz. Wiktoria P³ach-
ta otrzyma³a równie¿ nagrodê specjaln¹
przewodnicz¹cej jury Marzeny Osiewicz
- dyplom i p³ytê zespo³u „AudioFeels”.
Pozosta³e nagrody dla zwyciêzców by³y
ufundowane przez: Starostwo Powiatowe
w Koœcianie, Burmistrza Œmigla, senator
Ma³gorzatê Adamczak, Studio Reklamy
Krzysztofa Moszaka ze Œmigla, „Wix-Fil-
tron” z Gostynia, Myjniê Samochodow¹
Romana Ratajczaka w Œmiglu oraz anoni-
mow¹ osobê prywatn¹. Organizatorów
wspar³ finansowo równie¿ Bank Spó³dziel-
czy w Œmiglu
Tegoroczny przegl¹d patronatem honoro-
wym objêli: Ma³gorzata Adamczak, Marek
WoŸniak - marsza³ek województwa wielko-
polskiego, Wiktor Snela, ks. dziekan Ta-
deusz Fo³czyñski - proboszcz parafii p.w.
œw. Stanis³awa Kostki w Œmiglu oraz ks.
kanonik Zygmunt Bartkowiak - proboszcz
parafii p.w. NMP Wniebowziêtej w Œmiglu.
Patronami medialnymi by³y: TVP Poznañ,
Radio „ELKA”, „Gazeta Koœciañska”, Ga-
zeta „ABC”, „Panorama Leszczyñska” oraz
portal internetowy „Panorama Leszna”.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim spon-
sorom i patronom za pomoc i wsparcie
w organizacji przegl¹du.

M.D.
foto M. DymarkowskaPrezes œmigielskiego Banku Spó³dzielczego wrêcza nagrody

Zespó³ „GAMA”

Ania Tomaszewska wœród nagrodzonych

Zwyciêzcy z nagrodami
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 Mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej przed sądami w XIV i XV wieku

Ustrój s¹dów w XIV i XV wieku by³
doœæ skomplikowany, a ówczesne

s¹dy mia³y ju¿ charakter stanowy, tzn.
istnia³y odrêbne s¹dy dla szlachty, du-
chowieñstwa, mieszczan i ch³opów.
W tym okresie najbardziej znany by³
s¹d ziemski, a w jego sk³ad wchodzili:
sêdzia, podsêdek, pisarz i woŸny, któ-
rzy byli wynagradzani z wp³ywów
z orzeczonych kar. S¹dowi temu prze-
wodniczy³ starosta. W Wielkopolsce
asesorami byli wojewoda, podkomorzy
i chor¹¿y. S¹d dokonywa³ czter y razy
w roku objazdu ziemi lub wojewódz-
twa. Rezultatem tej praktyki by³o póŸ-
niej powstanie powiatów s¹dowych. Po-
wiat koœciañski obejmowa³ powierzch-
niê oko³o 5 tysiêcy km2. Do kompeten-
cji tego s¹du nale¿a³o rozstrzyganie
spraw dot. szlachty osiad³ej, które nie
by³y zastrze¿one innym s¹dom. Innym
znanym wówczas wymiarem sprawie-
dliwoœci by³ s¹d grodzki, któremu
przewodniczy³ starosta, a od koñca XIV
wieku burgrabia lub podstaroœci wraz
z sêdzi¹ grodzkim. S¹dy te rozstrzyga-
³y sprawy nie nale¿¹ce do kompeten-
cji innych s¹dów, w któr ych wystêpo-
wa³a szlachta nieosiad³a, a w zakresie
tzw. 4 ar tyku³ów star oœciñskich,
tj. gwa³tu, podpalenia, napadu na dro-
dze publicznej i napadu na dom, tak¿e
szlachty osiad³ej. Warto dodaæ, ¿e do
zadañ starosty nale¿a³a egzekucja wy-
roków wszystkich s¹dów. W tym cza-
sie istnia³ tak¿e s¹d podkomorski, któ-
r y rozstrzyga³ sprawy rozgraniczenia
dóbr szlacheckich. Sprawy by³y roz-
strzygane przez podkomorzego na
polu. Wa¿ne zadanie spe³nia³ s¹d wie-
cowy, który obradowa³ trzy razy w roku
na tzw. rokach wielkich. W miastach
istnia³ s¹d rady miejskiej z udzia³em
rajców i burmistrza. Na wsiach dzia³a-
³y s¹dy wiejskie, które rozstrzyga³y
sprawy pozwanych ch³opów. Najwa¿-
niejszymi dowodami, któr ymi pos³ugi-
wano siê w postêpowaniu s¹dowym,
by³y roty s¹dowe, czyli przysiêgi. Przy-
siêgê móg³ sk³adaæ i powód, i pozwa-
ny, a tak¿e œwiadkowie. Œwiadkowie
zeznawali o fakcie, przy któr ym byli
lub znali stan faktyczny lub prawny,
a tak¿e gdy byli przekonani o prawdzi-
woœci zeznañ stron. Od XIV wieku

œwiadkowie musieli wywodziæ siê
z tego samego stanu co pozwany. Nie
mogli nimi byæ ludzie nie ciesz¹cy siê
dobr¹ s³aw¹ lub wykluczeni. Katolicy
sk³adali przysiêgê na krzy¿, wyznaw-
cy religii wschodnich na tzw. œwiête
wiedenie, a ¿ydzi na Torê. Przysiêgê
sk³adano w formule ustalonej przez
s¹d. W Archiwum Pañstwowym w Po-
znaniu oraz Bibliotece Kórnickiej za-
chowa³y siê ksiêgi s¹dowe zawieraj¹-
ce blisko 1,5 tysi¹ca rot sk³adanych
przed s¹dem ziemskim w Koœcianie.
Wiele z nich dotyczy ówczesnych
mieszkañców obecnej Ziemi Œmigiel-
skiej. Mo¿emy z nich dowiedzieæ siê,
co by³o przedmiotem spraw s¹dowych.
A oto przyk³ady.
Œwiadek Laurencjusz ze Skoraczewa
Tako mi pomo¿y Bóg i œwiêty   jako to
œwiadczê, jako Opacz nie uderzy³ odlew
Jêdrzeja po gêbie, ale ji pcha³ swe rolej.

Œwiadkowie pko Tomis³awowi Kluczew-
skiemu
Jako to œwiadczê i jakom przy tem by³,
i¿e Tomis³aw Kluczewski przyjecha³
we dwudziestu takich dobrych jako sam,
a we dwudziestu podlejszych na Œniaty,
Wyszemirow¹ dziedzinê, gwa³tem i ranê
mu da³.

Œwiadek Dobroszka Xanginiczska pko
Nikelowi Skoraczewskiemu

Jako Nikel zajecha³ mi drogê i da³ trzy
rany krwawe, i tym woŸnym okaza³a, i ot
niego je mam.

Œwiadkowie Nikel Sikorzyñski i Jan-
drzych z ¯egrowa
Jakoœmy przy tem byli, jako cso jest wy-
zna³ jednacz, to tako by³o, jako jest wy-
zna³.

Œwiadkowie Janusius Kluczewski, Lau-
rencjusz i Nikel Sprinczel Skoraczewscy
Tako jim, jako Dobies³aw Grabski dobro-
wolnie wytrzyma³ mimo trzydzieœci lat
po³owicê jeziora, trzeci¹ czêœæ Trzebidza,
o tê go Wociech Barkliñski dotychmiast
nie ugaba³.

