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Obecnie najstarsza mieszkanka Gmi-
ny Œmigiel - Pelagia Domaga³a

z Karmina - 30 marca ukoñczy³a 100 lat.
W dniu urodzin z ¿yczeniami oraz upo-
minkami dla dostojnej jubilatki, w imie-
niu œmigielskiego samorz¹du poœpieszy-
li: burmistrz Wiktor Snela, zastêpca prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej - Roman
Schiller, so³tys Karmina Tadeusz Bia³y,
a tak¿e przedstawiciel  Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego.
Jubilatka urodzi³a siê w Karminie i tam
ca³e ¿ycie pracowa³a na gospodarstwie,
poza okresem wojennym, w którym zo-
sta³a wywieziona do Niemiec na roboty
przymusowe. Podczas swojego d³ugiego
¿ycia nie zawar³a zwi¹zku ma³¿eñskiego
i  dziœ mieszka z rodzin¹ swojej siostry.
Pani Pelagia, mimo sêdziwego wieku
chêtnie wypija fili¿ankê kawy dziennie,
a okazjonalnie nie odmówi te¿ lampki

Setne urodziny Pani Pelagii

wina.
Podczas wizyty u dostojnej jubilatki nie
zabrak³o okolicznoœciowego toastu oraz
urodzinowego tortu.

AKA
foto A. Kasperska

Pani Pelagia Domaga³a
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Marcowa sesja Rady Miejskiej od-
by³a siê zwyczajowo w ostatni

czwartek miesi¹ca. Radni, w komplet-
nym piêtnastoosobowym sk³adzie, pod-
jêli 7 uchwa³.
Ustawa o ochronie zwierz¹t na³o¿y³a na
samorz¹dy obowi¹zek uchwalenia, co-
rocznie do 31 marca, Gminnego Progra-
mu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t.
Wi¹¿¹ siê z tym konkretne zadania, m.in.
zapewnienie opieki weterynaryjnej zwie-
rz¹t bezdomnych, miejsca w schronisku,
czy dokarmianie. Wszystkie dzia³ania
w zakresie opieki nad zwierzêtami samo-
rz¹d bêdzie prowadziæ w oparciu o opra-
cowany program. Tegoroczny radni pod-
jêli uchwa³¹ na sesji. Zgodnie z Ustaw¹
na jego realizacjê w bud¿ecie Gminy
musz¹ byæ zaplanowane œrodki.
W roku 2012 opiewaj¹ one na kwotê
30 966 z³. W tej puli mieszcz¹ siê m.in.
œrodki zwi¹zane z zawarciem porozumie-
nia z Miastem Lesznem na zapewnienie
opieki zwierzêtom z Gminy Œmigiel, któ-
re trafi¹ do Schroniska w Henrykowie.
Jak co roku radni maj¹ równie¿ obowi¹-

XIX Sesja Rady Miejskiej Œmigla
zek przyj¹æ stanowisko w sprawie fundu-
szu so³eckiego. Podobnie, jak w roku
ubieg³ym Rada nie wyrazi³a zgody na wy-
odrêbnienie, w bud¿ecie Gminy na rok
2013, œrodków stanowi¹cych fundusz so-
³ecki.
Dwie z kolejnych, podjêtych na sesji,
uchwa³ dotyczy³y miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Rad-
ni uchwalili miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów eks-
ploatacji i wydobycia kopalin wraz z in-
frastruktur¹ techniczn¹ w obrêbie wsi
Przysieka Polska oraz podjêli uchwa³ê
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów zabudowy
techniczno-produkcyjno-us³ugowej
z funkcj¹ towarzysz¹c¹ - mieszkaniow¹
jednorodzinn¹, po³o¿onych w Œmiglu,
w rejonie ulicy Po³udniowej dla dzia³ek
nr 904/11 i 904/30. Pier wsza
z uchwa³ zwi¹zana jest z dzia³alnoœci¹ po-
wstaj¹cej w Widziszewie fabryki dachó-
wek, która bêdzie korzysta³a z zasobów
gliny zlokalizowanych na terenie Gminy
Œmigiel, druga zaœ dotyczy m.in. umo¿-

liwienia lokalizacji obiektów mieszkanio-
wych, jako towarzysz¹cych zabudowie
techniczno-produkcyjno-us³ugowej.
Samorz¹d po raz kolejny bêdzie stara³ siê
o zewnêtrzne wsparcie finansowe w ra-
mach dzia³ania „Odnowa i Rozwój Wsi”
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Tym razem na realizacjê projektu
pn. „Przebudowa œwietlicy w Olszewie”.
Niezbêdnym za³¹cznikiem do wniosku jest
zatwierdzony przez Radê „Plan odnowy
miejscowoœci Olszewo na lata 2012-2019”,
który rajcy na sesji przyjêli.
Dwie ostatnie uchwa³y podjête na marco-
wej sesji dotyczy³y wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmi-
ny Œmigiel na lata 2012-2023 oraz zmian
porz¹dkowych w bie¿¹cym bud¿ecie Gmi-
ny Œmigiel.
Na sesji obecny by³ tak¿e zastêpca Komen-
danta Powiatowego Policji w Koœcianie -
m³. insp. Tomasz Toporek, który przedsta-
wi³ informacjê o stanie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego na terenie Powia-
tu Koœciañskiego w roku 2011.