Œwiadkowie pleban Miko³aj z Krzana,
Dobies³wa i Laurencjusz ze Skoraczawa
Tako mi pomo¿y Bóg, jako to œwiadczê,
jako mir wyszed³ Bob³osowi i jego towa-
rzyszom, tako jich Stog nie chowa³, ani
fordrowa³, ani radzi³, ani potrzeby daja³.

Powód pan Wilkowski pko Jêdrzejowi
Barkliñskiemu
Tako mi etc. jako dla niezap³acenia etc.,
szeœci grzywien ot Jêdrzeja Barkliñskie-
go jem szkodzien.

Œwiadek Miko³aj z Czacza
Tako etc., i¿ to œwiadczê, co Micha³ rani³
Andrzeja to jest jego pocz¹tkiem.

Œwiadek Jakub z Bia³egojeziora (Bia³cza)
I¿ to œwiadczê, i¿ Margorzata nie zd¿y³a
Paw³owych koni swymi dzieæmi ani tego
u¿ytku ma.

Œwiadek Jan z Bia³egojeziora
Tako mi pomo¿y Bóg i œwiêty   jako to
œwiadczê, jako Micha³ nie poszkodzi³
w cisiech ani w dêbiech.

Jan Pawicki
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Z pocz¹tkiem sierpnia br. rozpoczê³a
 siê przebudowa ulicy Dudycza

w Œmiglu oraz remont ulicy Leœnej w Nie-
t¹¿kowie. Prace budowlane prowadzi
Leszczyñskie Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Lesz-
nie. Koszt robót budowlanych opiewa na
kwotê 2 135 013,34 z³. 50% kosztów kwa-
lifikowanych zadania zostanie sfinanso-
wane z funduszy unijnych.
Projekt jest finansowany w ramach:
Prior ytetu II „Infrastruktura komuni-
kacyjna”, Dzia³anie 2.2 - Poprawa do-

Przebudowa ulicy Dudycza w Œmiglu i Niet¹¿kowie
wraz z remontem ulicy Leœnej w Niet¹¿kowie

stêpnoœci do regionalnego i ponadre-
gionalnego uk³adu drogowego (drogi
wojewódzkie w miastach na prawach
powiatu, powiatowe i gminne), Sche-
mat II - Drogi w granicach administra-
cyjnych miast poni¿ej 50 tys. mieszkañ-
ców oraz na obszarach wiejskich w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.
Wzd³u¿ objêtej inwestycj¹ drogi na ca-
³ej jej d³ugoœci zosta³ ustawiony kra-

wê¿nik. Warstwa wi¹¿¹ca i wyrównaw-
cza  zosta³a po³o¿ona na oko³o po³owie
przebudowywanej drogi, a chodnik wraz
z ci¹giem pieszo-rowerowym zosta³ wy-
konany w 70%.  Ostatnim etapem realiza-
cji projektu bêdzie po³o¿enie pozosta³ej
warstwy wyrównawczej i wi¹¿¹cej oraz
u³o¿enie warstwy œcieralnej na ca³ej po-
wierzchni drogi, dokoñczenie chodni-
ków i ci¹gu pieszo-rowerowego.
Zakoñczenie robót planowane jest na
po³owê listopada br.

K.Z.

Z akoñczy³y siê remonty œwietlic
        w Sierpowie, Broñsku i Gliñsku. Na
inwestycjê œmigielski samorz¹d pozyska³
dofinansowanie w kwocie 302 285,00 z³
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, w ramach dzia-
³ania „Odnowa Rozwoju Wsi” na obsza-
rze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizo-
wanej przez lokaln¹ grupê dzia³ania Wiel-
kopolska Lokalna Grupa Dzia³ania KRA-
INA LASÓW I JEZIOR z siedzib¹ w Lesz-
nie. Pozosta³e œrodki wykorzystane
na ten cel to kwota 193 397,12 z³, wydat-
kowane z bud¿etu gminy.
Umowa o dofinansowanie zawarta po-
miêdzy Samorz¹dem Województwa Wiel-

Œwietlice wiejskie po remontach
kopolskiego a Gmin¹ Œmigiel zosta³a
podpisana 19 paŸdziernika 2010 r. Wyko-
naniem remontu zajê³a siê firma budow-
lana wy³oniona w przetargu nieograni-
czonym: Us³ugi Ogólnobudowlane REAL
BUD Krzysztof Kie³czewski Os. Kazimie-
rza Wlk. 6/8, 62-200 Gniezno.
We wszystkich œwietlicach zosta³y wy-
mienione pokrycia dachowe - z p³yt eter-
nitowych oraz Onduline na blachê da-
chówkopodobn¹. Wymiana dotyczy³a
tak¿e stolarki okiennej i drzwiowej. Po-
nadto budynki zosta³y wymalowane we-
wn¹trz, równie¿ dokonano odnowy ele-
wacji. Dodatkowo œwietlica w Gliñsku
wyposa¿ona zosta³a w nowe krzes³a i sto-

³y, a w Broñsku - krzes³a i patelniê elek-
tryczn¹. Prace trwa³y od 15 kwietnia do
22 wrzeœnia.

K.Z.
foto P.M.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Œwietlica w Sierpowie

Wyremontowana œwietlica w Broñsku
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Komitet Organizacyjny w sk³adzie:
Pawe³ Jarzêbowski, Marcin Jarzê-

bowski, Piotr Pelczyñski i Wiktoria
Szczepaniak wspólnie z Centrum Kultu-
ry w Œmiglu zorganizowa³ koncert cha-
r ytatywny na rzecz chorego na muko-
wiscydozê 15-letniego Dawida Bartko-
wiaka z Koœciana. 8 paŸdziernika w sali
widowiskowej zagra³y czter y zespo³y
rockowe, „The Nachos” z Wolsztyna
w sk³adzie; Adam Sznydel (bas), Ma-
ciej Nikonowicz (gitara prowadz¹ca),
Jan Kolesiñski (perkusja), Miko³aj
Knoll (gitara r ytmiczna), Alicja Szny-
del (wokal), Kajetan Paw³owski (me-
nager, akustyk), „Route 666” równie¿
z Wolsztyna w sk³adzie: Daria Kliks
(wokal), Rafa³ Haremza (gitara prowa-
dz¹ca), Mateusz Prawucki (gitara r yt-

Koncert charytatywny dla Dawida
miczna), Hugo Przyby³a (gitara baso-
wa), Karol Gemborowski (perkusja),
„Prohibited Fruit” w sk³adzie: Emilia
Ziegler (wokal), Mateusz Mandat (gi-
tara solowa), Jêdrzej Ginter (gitara ryt-
miczna), Robert Ratajczak (gitara ba-
sowa), Miko³aj Karolewski (perkusja)
oraz „The Rest of Dreams” w sk³adzie:
Jakub Przyby³a (wokal), Jaros³aw Ci-
szewski (gitara solowa), Marcin Jarzê-
bowski (gitara r ytmiczna), Marcin
Dudek (gitara basowa), Mateusz Du-
dek (perkusja). Przy realizacji koncertu
pomagali trzej uczniowie liceum ogólno-
kszta³c¹cego o profilu wojskowym Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿-
kowie oraz rodzice cz³onków zespo³ów.
Koncert mo¿na uznaæ za bardzo udany,
czego dowodem by³a reakcja widzów,

a przede wszystkim mo¿emy siê cieszyæ,
¿e m³odzie¿ udowodni³a swoj¹ wra¿li-
woœæ nie tylko na muzykê, ale i na cier-
pienie kolegi.
Dziêki tej spo³ecznej akcji komitet orga-
nizacyjny przekaza³ rodzicom Dawida
kwotê 937,50 z³. z przeznaczeniem na
zakup leków i pokrycie kosztów lecze-
nia.

E.K.
foto P. Majer

Piêæ tysiêcy biegaczy wystartowa³o
      w XII Poznañ-Maratonie. Wœród nich
nie zabrak³o zawodników œmigielskiego
OKFiR-u. Najlepiej zaprezentowa³a siê
Kinga Zieliñska, zajmuj¹c 2893 m. open.
Angelina Chrustowska zajê³a 3792 m.,
Marian Skrzypczak by³ 3781. Swój oso-
bisty sukces odniós³ w tym dniu Micha³

Nasi maratoñczycy
Szkudlarek, pomimo kontuzji ukoñczy³
bieg na 4392 m. By³ to jego czterdziesty
maraton, a jedenasty w Poznaniu.
Angelina Chrustowska zaliczy³a w tym
roku trzy maratony i supermaraton
„Calisia” w Kaliszu, gdzie w klasyfika-
cji kobiet zajê³a I miejsce. Dystans su-
permaratonu - 100 km przebieg³a

w czasie 12 godz. i 3 min.
Kinga Zieliñska wystar towa³a nato-
miast w I Pó³maratonie Samsung
w Szamotu³ach. W biegu tym wziê³o
udzia³ a¿ 500 zawodników. Zajê³a siód-
me miejsce w kat. pow. 30 lat.

M.D.

„The Rest of Dreams”
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c.d. Ignacy Wyssogota Zakrzewski - prezydent Warszawy
i dzia³acz Sejmu Wielkiego

Z racji pe³nienia od kilku lat powa¿a-
 nych przez szlachtê funkcji, nie mia³

wiêkszych problemów z otrzymaniem no-
minacji na pos³a. Zaraz te¿ okaza³ siê jed-
nym z najbardziej pracowitych pos³ów
skarbowych. Potrafi³ we w³aœciwy sposób
po³¹czyæ sprawy wyzyskiwanej ci¹gle
przez Prusy prowincji wielkopolskiej
z problemami ogólnopañstwowymi. Wy-
kazywa³ siê te¿ niezwykle trafn¹ ocen¹
sytuacji politycznej i gospodarczej, dziê-
ki czemu zyskiwa³ szacunek sto³ecznej
(i nie tylko) szlachty. Zakrzewski szcze-
gólnie aktywnie dzia³a³ w sprawie miej-
skiej, domagaj¹c siê przywrócenia nale¿-
nych miastom i mieszczanom praw.
Uczyni³ te¿ znaczny uk³on w stronê
mieszczañstwa, wpisuj¹c siê do ksiêgi
obywateli miejskich stolicy jako jeden
z pierwszych przedstawicieli szlachty. To
wszystko zjednywa³o mu szacunek spo-
³eczeñstwa.
Udzia³ w obradach sejmu nie przeszkadza³
Zakrzewskiemu w dzia³alnoœci lokalnej,
zosta³ chocia¿by (w 1790 roku) sygnata-
riuszem umowy prowadz¹cej do powsta-
nia w Poznaniu spó³ki, która mia³a powo-
³aæ do ¿ycia now¹ fabrykê garbarsk¹. Zo-
sta³ równie¿ w tym roku mianowany cho-
r¹¿ym poznañskim.
Ignacy Wyssogota Zakrzewski w znaczny
sposób przyczyni³ siê do kszta³tu nowej
ustawy zasadniczej, nie mog³o go wiêc
zabrakn¹æ podczas jej uchwalania. 2 maja
1791 roku zosta³ wspó³za³o¿ycielem Zgro-
madzenia Przyjació³ Konstytucji Rz¹dowej,
do którego nale¿a³ wraz z tak wybitnymi
postaciami jak ksi¹dz Hugo Ko³³¹taj, ksi¹-
¿ê Adam Kazimierz Czartoryski, czy ksi¹-
¿ê Józef Poniatowski. W sumie zgromadze-
nie liczy³o 213 cz³onków, którzy byli
g³ówn¹ si³¹ przeprowadzaj¹c¹ w sejmie
reformê konstytucyjn¹. Nazajutrz, wraz ze
swoimi sojusznikami politycznymi, mar-
sza³kiem sejmu, królem i ludem Warsza-
wy móg³ cieszyæ siê z uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.
Wkrótce uzna³, ¿e bardziej ni¿ w Wiel-
kopolsce bêdzie potrzebny w Warszawie,
postanowi³ zatem sprzedaæ tamtejsze do-
bra ziemskie kasztelanowi Micha³owi
Krzy¿anowskiemu. Sam maj¹tek w Bia³-
czu zosta³ sprzedany za kwotê 107 000
z³otych (miesiêczna pensja woŸnego s¹-
dowego nie przekracza³a wówczas 10 z³o-
tych). Ju¿ na pocz¹tku 1792 roku kupi³
od Romana Lubomirskiego maj¹tek
w ¯elechowie, sk¹d znacznie bli¿ej by³o
do stolicy.

16 kwietnia 1792 roku jego dotychczaso-
wa postawa zosta³a doceniona - zosta³
mianowany pier wszym prezydentem
Warszawy. Za dzia³alnoœæ patriotyczn¹
zosta³ wtedy odznaczony Orderem
œw. Stanis³awa i Orderem Or³a Bia³ego.
Urz¹d prezydenta piastowa³ nieco ponad
cztery miesi¹ce, gdy¿ na Polskê spad³o
wtedy nieszczêœcie Targowicy i kolejnej
wojny z Rosj¹. Przyst¹pienie króla do
konfederacji i dojœcie do w³adzy przeciw-
ników reform spowodowa³o przeœlado-
wania stronnictwa patriotycznego.
W sierpniu zmuszono w³adze miejskie
Warszawy wraz z prezydentem do wyjaz-
du ze stolicy. Po opuszczeniu Warszawy
Zakrzewski przyby³ do ̄ elechowa, gdzie
zaj¹³ siê przebudow¹ dworu.
Nie oderwa³ siê jednak zupe³nie od poli-
tyki, ca³y czas dzia³a³ w prawicowych
ugrupowaniach, m.in. z Józefem Wybic-
kim, Ksawerym Dzia³yñskim. Wiosn¹
1793 roku zawi¹za³ spisek powstañczy,
maj¹cy na celu przywrócenie ustroju Rze-
czypospolitej z okresu Konstytucji
3 Maja. Jako cz³onek Zgromadzenia Przy-
jació³ Konstytucji, chêtnie do³¹czy³ do
grona powstañczego, ale wiedzia³, ¿e jesz-
cze trzeba mu bêdzie poczekaæ na insu-
rekcjê. Tymczasem 17 kwietnia 1794 r.
podczas pobytu w Warszawie zosta³ za-
skoczony wybuchem Powstania Ko-
œciuszkowskiego. Tego samego dnia
z woli ludu ponownie otrzyma³ urz¹d pre-
zydenta Warszawy. Mimo pocz¹tkowego
oporu król zdo³a³ go przekonaæ do przy-
jêcia tej funkcji, a sto³eczna ludnoœæ, zgro-
madzona na Placu Zamkowym, porwa³a
Zakrzewskiego na ramiona i triumfalnie
zanios³a a¿ do samego Ratusza. Wbrew
pozorom sta³o siê to jednak w wyniku
b³êdnych rachub dwóch przeciwnych
stronnictw politycznych - konserwatyw-