AKA
foto M. Tomaszewska

W czwartek, 29 marca br. w sali im.
Witolda Celichowskiego w Wiel-

kopolskim Urzêdzie Wojewódzkim odby-
³a siê uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ
pañstwowych. Odznaczenia przyznane
zosta³y przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego,
natomiast w jego imieniu aktu dekoracji
dokona³ Wojewoda Wielkopolski Piotr
Florek. Wœród 50 odznaczonych znala-
z³o siê dziewiêciu dzia³aczy z powiatu ko-
œciañskiego z czego trzech to osoby
z Gminy Œmigiel.
Z³otymi Krzy¿ami Zas³ugi odznaczeni
zostali: Feliks Banasik - kierownik Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Œmiglu, Karol Jankowski - w³a-

Œmigielanie odznaczeni Z³otymi Krzy¿ami Zas³ugi
œciciel Restauracji „Marta”
w Œmiglu, Zbigniew Maciej
Wojciechowski - wspó³w³a-
œciciel piekarni Tovago-
Bisw Œmiglu.
Krzy¿ Zas³ugi (ustanowio-
ny na mocy ustawy z 23
czerwca 1923 r.) jest na-
grod¹ dla osób, które po-
³o¿y³y wyj¹tkowe zas³ugi
dla pañstwa polskiego lub
obywateli, robi¹c rzeczy
wykraczaj¹ce poza zakres
ich zwyk³ych obowi¹zków. Mo¿e byæ
nadany tak¿e za: wzorowe, wyj¹tkowo
sumienne wykonywanie obowi¹zków
wynikaj¹cych z pracy zawodowej,

Wojewoda przypina odznaczenie
Karolowi Jankowskiemu

Feliks Banasik odbiera odznaczanie

ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹ czy ofiar-
ne niesienie pomocy oraz dzia³alnoœæ
charytatywn¹.

Magdalena Naskrêt, foto archiwum

 Odznaczony Zbigniew Maciej Wojciechowski
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Szeœciu uczniów Szko³y Podstawowej
w Œmiglu ucz¹cych siê gry na instru-

mentach dêtych przy M³odzie¿owej Or-
kiestrze Dêtej w Œmiglu w sobotê 24 mar-
ca br. wziê³o udzia³ w XXVIII Wielkopol-
skim Konkursie M³odych Instrumenta-
listów Cz³onków Orkiestr Dêtych im.
Jana Schulza w Osiecznej. Katarzyna Ka-
miñska na klarnecie oraz Eryk Skrzyp-
czak, Przemys³aw Bagiñski, Adam
Schulz, Krystian Kuczkowiak i Jakub
Lemañski na tr¹bkach r ywalizowali
w gronie 49 m³odych muzyków reprezen-
tuj¹cych ³¹cznie 10 orkiestr ze Œremu,
Krzywinia, Koœciana, Leszna, Œmigla,
Sierakowa Wlkp., Krobi, Miejskiej Gór-
ki, Góry Œl¹skiej oraz Osiecznej. Uczest-
nicy konkursu oceniani byli w trzech
kategoriach wiekowych. W ka¿dej dodat-
kowo wykonawcy podzieleni byli na dwie
grupy: instrumentów dêtych drewnia-
nych i blaszanych. Ka¿dy z uczestników
musia³ zagraæ dwa utwory, w tym jeden
utwór obowi¹zkowy. Naszym solistom
przy fortepianie towarzyszy³ pan Piotr

Grand Prix dla Eryka
Majer. Konkursowiczów oce-
nia³o profesjonalne jur y,
w którym zasiedli nauczycie-
le szko³y muzycznej w Lesz-
nie. Zanim og³oszono wyni-
ki rywalizacji przed zebrany-
mi zaprezentowali siê ucznio-
wie Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej I i II stopnia im. Ro-
mana Maciejewskiego
w Lesznie, a wœród nich
Przemys³aw Miedziarek,
który jest cz³onkiem naszej
orkiestry.
W grupie instrumentów dê-
tych blaszanych do 12 lat
nasi trêbacze zajêli ca³e po-
dium. Pierwsze miejsce zaj¹³
Eryk, drugie - Adam, a trzecie - Przemek,
który uczy siê graæ od niespe³na roku.
Dodatkowo Eryk zdoby³ Grand Prix kon-
kursu. Pierwszy raz w historii nagrodê
dla najlepszego muzyka osieckiego kon-
kursu zdoby³ przedstawiciel z najm³od-
szej grupy wiekowej. Serdecznie gratu-

lujemy naszemu pi¹toklasiœcie sukcesu.
Uczniowie do konkursu przygotowywali
siê pod okiem instruktorów: Piotra B³asz-
kowskiego, Jana Nowickiego oraz Iwo-
ny W³och.