nego króla, obawiaj¹cego siê gwa³townej,
podobnej do francuskiej, rewolucji oraz
lewicowych (wrêcz jakobiñskich) rady-
ka³ów. Lewica popar³a go, licz¹c na
³atwoœæ w sterowaniu nim, król zaœ zna³
jego niechêæ do radykalizmu. Ostatecz-
nie bli¿szy prawdy okaza³ siê Stanis³aw
August Poniatowski, gdy¿ nowy-stary
prezydent szybko pozby³ siê z grona swo-
ich wspó³pracowników osób prezentuj¹-
cych zbyt lewicowe pogl¹dy. Natomiast
przy jego du¿ym udziale zosta³a powo³a-
na Rada Zastêpcza Tymczasowa, która
pe³ni³a funkcjê rz¹du powstañczego; sam
Zakrzewski zosta³ jej przewodnicz¹cym.
Dzia³a³ tak¿e w Radzie Najwy¿szej Naro-
dowej, kieruj¹c Wydzia³em ¯ywnoœci
i wykazuj¹c du¿e zas³ugi w aprowizacji
wojsk powstañczych.
Dobrze wype³ni³ swe zadanie tak¿e jako
stra¿nik porz¹dku publicznego, bo choæ
nie uda³o mu siê zapobiec brutalnym
egzekucjom zdrajców na warszawskim
rynku, to jednak jego szybka reakcja ura-
towa³a Fryderyka Józefa Moszyñskiego
oraz pozwoli³a na rehabilitacjê stracone-
go ju¿ Micha³a Wulfersa.
Zaskakuj¹cy jest fakt, i¿ Zakrzewski ni-
gdy nie dowierza³ królowi, a szczerze
zwi¹zany z powstaniem przestrzega³ na-
wet Koœciuszkê, ¿e chodz¹ plotki o two-
rzeniu, przy cichym poparciu Stanis³awa
Augusta, jakiejœ konfederacji wymierzo-
nej przeciw powstaniu.
Jednak mimo sukcesów rok ten nie by³
zbyt udany. Najpierw œmieræ oœmioletnie-
go synka, póŸniej klêska insurekcji. Na
wieœæ o ostatecznym upadku powstania
podj¹³ decyzjê o kapitulacji Warszawy,
opuszczaj¹c j¹ 8 listopada wraz z reszt-
kami wojsk powstañczych.

Herb Wyssogota

Ignacy Wyssogota Zakrzewski
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Po przejêciu kontroli nad stolic¹ przez
Rosjan zamieszka³ w Sandomierzu, jed-
nak szybko zosta³ wezwany przez wojska
carskie do Warszawy i uwiêziony w Sankt
Petersburgu. Przebywa³ tam dwa lata,
wychodz¹c na wolnoœæ 10 grudnia 1796
roku. Niestety, w tym czasie straci³ prak-
tycznie ca³y maj¹tek. Aby przybyæ do
Polski musia³ prosiæ o po¿yczkê króla.
Dopiero na pocz¹tku maja 1797 roku
powróci³ do ̄ elechowa. Tam bezskutecz-
nie domaga³ siê zwrotu zagrabionych

przez wojska austriackie dóbr. Po spisa-
niu testamentu, 15 lutego 1802 roku
zmar³.
Pochowany zosta³ równie¿ w ̄ elechowie,
gdzie spêdzi³ ostatnie, smutne lata ¿ycia.
Na nagrobku znajduje siê napis zawiera-
j¹cy dwa b³êdy: podana jest niew³aœciwa
data œmierci (1802, a nie 1801), Zakrzew-
ski nie by³ te¿ prezesem Rady Nieustaj¹-
cej, ale cz³onkiem Rady Tymczasowej.
Dla uczczenia jego pamiêci jedna z pie-
rzei Rynku Starego Miasta w Warszawie

nosi nazwê Strony Zakrzewskiego (wcze-
œniej nazywa³a siê Zamkow¹).

Aleksander Szajek

W poprzednim numerze ukaza³a siê
pierwsza czêœæ artyku³u „Ignacy Wysso-
gota Zakrzewski - prezydent Warszawy
i dzia³acz Sejmu Wielkiego”. Jako auto-
ra b³êdnie podano Jana Pawickiego.
Twórcê artyku³u Aleksandra Szajka bar-
dzo przepraszamy za pomy³kê.

Redakcja

Po raz trzeci cz³onkinie Studia Piosen-
ki „Muzol” dzia³aj¹cego przy Centrum

Kultury w Œmiglu bra³y udzia³ w Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki Dzieciêcej
i M³odzie¿owej „Piosenka na dobre i na
z³e”, który siê odby³ w dniach 15 i 16 paŸ-
dziernika w Szczecinie. Organizatorami fe-
stiwalu by³a Fundacja Kultury i Sportu
„Prawobrze¿e” i Centrum Edukacji Twór-
czej „Singerton” w Szczecinie. W najstar-
szej kategorii wiekowej 16 - 19 lat repre-
zentowa³y „Muzola” Emilia Ziegler i Ma³-
gorzata Kozak ze Œmigla. Rekrutacja do
konkursu odbywa³a siê na podstawie prze-
s³anych p³yt CD. Spoœród nades³anych p³yt
jury w sk³adzie: Ryszard Leoszewski  prze-
wodnicz¹cy oraz Izabela Zieliñska, Tomasz
Œpiewak - cz³onkowie zakwalifikowa³o
je do drugiego etapu festiwalu, którym
by³y przes³uchania w szczeciñskim klubie

Ma³gosia Kozak najlepsza w Szczecinie
„D¹b”. 15 paŸdziernika zaœpiewa³o tam 47
m³odych wokalistów w czterech katego-
riach wiekowych. Emilia œpiewa³a „Song
sprz¹taczki”, a Ma³gosia piosenkê pt.
„Sama chcia³a”. T¹ piosenk¹ Ma³gosia wy-
walczy³a sobie pierwsz¹ nagrodê, dziêki
czemu wyst¹pi³a w niedzielnym koncercie
laureatów, 16 paŸdziernika. Gratulujemy
Emilii dostania siê do drugiego etapu kon-
kursu, a Ma³gosi zwyciêstwa. Jest to rów-
nie¿ sukces ich instruktorki - Marzeny
Osiewicz, która w tym czasie pracowa³a
jako przewodnicz¹ca jury Ogólnopolskie-
go Przegl¹du Piosenki Chrzeœcijañskiej
„Carmen Deo” w Œmiglu. Mamy nadziejê,
¿e dziewczyny nadal bêd¹ promowaæ Œmi-
giel i wracaæ z kolejnymi laurami, czego
im z ca³ego serca ¿yczymy.

E. Kurasiñski
foto archiwum festiwaluMa³gosia Kozak na szczeciñskiej scenie

Projekcja filmu w kaplicy

Ju¿ od trzech lat œmigielskie gimna-
zjum jest zaanga¿owane w dzia³ania

projektu „Comenius”, który wspomaga
partnersk¹ wspó³pracê europejskich pla-
cówek edukacyjnych. Jedn¹ z cennych
inicjatyw realizowanych dziêki wsparciu
finansowemu „Comeniusa” jest stworze-
nie przez m³odzie¿ filmów na temat hi-
storii i wspó³czesnoœci naszego regionu.
Pierwszy, pt. „Dzieje miasta Œmigla - mo-
zaika wyznaniowa” powsta³ w ubieg³ym
roku. Ta sama m³odzie¿, pod kierunkiem
nauczyciela historii Krzysztofa Chudaka,
postanowi³a w tym roku zrealizowaæ ko-
lejny. Tym razem powsta³ „Przewodnik
po gminie Œmigiel”. Prapremiera mia³a
miejsce w szkole, ale szczególn¹ oprawê
uzyska³a projekcja, która odby³a siê
21 paŸdziernika w kaplicy poewangelic-
kiej w Œmiglu. Licznie przyby³ych na pro-
jekcjê goœci powita³a wicedyrektor gim-
nazjum Joanna Pawlicka. Kilka s³ów
o projekcie „Comenius” powiedzia³ jego
koordynator Wojciech Adamczewski, na-

tomiast wprowadzenie do filmu przedsta-
wi³ scenarzysta i re¿yser Krzysztof Chu-
dak. Film powsta³ w trzech wersjach jê-
zykowych. Lektorem wersji polskiej by³
Krzysztof Chudak, angielskiej Sebastian
Kamiñski a niemieckiej Wojciech Adam-
czewski. W filmie zosta³a wykorzystana
pieœñ „Ave Maria” w wykonaniu Ani To-
maszewskiej.
Nale¿y podkreœliæ szczególny wk³ad m³o-
dzie¿y gimnazjalnej w powstanie prze-
wodnika. Wyst¹pili w nim, dziel¹c siê
z innymi swoj¹ wiedz¹ o historii naszego
regionu, Bogna Portala, Weronika Fra-
nek, Angelika Stankowiak, Jacek Przy-
bylski, Klaudia Kruk, Natalia Œwitalska,
Ola Wojtkowiak, Ewa KaŸmierczak, Na-
talia Budziñska i Iza £upicka.
Po trwaj¹cej pó³ godziny projekcji krót-
ki, ale jak zawsze „klimatyczny” recital
da³ Piotr Filipowicz.
„Przewodnik po gminie Œmigiel” mo¿na
obejrzeæ na stronie www.gim.zsipo.pl.

M.D., foto A. Szulc

Wicedyrektor Gimnazjum w Smiglu

Krzysztof Chudak w czasie projekcji
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Og³oszenia drobne

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Cyklinowanie pod³óg
tel. 721 062 230

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

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

26 wrzeœnia - Niet¹¿kowo
Ok. godz. 1610 policjanci zatrzymali ja-
d¹cego rowerem 34-latka z gm. Œmigiel,
badanie wykaza³o 0,9 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

30 wrzeœnia - Poladowo
Ok. godz. 1800 kieruj¹ca samochodem
opel corsa 25-letnia mieszkanka gm.
Œmigiel uderzy³a w ty³ ci¹gnika rolnicze-
go. Kieruj¹ca oplem z obra¿eniami cia³a
zosta³a przewieziona do szpitala w Ko-
œcianie.

2 paŸdziernika - Œmigiel
Ok. godz. 1335 na ul. Œw. Wita jad¹cy ro-
werem 76-letni mieszkaniec Œmigla nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu kieru-
j¹cemu oplem movano 36-letniemu
mieszkañcowi Sulejewa i uderzy³ w pra-
wid³owo przeje¿d¿aj¹cy pojazd. Kieruj¹-
cy pojazdami byli trzeŸwi.

6 paŸdziernika - Œmigiel
Zarzut kradzie¿y pr¹du przedstawiono
35-latkowi z gm. Œmigiel. Policjanci
sprawdzali informacje o nielegalnym po-
borze, które otrzymali z serwisu energe-
tyki. Okaza³o siê, ¿e podejrzany po od³¹-
czeniu mu licznika zespoli³ pozostaj¹ce
po nim kable, powoduj¹c ponowne, nie-
kontrolowane zasilanie w energiê jego
mieszkania. Wartoœæ strat oceni firma
energetyczna, podejrzanemu grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

10 paŸdziernika - Œmigiel
Rano powiadomiono policjê o kradzie¿y
mercedesa sprintera. Wart ok. 15 000 z³
samochód zosta³ skradziony w nocy z te-
renu posesji w Œmiglu.
Policja prosi o kontakt wszystkie osoby,
które mog³yby podzieliæ siê informacja-
mi pozwalaj¹cymi na zatrzymanie spraw-
ców kradzie¿y. Informacje mo¿na prze-
kazywaæ tak¿e anonimowo - wydzia³ kry-
minalny KPP w Koœcianie - (065) 5116272
oraz pod nr alarmowym policji - 997.

11 paŸdziernika - K5
Po godz. 1400 na K5 w rejonie Czacza ja-
d¹cy od strony Ponina motorowerzysta
straci³ panowanie nad pojazdem i prze-
wróci³ siê. Trafi³ do szpitala ze z³aman¹
nog¹. Jak ustalono, mê¿czyzna by³ trzeŸ-
wy, podczas omijania zahaczy³ o stoj¹cy
pojazd, co spowodowa³o utratê równowa-
gi. 28-latek z gm. Œmigiel ukarany zosta³
mandatem.

12 paŸdziernika - Karmin
Ok. godz. 1150 zatrzymano kieruj¹cego
ci¹gnikiem rolniczym 53-letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel, badanie wykaza³o
1,5 promila alkoholu w organizmie kon-
trolowanego.

16 paŸdziernika - Stare Bojanowo
Ok. godz. 750 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 52-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, badanie wykaza³o 1,2 promila alko-
holu w organizmie kontrolowanego.

16 paŸdziernika - Stare Bojanowo
Godz. 755 zatrzymano kieruj¹cego moto-
rowerem 58-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, badanie wykaza³o 0,6 promila
alkoholu w organizmie kontrolowanego.

16 paŸdziernika - Stare Bojanowo
Rano zawiadomiono policjê o kradzie¿y
miedzianych elementów infrastruktury
kolejowej. Warte ok. 1000 z³ urz¹dzenia
skradziono w rejonie torowiska w Starym
Bojanowie.

16 paŸdziernika - Œmigiel
Ok. godz. 910 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 34-letniego mieszkañca Œmigla,
badanie wykaza³o promil alkoholu w or-
ganizmie kontrolowanego.

16 paŸdziernika - Koszanowo
Ok. godz. 1915 zatrzymano kieruj¹cego
dostawczym vw 36-latka z powiatu tczew-
skiego. Badanie wykaza³o 2,5 promila
alkoholu w organizmie kontrolowanego.

20 paŸdziernika - Œmigiel
W areszcie oczekiwaæ bêdzie na s¹dow¹
rozprawê 42-latek z gminy Œmigiel. Poli-
cjanci zatrzymali mê¿czyznê w poniedzia-
³ek (17.10.) po po³udniu. Z zebranych
informacji wynika, ¿e w trakcie sprzecz-
ki uderzy³ swoj¹ ¿onê m³otkiem. Kobie-
ta trafi³a do szpitala z urazem g³owy. Na
wniosek koœciañskiej prokuratury s¹d
aresztowa³ podejrzanego. Mê¿czyŸnie
przedstawiono zarzuty fizycznego i psy-
chicznego znêcania siê nad cz³onkami
rodziny oraz spowodowania uszczerbku
na zdrowiu ¿ony. Jak ustalono, w dniu
zatrzymania dosz³o do sprzeczki pomiê-
dzy ma³¿onkami. Jej kulminacjê stanowi³
fizyczny atak 42-latka na ¿onê. Podejrza-
ny oddali³ siê z miejsca przestêpstwa.
Tego samego dnia uda³o siê go zatrzy-
maæ. By³ nietrzeŸwy. 20 paŸdziernika na
wniosek prokuratur y s¹d zastosowa³
wobec mê¿czyzny areszt. Aresztowany
by³ ju¿ w przesz³oœci karany za przestêp-
stwo przeciwko rodzinie, zarzucone mu
teraz przestêpstwa zagro¿one s¹ kar¹

5 lat pozbawienia wolnoœci. Niewykluczo-
ne jednak, ¿e ostateczny kszta³t zarzutów
spowoduje zagro¿enie surowsz¹ kar¹.