Iwona W³och
foto archiwum

Zdobywca Grand Prix - Eryk Skrzypczak
odbiera nagrody

Festiwal Piosenki Dzieciêcej „Weso³e
Nutki” odby³ siê ju¿ 17 raz. Tym ra-

zem by³ realizowany w Wiejskim Domu
Kultury w Garbach (gm. Krzykosy). Wziê-
³o w nim udzia³ 66 m³odych wokalistów
z 20 miejscowoœci województwa Wielko-
polskiego. Uczestnicy byli podzieleni na
3 kategorie wiekowe: I kategoria - klasy I-
III, II kategoria - klasy IV-VI i III kategoria
- klasy gimnazjalne. Patronat honorowy
nad festiwalem obj¹³ Starosta Powiatu
Œredzkiego oraz Wójt Gminy Krzykosy.
Patronat medialny sprawowa³o Radio
Merkury. Przewodnicz¹cym jury by³ Ja-
nusz Barañski, a cz³onkami: Kazimierz

Ania Tomaszewska wyœpiewa³a pierwsze miejsce
Trzeciak, Jaros³aw Rem-
blewski oraz Natalia My-
dlarz. Ania Tomaszewska
reprezentuj¹ca Studio Pio-
senki „Muzol”, dzia³aj¹ce
przy Centrum Kultur y
w Œmiglu, zajê³a I miejsce
w kategorii III, czyli naj-
starszej (gimnazjalnej)
œpiewaj¹c utwór pt. „Bojê
siê”. Gratulujemy i ¿yczy-
my jej dalszych wspania-
³ych sukcesów.

E. Kurasiñski
foto archiwum Ania na scenie „Weso³ych Nutek”

Niema³ym zaskoczeniem dla milusiñ-
skich, którzy skorzystali ze specjal-

nych przedœwi¹tecznych okolicznoœcio-
wych przejazdów zorganizowanych przez
Œmigielsk¹ Kolejkê W¹skotorow¹, by³ to-
warzysz¹cy przejazdom goœæ specjalny -
Wielkanocny Zaj¹c.
Kursy odbywa³y siê od 26 marca do
4 kwietnia br. na trasie Œmigiel-Stare Bo-
janowo. Przystankiem by³a miejscowoœæ
Robaczyn, na którym na dzieci czeka³y
s³odkie niespodzianki schowane przez
Zaj¹czka oraz konkursy zwi¹zane z tema-
tyk¹ wielkanocn¹ m.in. wyœcigi z pisank¹
na ³y¿ce, szukanie jajek z zawi¹zanymi

Wielkanocne przejazdy
oczami, uk³adanie puzzli - pisanek, dopa-
sowywanie potraw do koszyczka wielka-
nocnego oraz malowanie pisanek, z któ-
rych ka¿da grupa stworzy³a wielkanoc-
ne drzewko. W wagonie kolejki panowa-
³a œwi¹teczna atmosfera: by³ ustrojony
w wielkanocne pisanki, dzieci œpiewa³y
piosenki, a jedno z siedzeñ zajmowa³
Wielkanocny Zaj¹c.
Przejazdy cieszy³y siê du¿ym zaintereso-
waniem nie tylko œmigielskich przed-
szkolaków i uczniów szko³y podstawo-
wej, w przejazdach bra³y udzia³ równie¿
dzieci z ¯egrówka, Starego Bojanowa,
Poznania oraz Leszna.

Monika Koz³owska
fot. archiwum operatora

Wyprawa z kolejkowym Zaj¹cem
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Na 14 kwietnia 2012 r. bracia Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego ze

Œmigla zaplanowali uroczyste obchody
XX rocznicy reaktywowania dzia³alnoœci.
Okres zawieszenia trwa³ d³ugo, bowiem
od 1951 r., kiedy to ówczesne w³adze ko-
munistyczne rozwi¹za³y bractwa. O lo-
sach bractwa opowiedzia³ podczas wie-
czoru autorskiego, poprzedzaj¹cego uro-
czystoœci rocznicowe, brat dr Eugeniusz
Œliwiñski - autor ksi¹¿ki „Kurkowe Brac-
two Strzeleckie w Œmiglu 1458-2011”.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana nak³adem Urzê-
du Miejskiego Œmigla i by³a jubileuszo-
wym prezentem od œmigielskiego samo-
rz¹du dla bractwa. Spotkanie z autorem
odby³o siê 23 kwietnia w œmigielskim
Centrum Kultury.

Jubileuszowe Bractwo

Dzieñ póŸniej odby³y siê g³ówne uroczy-
stoœci, w których poza œmigielskimi braæ-
mi, uczestniczyli zaproszeni goœcie, m.in.
siostry i bracia Kurkowych Bractw Strze-
leckich z ró¿nych stron kraju, Pose³ na
Sejm RP Ma³gorzata Adamczak, Starosta
Koœciañski Andrzej Jêcz, Burmistrz Œmi-
gla Wiktor Snela, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla Wies³aw Kasperski, Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska Zastêpca Bur-
mistrza Œmigla oraz Roman Schiller Wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla.
Sobotnie jubileuszowe obchody rozpoczê-
³a okolicznoœciowa Msza œw., na któr¹
wszyscy uczestnicy obchodów dotarli
maszeruj¹c w korowodzie ulicami Œmigla.
Mszê œw. dziêkczynn¹ w koœciele p.w.
NMP Wniebowziêtej w Œmiglu odprawili
w koncelebrze ksiê¿a: jako przewodnicz¹-
cy celebrans - ks. Henryk Marczewski
kapelan Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, ks.
Kanonik Zygmunt Bartkowiak proboszcz
parafii, ks. Jacek Pochanke proboszcz pa-
rafii p.w. Królowej Jadwigi w Ostrzeszowie
i ks. Tomasz Nowak wikariusz parafii p.w.
œw. Stanis³awa Kostki w Œmiglu. We Mszy
œw. wziêli równie¿ udzia³: ks. Dziekan Ta-
deusz Fo³czyñski i wikariusz ks. £ukasz
Grys.
Oprócz sztandaru okrêgu leszczyñskie-
go Kurkowych Bractw Strzeleckich do

koœcio³a przyby³y 23 poczty sztandarowe.
Po nabo¿eñstwie kolumna przemasze-
rowa³a na miejsce kaŸni œmigielskich bra-
ci, którym w 1939 roku niemiecki okupant

odebra³ ¿ycie przez rozstrzelanie. Po z³o-
¿eniu kwiatów pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
te wydarzenia zebrani udali siê do sali wi-
dowiskowej Centrum
Kultury. Tam, pod-
czas uroczystej aka-
demii wrêczono wy-
ró¿nienia zas³u¿onym
braciom œmigielskie-
go bractwa nadane
przez Kapitu³ê Orde-
ru Zas³ugi Zjedno-
czenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Dekoracji doko-
nali: Król Zjednocze-
nia Kurkowych Bractw
Strzeleckich W³odzi-
mierz Smó³ka oraz Król Okrêgu Lesz-
czyñskiego Kurkowych Bractw Strzelec-
kich Szczepan Karkosz. Orderem Zas³u-
gi Krzy¿em Komandorskim z Mieczami
udekorowano Eugeniusza Nawrockiego.
Bracia: Kazimierz Pelec, Ireneusz No-
wak, Eugeniusz Hamrol i Adam Wawrzy-
niak otrzymali Order Zas³ugi Krzy¿ Ko-
mandorski. Order
Zas³ugi Krzy¿ Oficer-
ski wrêczono Arturo-
wi Sudeckiemu, Mar-
kowi Stachowiakowi,
Tadeuszowi Dekier-
towi i Micha³owi Gru-
szeckiemu. Zygmunt
Dratwa zosta³ odzna-
czony Orderem Za-
s³ugi Krzy¿em Ry-
cerskim.
Bardzo wa¿nym wy-
darzeniem obchodów
by³ udzia³ w zawo-

dach strzeleckich. Najwa¿niejsz¹ tarcz¹
by³a tarcza jubileuszowa, któr¹ zdoby³ Ta-
deusz Dekiert ze Œmigla. Tarczê Pos³a
Andrzeja Grzyba wywalczy³a Halina Dut-

kiewicz z Tarnowa
Podgórnego, Tarczê
Burmistrza Œmigla
wystrzela³ Jan Klauza
z Pleszewa, Tarcza
Starosty Koœciañ-
skiego trafi³a do r¹k
Ireneusz Nowaka ze
Œmigla, a Krzysztof
Smoleñski z Ksi¹¿a
W ielkopolskiego
zdoby³ tarczê star-
szych i komendan-
tów œmigielskiego
Bractwa z ostatniego

dwudziestolecia. Kura VIP zestrzeli³
Krzysztof Kuciak ze Œmigla, a Kura jubi-
leuszowego brat Zygmunt Kaczmarek

z Poznañskiego Bractwa Kurkowego.
Strzelano tak¿e do tarczy „charytatyw-
nej”, z której dochód przekazano na le-
czenie i rehabilitacjê siostry El¿biety.
Najcelniej do tej ostatniej strzeli³ Ryszard
Bura z W³oszakowic.

T. Dekiert
A.Kasperska

Spotkanie z dr. Eugeniuszem Œliwiñskim

Odznaczeni bracia

Poczty sztandarowe na Mszy œw.

Bracia oddali ho³d roztrzelanym
œmigielanom

foto POLI-COLOR
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Jak przygotowaæ przedstawienie?
Jedenaœcioro uczniów z klasy II c Gim-
nazjum w Œmiglu, pod kierunkiem na-
uczycielek: Moniki W³och i Alicji Przy-
by³ek, realizowa³o wspólny projekt edu-
kacyjny pt. „Baœnie na scenie czyli jak
przygotowaæ przedstawienie”. Rezultaty
swoich dzia³añ postanowili zaprezento-
waæ, zapraszaj¹c m³odszych kolegów
i kole¿anki na wystêp, podczas którego
przedstawili baœñ pt. „Jaœ i Ma³gosia”. Na
widowni zasiedli podopieczni Przedszko-
la Samorz¹dowego w Œmiglu oraz ch³op-
cy i dziewczêta z grupy przedszkolnej
i klas I-III Szko³y Podstawowej w Œmiglu.
Gimnazjaliœci przyznali, ¿e liczne próby
i popo³udniowe prace nad dekoracjami
op³aci³y siê, bo wymagaj¹cy mali widzo-
wie, przyjêli ich bardzo ciep³o, nie szczê-
dz¹c braw.