Policja ostrzega
Gdy temperatura powietrza spada poni¿ej
6° C, letnia opona przestaje spe³niaæ swoje
zadania. Zaczyna traciæ elastycznoœæ, prze-
staje uk³adaæ siê do drogi, gwa³townie spa-
da jej przyczepnoœæ. Badania dowodz¹, ¿e
ca³kowita droga hamowania przy prêdko-
œci 50 km/h na ubitym œniegu wynosi na
letniej oponie 48 m, na oponie zimowej
25m. TO A¯ 23 METRY RÓ¯NICY. Za-
dbajmy zatem o stan techniczny ogumie-
nia naszego pojazdu. Pamiêtajmy, ¿e opo-
ny na jednej osi pojazdu musz¹ byæ jedna-
kowej konstrukcji, dopuszczalna granica
zu¿ycia bie¿nika to g³êbokoœæ nie mniej-
sza ni¿ 1,6 mm dla opon letnich i 4 mm dla
zimowych. Pêkniêcia uwidaczniaj¹ce osno-
wê oraz wybrzuszenia na boku lub czole
opony dyskwalifikuj¹ j¹ do eksploatacji,
przydatnoœæ opony do u¿ycia wynosi 5 lat,
nawet w przypadku, gdy przez okres ten
by³a magazynowana.
Pamiêtajmy tak¿e, ¿e jazda po krêtych dro-
gach, ostre przyspieszanie i hamowanie
powoduj¹ powstawanie napiêæ, które
mog¹ ograniczyæ sprawnoœæ opony. Przy
prêdkoœci 120 km/h zu¿ywa siê ona 2 razy
szybciej ni¿ podczas jazdy z prêdkoœci¹ 70
km/h. Zu¿ycie opon zale¿y tak¿e od tem-
peratury - wa¿ne jest ich stosowanie
w sezonie, do jakiego zosta³y przeznaczo-
ne. Pod wp³ywem przeci¹¿enia powy¿ej
20% sprawnoœæ opon maleje o oko³o 30%,
a w³aœciwy poziom ciœnienia chroni nas
przed zjawiskiem aquaplaningu (utrat¹
przyczepnoœci spowodowana wadliwym
odprowadzaniem wody przez bie¿niki opo-
ny). www.koscian.policja.gov.pl
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 10/11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 9/11
brzmia³o: „PYSZNA PIZZA W KAKADU”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje El¿bieta B³aszkowska 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)

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

Pionowo
1. pomost na statku
2. produkt nabia³owy
3. cel pielgrzymek muzu³mañskich
4. dozorca w obozie hitlerowskim
5. krupy
6. targowisko
8. kuzyn ¿yrafy
9. persona
10. wzorzysty materia³
12. k¹œliwy owad
13. jednostka ciœnienia
18. niechêæ, pretensja
19. chybione uderzenie pi³ki
21. ostra nagana
24. cz¹stka atomu
26. ptak znad Nilu
28. potraw
29. pocz¹tek wyœcigu
31. g³ówna strona monety
32. uroda, piêkno
34. zamek b³yskawiczny
35. insekt
37. córka babki
40. dawny pacho³ek wojskowy
41. roœlina dyniowata

44. w œwiecy
47. proszek, okruchy
49. paryskie muzeum
51. os³ona silnika
52. pró¿nowanie
54. pracownica szpitala
55. pojazd ko³owy napêdzany si³¹ ludz-
      kich miêœni
57. portiera
58. stopieñ w dolinie rzecznej
59. wróg cepra
60. grz¹ski mu³
62. tkanina poliestrowa
65. np. grad
66. gra karciana
67. rajski ogród

Poziomo
7. ozdoba jelenia
11. ryzykowna wyprawa
14. wêdkarska siatka na dr¹¿ku
15. utuczone zwierzê
16. kamizelka ratunkowa
17. wœcibska plotkarka
20. patronka górników
22. stolica Egiptu

23. rzymski zakonnik
25. pieœñ operowa
27. smaczna ryba morska
30. œwiat³o odbite
33. iglaste drzewo parkowe
36. japoñska mata s³omiana
38. dojne zwierzê
39. wstrzemiêŸliwy Hindus
42. ziemskie cia³o
43. rodzaj œruby
45. kwiat lub cukierek
46. typ aktora
48. lana lub œl¹ska
50. powieœæ J. Kosiñskiego
52. wawrzyn
53. model opla
56. wolna posada
59. zabobony
61. przodek Baska
63. indiañski przywódca
64. zak³ad gastronomiczny
66. kierownica okrêtu
68. rulonik œledziowy
69. ³uk na filarach
70. szkolny mebel
71. naczynie na ciête kwiaty
72. grecki bóg wojny
73. modny taniec
74. dom dzia³kowicza
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Stra¿acki zjazd

Minê³a kolejna kadencja w³adz Od-
dzia³u Powiatowego Zwi¹zku

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w Koœcianie. Podsumowaniem by³
III Zjazd, który odby³ siê 2 paŸdziernika
w ̄ egrówku, kiedy zwi¹zek œwiêtowa³ 90-
lecie dzia³alnoœci. Uczestnikami byli de-
legaci wybrani na zjazdach gminnych,
ustêpuj¹cy zarz¹d, zg³oszeni do nowego
przedstawiciele zarz¹dów gminnych oraz
goœcie i sympatycy.
W zjeŸdzie uczestniczyli m.in: dh Andrzej
Jankowski - dyrektor Zarz¹du Wykonaw-
czego ZOSP RP w Poznaniu, Wojciech
Ziemniak - pose³, Edward Strzymiñski -
wicestarosta koœciañski, Iwona Bere-
szyñska - przewodnicz¹ca Rady Powiatu
Koœciañskiego, Dorota Lew-Pilarska -
burmistrz gminy Czempiñ, Wiktor Sne-
la - burmistrz Œmigla, Henryk Bartoszew-
ski - wójt gminy Koœcian, Maciej Ka-
sprzak - zastêpca burmistrza Koœciana,
Wies³awa Poleszak-Kraczewska - zastêp-
ca burmistrza Œmigla, Roman Majorczyk
- przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Krzywi-
nia, Jan Szczepaniak - przewodnicz¹cy
Rady Gminy Koœcian, Wies³aw Kasper-
ski - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla, Ewa Beba - dyrektor Powiatowe-
go Urzêdu Pracy w Koœcianie, Rados³aw
Grygier - prezes Zarz¹du Banku Spó³-
dzielczego w Koœcianie, Karol Marciniak
- prezes Zarz¹du SHR „Danko” w Chory-
ni, W³adys³aw Praiss - nadleœniczy Nad-
leœnictwa Koœcian, W³adys³aw Suchora -
prezes Zarz¹du Budomont w Koœcianie,
dh Kazimierz Ruszkowski - honorowy
komendant gminny Stra¿y Po¿arnych
w Czempiniu oraz prezesi, dyrektorzy,
w³aœciciele firm z powiatu koœciañskie-
go.
Zjazd otworzy³ prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Z OSP RP w Koœcianie dh
Kazimierz Król. Po powitaniu zaproszo-
nych goœci uczczono chwil¹ ciszy pamiêæ
stra¿aków, którzy odeszli na wieczn¹
s³u¿bê w mijaj¹cej kadencji. Na przewod-
nicz¹cego zjazdu wybrano dh Zbigniewa
Przydró¿nego, a na sekretarzy dh Roma-
na Majorczyka oraz dh Jana Paw³owskie-
go. Po wyborze prezydium zas³u¿onym
druhom i osobom wspieraj¹cym dzia³al-
noœæ OSP wrêczono odznaczenia, wyró¿-
nienia, dyplomy uznania i listy gratula-
cyjne.
Odznaczenia otrzymali:
Z³oty Znak Zwi¹zku: dh Tadeusz Walczak
- prezes OSP Bonikowo oraz dh Henryk
Jagodziñski - cz³onek OSP Niet¹¿kowo
Medal Honorowy im. Boles³awa Chomi-