Wiosna nam w duszy gra
W œrodê, 21 marca œmigielscy gimnazja-
liœci œwiêtowali nadejœcie wiosny. Pierw-
szym punktem dziennego programu by³o
wykonanie przez uczniów prac plastycz-
nych poœwiêconych zachowaniu bezpie-
czeñstwa w szkole. PóŸniej wszyscy
cz³onkowie spo³ecznoœci szkolnej zgro-
madzili siê w auli, w której na scenie za-
prezentowali siê uczniowie w scenkach
kabaretowych, by w ten sposób udowod-
niæ, ¿e im „wiosna ju¿ w duszy gra”. Wy-
stêpy oceniali nauczyciele, którzy utwo-
rzyli komisjê w sk³adzie: Aleksandra
Adamek, Maciej Ratajczak, Ewelina Œwi-
dziñska i Andrzej Weber. Kolejnym punk-
tem programu by³ pokaz tañca przygo-

Wieœci z Gimnazjum w Œmiglu
towany przez grupê z Koœciana. Przed
publicznoœci¹ wyst¹pili tak¿e uczniowie
klas drugich pod kierunkiem Marii Dep-
czyñskiej, którzy przedstawili bajkê
o tematyce ekologicznej pt. „Siedem
wilczków i stara koza”. Na zakoñczenie
jury og³osi³o werdykt. W wiosennych ka-
baretowych zmaganiach pierwsze miej-
sce zajê³a klasa III a, drugie II d, a trze-
cie I e. Wyró¿niono równie¿ wystêpy II a
i II c.

Nastrojowo i akustycznie
Cz³onkowie szkolnego zespo³u muzycz-
nego postanowili w nietypowy sposób
uczciæ nadejœcie wiosny. Zamiast topiæ
marzannê zaprosili mi³oœników muzyki
na koncert akustyczny. W œrodowe po-
po³udnie zgromadzeni w auli gimnazjum
s³uchacze us³yszeli znane polskie utwo-
ry, wykonywane „bez pr¹du”. Dominika
Sp³awska, Karolina Jordanowska, Kamil
Buchwald, panowie: Piotr Andrynowski,
Maciej Ratajczak i Andrzej Weber oraz
Adam Andrynowski swoj¹ gr¹ i œpiewem
wprawili widowniê w wiosenny nastrój.
Podczas koncertu mo¿na by³o us³yszeæ
m.in. rockowe ballady zespo³ów „D¿em”
i „Hey”.

Gimnazjum w Œmiglu

Targi Edukacyjne w Œmiglu
Co wybraæ? Takie pytanie zadaje sobie
wielu trzecioklasistów, dlatego by u³atwiæ
im podjêcie decyzji , we wtorek, 4 kwiet-
nia, w œmigielskim gimnazjum, ju¿ po raz
siódmy, odby³y siê Targi Edukacyjne
zorganizowane przez doradcê zawodowe-

go Szkolnego Oœrodka Kariery, Izabellê
Szablewsk¹. W œredniej sali gimnastycz-
nej zgromadzili siê gimnazjaliœci oraz
przedstawiciele: II Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego z Leszna, III Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. Juliusza S³owackiego
z Leszna, IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Leszna, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych z Niet¹¿kowa, Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych z Koœciana, Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych z Leszna, Zespo³u Szkó³
Ochrony Œrodowiska z Leszna, Zespo³u
Szkó³ Elektroniczno - Telekomunikacyj-
nych z Leszna, Prywatnego Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego z Leszna i Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych z Rogoziñca oraz
Gminnego Centrum Informacji.
Targi Edukacyjne otworzy³a dyrektor
Gimnazjum w Œmiglu - Wanda Judek. Tra-
dycyjnie, ka¿da ze szkó³ zaprezentowa³a
swoj¹ ofertê edukacyjn¹ na rok szkolny
2012/2013, a nastêpnie odby³y siê konsul-
tacje indywidualne, rozmowy z nauczycie-
lami i uczniami (czêsto absolwentami œmi-
gielskiego gimnazjum). Zainteresowani
mogli równie¿ pobraæ druki podañ do
szkó³.