cza: dh Mieczys³aw Podrzycki - OSP Sta-
re Bojanowo i dh Stanis³aw Trawa - OSP
Racot
Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa:
dh Miros³aw Kieroñski - prezes OSP
Czempiñ, dh Micha³ Ratajczak - skarb-
nik OSP Koœcian, W³adys³aw Suchora -
prezes Zarz¹du „Budomont” w Koœcia-
nie, Miros³aw Talarek - w³aœciciel Zak³a-
du Lakierniczego w Œmiglu, Zbigniew
Wojciechowski - przedsiêbiorca i wspó³-
w³aœciciel piekarni TOVAGO-BIS w Œmi-
glu, Karol Jankowski - w³aœciciel restau-
racji „Marta” w Œmiglu, Stanis³aw Gry-
gier - przedsiêbiorca, dh Przemys³aw Ru-
skowiak Cz³onek OSP Spytkówki
Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnic-
twa: dh Henryk Tomaszewski - cz³onek
OSP Kokorzyn, dh Marek Karpiñski -
cz³onek OSP Nowy Dwór, Karol Marci-
niak - prezes Zarz¹du Hodowli Roœlin
„Danko” w Choryni, Czes³aw Szczepa-
niak - prezes zarz¹du Eco-P³yta w Kie³-
czewie, Piotr Piechel - w³aœciciel Zak³a-
du Elektryczno-Instalacyjnego w Krzywi-
niu
Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnic-
twa: Ewa Beba - dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy w Koœcianie, Magdalena
Naskrêt - podinspektor ds. Promocji
Urzêdu Gminy Koœcian, Izabela Biszof -
przedsiêbiorca z Gry¿yny, Jerzy Goœci-
niak - prezes zarz¹du firmy Salar w Gier-
³achowie, Piotr Kaczmarek - w³aœciciel
piekarni w Œmiglu, Zdzis³aw Gidaszew-
ski - w³aœciciel Juna Trans w Starych
Oborzyskach, Rados³aw Grygier - prezes
zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Koœcia-
nie, Rajmund Lira - w³aœciciel Wytwórni
Pasz Lira w Krzywiniu
Odznakê honorow¹ „Semper Vigilant”:
dh Piotr Bielicki - cz³onek prezydium za-
rz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
w Koœcianie, cz³onek OSP Koœcian, dh
Pawe³ Buksalewicz - wiceprezes zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Ko-
œcianie, prezes zarz¹du Oddzia³u Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Krzywiniu,
dh Marian Graczyk - cz³onek zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Ko-
œcianie, komendant gminny SP w Œmi-
glu, dh Zbigniew Szymañski - cz³onek
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Koœcianie
Odznakê „Wzorowy Stra¿ak”: dh Nata-
lia Wojtkowiak - OSP Koœcian, dh Jan Ra-
tajczak - prezes OSP G³uchowo, dh Mi-
cha³ Kupka - OSP ¯egrówko
Za wspieranie dzia³alnoœci ogniw zwi¹z-
ku i OSP okolicznoœciowe „Floriany”

otrzymali: Wojciech Ziemniak - pose³, Jan
Szczepaniak - przewodnicz¹cy Rady
Gminy Koœcian, Roman Majorczyk - prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Krzywinia.
Cz³onkowie ustêpuj¹cego sk³adu zarz¹-
du i komisji rewizyjnej, którzy nie kan-
dydowali w dalszych wyborach: Roman
Schiller, Piotr Bielicki, Zbigniew Szymañ-
ski, Marian Sikora, Jacek Jaœkowiak oraz
Zygmunt Konieczny otrzymali upomin-
ki.
Odznaczenia i wyró¿nienia wrêczali An-
drzej Jankowski oraz Kazimierz Król.
Podczas zjazdu przedstawiono sprawoz-
dania z dzia³alnoœci Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego
ZOSP RP, sprawozdanie komisji rewizyj-
nej Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP.
Udzielono te¿ absolutorium ustêpuj¹ce-
mu zarz¹dowi oraz wybrano nowe w³a-
dze: prezes - Kazimierz Król, wiceprezes
- Henr yk Bartoszewski, gm. Koœcian,
Wiceprezes - Pawe³ Buksalewicz, gm.
Krzywiñ, Wiceprezes - Dorota Lew-Pilar-
ska, gm. Czempiñ, sekretarz - Zbigniew
Przydró¿ny, skarbnik - Maria Kêdziora,
cz³onkowie prezydium - Izabela Urban,
Tomasz Woroch, Grzegorz Stanis³awiak,
Marian Graczyk, Jan Kasperski, Henryk
Mocek, cz³onkowie - Jerzy Cieœla, Kazi-
mierz Dembny, Henryk Szul, Andrzej
Dembski, Eugeniusz Bryszak, Wojciech
Olejnik, Andrzej Ma³ecki. Komisjê Rewi-
zyjna: Roman Majorczyk - przewodnicz¹-
cy, Jacek Szlecht - wiceprzewodnicz¹cy,
£ukasz Grygier - sekretarz, Stanis³aw
Sikora, Ryszard Œliwiñski - cz³onkowie.
Prezes Kazimierz Król zosta³ przedsta-
wicielem do Zarz¹du Oddzia³u Woje-
wódzkiego ZOSP RP województwa wiel-
kopolskiego i, wraz z H. Bartoszewskim
i M. Graczykiem, delegatem na Zjazd
Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP
w Poznaniu.

Magdalena Naskrêt
foto archiwum

Wrêczanie Z³otych Znaków Zwi¹zku
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Grupy kolarskie ze szkó³ w Broniko-
wie, Œmiglu oraz z W³oszakowic spo-

tka³y siê w gospodarstwie agroturystycz-
nym pañstwa Haberników w Bronikowie.
Ku zaskoczeniu pozosta³ych uczestników
najwiêcej kilometrów zaliczyli w³aœnie
uczniowie z Bronikowa, których opieku-
nowie Wojciech Wieczorek i £ukasz Fi-
lipowicz zaplanowali trasê miêdzy inny-
mi przez Soko³owice. Pierwsza na miej-
scu zbiórki stawi³a siê grupa z W³osza-
kowic, pod przewodnictwem Kazimierza
Jankowiaka i Edwarda Radke, zaraz za
nimi nadjecha³a grupa œmigielska z Da-

VI Œmigielska Jesieñ Turystyczna
nut¹ Strzelczyk. Poniewa¿ sobotni pora-
nek powita³ nas jesienn¹ aur¹, na kola-
rzy czeka³ ciep³y posi³ek i gor¹ca herba-
ta. Chwilê póŸniej pracownicy Oœrodka
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
zaprosili uczestników rajdu do udzia³u
w konkursach: rzut ringiem do celu, rzu-
ty lotkami do tarczy, dmuchany kubek,
pi³kê na linkach oraz ¿ó³wi¹ jazdê rowe-
row¹. Opiekunowie równie¿ brali udzia³
w zabawie, a w ka¿dej konkurencji dla
trzech osób, które mia³y najlepsze wyni-
ki, przewidziano nagrody rzeczowe.
Zabawa by³a przednia i nawet s³oñce

Wytrzyma³a grupa z Bronikowa

Edward Radke ze swoj¹ grup¹

Grupa ze Œmigla

wyjrza³o, ¿eby sprawdziæ, co siê dzieje
w Bronikowie.