I.S.
foto Szkolny Oœrodek Kariery w Œmiglu

Targi edukacyjne

W ramach projektu „Szko³a demo-
kracji” uczennice: Anna Ranka

i Patrycja Skoracka z Zespo³u Szkó³
w Czaczu, 2 kwietnia br., zorganizowa³y
debatê na temat: „Po co w szkole samo-
rz¹d”.
Jej celem by³a dyskusja o samorz¹dnoœci
i demokracji oraz o roli Samorz¹du
Uczniowskiego w szkole. Na zaproszenie
organizatorek, poza uczniami w debacie
wziêli udzia³: Burmistrza Œmigla - Wiktor
Snela, radny Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego - Maciej Wiœniewski, dyrek-
tor szko³y - Renata Stachowska, Przewod-
nicz¹cy Rady Rodziców - Mariusz Rataj-
czak, a tak¿e w zastêpstwie za Pose³ Ma³-
gorzatê Adamczak - pracownica Biura Po-
selskiego - Marta Apolinarska.
Dyskusja by³a rzeczowa i przede wszyst-
kim dotyczy³a dzia³alnoœci Samorz¹du

Uczniowskiego. Pada³y trafne argumenty
i stwierdzenia, zarówno pozytywne jak
i negatywne. Ostatecznie uczestnicy deba-
ty stwierdzili, ¿e uczniowski samorz¹d jest
bardzo potrzebny, ale stwierdzili równie¿,
¿e nie funkcjonuje on w szkole najlepiej,
dlatego te¿ sformu³owali nastêpuj¹ce wnio-
ski:
1. Nale¿y zapraszaæ Pani¹ dyrektor na ze-
brania Uczniowskiego Samorz¹du (US).
2. Poszerzyæ wiedzê uczniów na temat
kompetencji US.
3. Prowadziæ dyskusjê publiczn¹ na temat
imprez, np. za pomoc¹ tablicy wedle zasa-
dy: „Co w myœli to na murze”.
4. Ceniæ uwagê i szczeroœæ.
5. Poœwiêciæ wiêcej czasu na przekazanie
informacji dotycz¹cych pracy SU.
6. Stworzyæ zak³adkê SU na stronie inter-
netowej szko³y.

7. Ka¿dy uczeñ ma prawo, a wrêcz powi-
nien wyra¿aæ swoje pogl¹dy.
8. Nauczyæ siê rozmawiaæ z sob¹ i komu-
nikowaæ.
9. Poprawiæ politykê informacyjn¹ doty-
cz¹c¹ SU.
Relacjê z debaty mo¿na równie¿ znaleŸæ
na stronie: http://www.youtube.com/
watch?v=RwdonLcmncI

ZS w Czaczu
foto archiwum ZS w Czaczu

„Po co w szkole samorz¹d”

Uczestniczki debaty
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 Pałac w Czaczu

Do ciekawych obiektów, które warto
poznaæ, a znajduj¹ siê na Ziemi Œmi-

gielskiej nale¿y niew¹tpliwie pa³ac w Cza-
czu. Pa³ac ten po³o¿ony jest prawdopo-
dobnie w miejscu, w którym ju¿ w 1500
roku by³ dwór szlachecki. W tym w³aœnie
miejscu w³aœciciel Czacza Wojciech Ga-
jewski starosta rogoziñski zbudowa³ oko-
³o 1650 roku pa³ac, którego projektantem
podobnie jak i miejscowego koœcio³a by³
znany w³oski architekt Krzysztof
Banadura Starszy. Ówczesny pa-
³ac by³ budynkiem piêtrowym,
wczesnobarokowym, z dwiema
wie¿ami nakr ytymi he³mami.
Wejœcie stanowi³y monumentalne
dwuramienne schody prowadz¹-
ce do logii na piêtrze. Niestety
p³ac sp³on¹³ w 1709 roku. Widok
pa³acu z tamtych lat znany jest
z tabliczki wotywnej pochodz¹cej
z 1708 roku. Odbudow¹ i przebu-
dow¹ zajêli siê póŸniejsi w³aœcicie-
le Czacza - Szo³drscy. Prace te
przeprowadzono na prze³omie
XVIII i XIX wieku z inicjatywy
Wiktora Szo³drskiego, który by³
tak¿e m. in. w³aœcicielem Czem-
pinia. W przebudowanym pa³acu miesz-
ka³ w tym czasie dzier¿awca. Zbudowa-
no wówczas dwie boczne oficyny, po³¹-
czone z rezydencj¹ charakterystycznymi
æwierækolistymi, parterowymi galeriami,
nakrytymi p³askim dachem. Miêdzy ofi-
cynami i galeriami znajdowa³y siê dwie
bramy. W zwi¹zku z bankructwem Szo³-
drskich w 1835 roku maj¹tek znalaz³ siê

w rêkach rodziny ¯ó³towskich. Maj¹t-
kiem zarz¹dza³ Marceli ¯ó³towski, któ-
ry w latach 1848-51 dokona³ kolejnej
przebudowy pa³acu. Z tego okresu po-
chodzi obecnie istniej¹cy korpus g³ów-
ny pa³acu z gankiem kolumnowym na
osi. Pa³ac zosta³ podwy¿szony o piêtro lub
pó³piêtro, wbudowano piwnice, a niewiel-
ki ganek z tarasem na wysokoœci piêtra
zosta³ wprowadzony przed wejœciem

g³ównym. Od strony po³udniowej znajdo-
wa³ siê dziedziniec honorowy, od które-
go prowadzi³ podjazd g³ówny. W latach
1911-1912 Jan ̄ ó³towski w oparciu o pro-
jekt architekta z Poznania Mariana An-
drzejewskiego, który by³ tak¿e projektan-
tem gmachu Gimnazjum w Koœcianie,
dokona³ przebudowy, która ukszta³towa-
³a obecny wygl¹d pa³acu. Zmieniono

wówczas wnêtrze budynku, uk³ad komu-
nikacyjny. Mansardowy dach przykryto
dachówk¹ oraz zmieniono elewacjê. Ist-
niej¹ce galerie zosta³y poszerzone
a wzd³u¿ nich dodano na ca³ej d³ugoœci
korytarze. Tam gdzie w galerii zachod-
niej znajdowa³a siê oran¿eria utworzono
bibliotekê. Wspomniane galerie s¹ par-
terowe i wysoko podpiwniczone, roz-
dzielone pó³kolumnami joñskimi. Kla-

sycystyczne oficyny s¹ tak-
¿e parterowe i podpiwniczo-
ne. Zmieniono podjazd, któ-
r y zbudowano od strony
pó³nocnej. Od strony za-
chodniej pobudowano tak¿e
klatkê schodow¹. W oficy-
nie wschodniej mieszka³a
czêœæ s³u¿by, a w zachodniej
kamerdyner z rodzin¹. By³a
tam tak¿e kuchnia oraz ja-
dalnia s³u¿by. Ostatnim w³a-
œcicielem majêtnoœci Czacz
by³ Jan ¯ó³towski, któr y
w paŸdzierniku 1939 roku
by³ aresztowany, a tak¿e by³
œwiadkiem egzekucji w Œmi-
glu. Po powrocie z wysiedle-

nia do Generalnej Guberni zmar³ 23 lip-
ca 1946 roku i zosta³ pochowany w Cza-
czu. Pa³ac otoczony jest parkiem kra-
jobrazowym o powierzchni 19,30 ha.
Wygl¹d parku zosta³ zniekszta³cony
w zwi¹zku z przeprowadzon¹ przez
jego teren w latach 70 XX wieku ob-
wodnic¹.

Jan Pawicki

Pa³ac w Czaczu w XVII wieku

Pierwsze dni kwietnia zdominowa³y
intensywne przygotowania do

Œwi¹t Wielkanocnych. Aby przedœwi¹-
teczny czas by³ radoœniejszy i g³êbiej
prze¿ywany uczniowie i przedszkolaki
Szko³y Filialnej w ¯egrówku zbierali
s³odycze dla m³odzie¿y Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Koœcianie.
Koordynatorem zbiórki by³ d³ugoletni
organizator œwi¹tecznych akcji Woj-
ciech Ciesielski. 29 marca odwiedzi³
dzieci w szkole wraz z Tadeuszem Bia-
³ym, który da³ pokaz gry na pile. Przy-
by³ te¿ Karol Siejak z m³odzie¿¹ gim-

Spotkanie z wolontariuszami
nazjaln¹ z Broniko-
wa by zagraæ i za-
œpiewaæ znane m³o-
dzie¿owe hity.
Wspólna zabawa by³a
przednia. Na koniec
spotkania przekaza-
no s³odycze i z³o¿o-
no sobie wzajem-
nieserdeczne œwi¹-
teczne ¿yczenia.

I. Kamiñska
foto I. Kamiñska

Uczestnicy przedœwi¹tecznego spotkania
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W dniu dzisiejszym miasto Œmigiel
prze¿ywa niecodzienn¹ chwilê,

która niejednym g³êbok¹ pamiêci¹ wyry-
je siê w duszy i sercach.
Minê³y dni grozy i po¿ogi wojennej, lecz
dokumenty widocznego bezprawia wo-
jennego (pierwsza wojna œwiatowa) do
dzisiejszych czasów jeszcze dotrwa³y
i d³ugie lata mo¿e jeszcze bêd¹ œwiadczy-
³y o brutalnoœci pruskiej rêki na Zachod-
nich Ziemiach Polski.
Szczytem tej¿e brutalnoœci pruskiej, to
znane starszemu pokoleniu rekwizycje
dzwonów koœcielnych, z których odlewa-
no œmiercionoœne dzia³a.
Rekwizycje te, to jedne z naj-
ciê¿szych chwil niewoli dla
katolickich dusz polskich.
Przekleñstwo ludu polskie-
go, za odbieranie najdro¿-
szych pami¹tek nie da³o d³u-
go na siebie czekaæ, gdy¿
Rêka Bo¿a srogo pokara³a
œwiêtokradców, a Narodowi
Polskiemu, za wyrz¹dzone
krzywdy, Sprawiedliwoœæ
Bo¿a pozwoli³a doczekaæ siê
upragnionej chwili - wolno-
œci.
Dziœ w wolnej Polsce, wier-
ni Koœcio³owi Polacy w³asny-
mi ofiarami zmazuj¹ hañbê
pruskich gwa³tów i w miejsce zabranych
dzwonów funduj¹ do swych Koœcio³ów
nowe dzwony.
Tak¹ w³aœnie donios³¹ chwilê prze¿ywa
dziœ miasto Œmigiel.
W dniu dzisiejszym bowiem przybywa do
miasta Œmigla J. Emin. Ks. Biskup (Wa-
lenty) Dymek na konsekracjê (poœwiê-
cenie) nowych dzwonów.
Poni¿ej podajemy krótki rys historii za-
kupienia nowych dzwonów dla koœcio³a
parafialnego w Œmiglu.
W roku 1917, za czasów ówczesnego pro-
boszcza œp. X Ludwika Cichowskiego,
dziekana œmigielskiego, zosta³y podczas
rekwizycji (zajêcie na potrzeby wojska)
pruskiej zabrane 3 dzwony. Z chwil¹ ob-
jêcia w³adzy duszpasterskiej w 1922 r.
przez Ks. prob. Stanis³awa Nowaka, za-
inicjowano akcjê zbierania ofiar i krusz-
cu na rzecz sprowadzenia nowych dzwo-
nów, tak, ¿e w chwili zawarcia w lutym
br. umowy kupna dzwonów w najstarszej
odlewni dzwonów L. Felczyñski i S-ka
w Przemyœlu, fundusz rezerwowy wyno-
si³ 2. 900 z³, prócz licznie z³o¿onego me-
talu spi¿owego, który firma ze Œmigla od-
bierze. (za 100 kg zdrowego, suchego