OKFiR
foto OKFiR

Trwa dobra passa Joanny Maœlak, za-
wodniczki Klubu Tenisa Sto³owego

„Orlêta” Czacz. We wrzeœniu tenisistka
uzyska³a podwójny awans do pó³fina³ów.
Podczas I Wielkopolskiego Turnieju
Kwalifikacyjnego m³odzików i m³odzi-
czek, który odby³ siê 10 wrzeœnia w Po-
znaniu, Joanna nie mia³a sobie równych,
pokonuj¹c wszystkie zawodniczki. Dzieñ

Sukcesy tenisistki „Orl¹t”
póŸniej wziê³a udzia³ w I WTK Kadetów
i Kadetek, w którym zajê³a 5. miejsce.
Wysokie noty da³y jej mo¿liwoœæ wziêcia
udzia³u w pó³fina³ach, które odby³y siê
25 wrzeœnia w Kamieniu Krajeñskim.
Tam uzyska³a awans do pier wszego
w tym sezonie OTK w Gdañsku w kate-
gorii m³odziczek i zagra wœród najlep-
szych w kraju.

Do dobrego wystêpu Joanny mo¿na rów-
nie¿ zaliczyæ udzia³ w I WTK juniorek,
który odby³ siê 17 wrzeœnia w Luboniu.
W rozgrywkach ze starszymi kole¿anka-
mi zajê³a miejsce w przedziale 9-12.
Wyniki zawodników „Orl¹t” mo¿na œle-
dziæ tak¿e na stronie klubu www.orleta-
czacz.pl.

AKA

Serce ma ten, kto ma je dla innych

Uczniowie Gimnazjum im. por. Stefa-
na Rysmanna w Bronikowie, nale-

¿¹cy do Szkolnego Klubu Wolontariusza,
wybrali siê z wizyt¹ do Domu Pomocy
Spo³ecznej w Wielkiej Wsi.

Celem wyjazdu by³a pomoc siostrom za-
konnym, prowadz¹cym Dom Pomocy
Spo³ecznej, w pracach w ogrodzie.
Uczniowie zostali podzieleni na
dwa zespo³y. Jeden zajmowa³ siê
obcinaniem natki marchwi, pie-
truszki oraz liœci buraków i rze-
py. Druga grupa by³a odpowie-
dzialna za sk³adowanie zebra-
nych warzyw. W trakcie pracy
uczniowie mieli mo¿liwoœæ po-
znania zasad pracy w ogrodzie
oraz idei bezinteresownego nie-
sienia pomocy innym. Wa¿nym
aspektem wyjazdu by³o poznanie
podopiecznych Domu Pomocy

Spo³ecznej i zetkniêcie siê z problemami
osób niepe³nosprawnych intelektualnie.

Magdalena Franek-Dalaszyñska
Szkolny koordynator kampanii

foto archiwum

Po zbiorachPrzy zbiorze marchwi
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Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla Wies³aw Kasperski 1 paŸdzierni-

ka zaprosi³ samorz¹dowców powiatu ko-
œciañskiego do udzia³u w III Turnieju
Sportowo-Rekreacyjnym. Piêæ reprezen-
tacji gmin: Czempiñ, Koœcian, Œmigiel;
Starostwa Powiatowego w Koœcianie oraz
miasta Koœcian rywalizowa³o w strzela-
niu z broni czarnoprochowej i turnieju
w bulach. Strzelnica napowietrzna Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego roz-

Sportowe zmagania samorz¹dowców
brzmiewa³a hukiem wystrza³ów, liczono
trzy najlepsze wyniki z piêciu oddanych
strza³ów. Nad przebiegiem turnieju czu-
wali panowie z KBS. Pad³o du¿o „óse-
mek”, „dziewi¹tek”, ale w sam œrodek tar-
czy nikomu nie uda³o siê trafiæ. W tej czê-
œci najlepszy wynik osi¹gnêli samorz¹dow-
cy ze Starostwa Powiatowego w Koœcia-
nie. Z kolei w turnieju gry w bule prowa-
dzi³a reprezentacja naszej gminy. Po zsu-
mowaniu punktów okaza³o siê, ¿e a¿ trzy
dru¿yny maj¹ ich tak¹ sam¹ iloœæ. W zwi¹z-
ku z tym o podziale miejsc I, II i III zadecy-
dowa³y dodatkowe strza³y. I tak po dogryw-
ce I miejsce zajê³a reprezentacja gospoda-
rzy, czyli Gmina Œmigiel, II m Starostwo
Powiatowe Koœcian, III m Gmina Czem-
piñ, IV miejsce Miasto Koœcian, a V miej-
sce Gmina Koœcian.
Odby³ siê równie¿ indywidualny konkurs
strzelania do „kura” z broni kbks. W tym

konkursie brali udzia³ starostowie, burmi-
strzowie i wójtowie. Piêkn¹ statuetkê kura
z rak przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla odebra³a Dorota Lew-Pilarska, bur-
mistrz Czempinia.

OKFiR Œmigiel
foto OKFiR

Burmistrz Œmigla oddaje strza³       Od lewej: Zygmunt Ratajczak, Tadeusz
Dekiert, Dorota Lew-Pilarska, Marian

Kasperski

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zaprosi³ 15 paŸdzier-

nika reprezentacje szkó³ gimnazjalnych
z terenu gminy Œmigiel do udzia³u w tur-
nieju pi³karskim.
Na boisku kompleksu „Orlik” spotka³y siê
dru¿yny z gimnazjów w Czaczu, Starym
Bojanowie i Œmiglu. Mecze rozgrywano
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Jako pierw-
si na murawie stanêli pi³karze z Czacza
i Œmigla, mecz zakoñczy³ siê wynikiem 0:0.
W drugim meczu uczniowie ze Starego
Bojanowa pokonali Œmigiel 3:1. Emocje
przy trzecim meczu siêgnê³y zenitu, gdy

Turniej Pi³ki No¿nej Ch³opców klas I-III
Szkó³ Gimnazjalnych

wynik stan¹³ na 3:1 równie¿ dla Starego
Bojanowa i ju¿ by³o wiadomo ¿e, zgodnie
z regulaminem, zadecyduj¹ rzuty karne.
I tak reprezentacje gimnazjów z Czacza
i Œmigla stanê³y do „karnego” pojedynku.
Zadecydowa³ ostatni szósty strza³ (ka¿da
dru¿yna mia³a po trzy strza³y). Puchar dla
szko³y i medale dla graczy otrzyma³a re-
prezentacja Gimnazjum ze Starego Boja-
nowa, II miejsce i medale reprezentacja
Gimnazjum z Czacza, a III miejsce i rów-
nie¿ medale Gimnazjum w Œmiglu.
Sêdzia turnieju Tomasz Fr¹ckowiak wy-
bra³ najlepszego pi³karza, którym zosta³

Bartosz Domaga³a z dru¿yny Starego
Bojanowa.
Wiêcej zdjêæ w galerii na stronie
www.okfir.pl

OKFiR, foto OKFiR

Zwyciêskie  dru¿yny

Wrêczanie nagród

Uwaga!!!
Rozpoczyna siê VIII Edycja Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej. W tym roku po raz pierwszy rusza równie¿ „Liga Oldboy”.
Rozgrywki rozpoczn¹ siê 6 listopada i przebiegaæ bêd¹ pod has³em „Wychowanie w trzeŸwoœci przez sport".

Organizator: UKS „Junior” Niet¹¿kowo.