NA DZIEÑ KONSEKRACJI DZWONÓW W ŒMIGLU
(PRZEDRUK Z „GAZETY POLSKIEJ” Z 17 MAJA 1936 ROKU)

¿yta wówczas na gie³dzie p³acono 15,50-
15,75 z³otych).
W marcu zaczêto zbieraæ ofiary wœród
parafian, którzy nie posk¹pili grosza. Od
marca do chwili obecnej parafianie oraz
fundatorzy dwóch dzwonów z³o¿yli prze-
sz³o 9.000 z³. Koszt trzech nowych dzwo-
nów wynosi 11.500 z³otych.
Dzwony tonu e, gis, i cis s¹ nastrojone
na motyw „Salve Regina”, zastosowane
do starego dzwonu tonu h, wagi 307 ki-
logramów. Dzwon e wa¿y 1161 kg i po-
siada œrednicê 1,30 m, dzwon gis - 507
kg i ma œrednicê 1 m, dzwon cis wa¿y
253 i pó³ kg, a œrednicê ma 95 cm.

Prezentacja dzwonów

Szlachetnymi fundatorami dzwonu œred-
niego s¹ obywatele m. Œmigla, ma³¿on-
kowie Czes³aw i Helena Abtowie, a dzwo-
nu mniejszego - pp. Stanis³aw i Zofia Wi-
taszkowie. Dzwon najwiêkszy zosta³ za-
kupiony kosztem przesz³o 7.000 z³otych
za dobrowolne ofiary parafian. Nowe
dzwony po 19 latach zawisn¹ na 56. me-
trowej wie¿y w dniu 18 maja br. i niechaj
przez wieki wielbi¹ Pana Zastêpów Nie-
ba i Ziemi.
Dzwon du¿y ma nastêpuj¹cy napis: Ku
czci Bo¿ej i ku czci Marii Wniebowziêtej,
która w uroczystoœæ Sw¹ w r. 1920 ocali³a
co dopiero Odrodzon¹
Polskê od nawa³y pohañ-
ców. Dzwon ten zosta³
ulany z dobrowolnych
ofiar parafian w roku
1936, za Pontyfikatu
Ojca œw. Piusa XI, kiedy
Prezydentem Rzeplt. Pol-
skiej by³ Ignacy Moœcicki,
Prymasem Arcybiskup
GnieŸ-Poznañski Ks.
Kard. A. Hlond, Sufra-
ganem Pozn. Ks. Biskup
W. Dymek, proboszczem

œmigielskim Ks. Stanis³aw Nowak ,
a cz³onkami Rady Parafialnej byli: burm.
W³. (W³adys³aw) Pioch, M.(?) Cichoszew-
ski, J.(Józef, by³y starosta powiatu œmi-
gielskiego) Kopczyñski, Cz. (Czes³aw, na-
czelnik poczty) £awniczak, M. (Maksymi-
lian, kupiec, wiceburmistrz) Stachowiak
i M. (Marian, notariusz) ̄ midziñski. Dru-
gi napis brzmi: Wyniesiona zosta³a Œwiê-
ta Bo¿a Rodzicielka ponad Chóry Aniel-
skie do Królestwa Niebieskiego.
Na ufundowanym przez pp. Abtów dzwo-
nie umieszczone s¹ s³owa: Oby mi³oœæ po-
³¹czy³a nas trwa³ym wêz³em i utwierdza-
j¹c pokój domowy, ³agodzi³a przykroœci

¿yciowe. Dzwon ten ufundo-
wany zosta³ kosztem Czes³a-
wa i Heleny Abtów, obywa-
teli œmigielskich. Rok Pañ-
ski 1936.
Dzwon ufundowany przez
pp. Witaszków ma napisy:
Pr zygo towujcie  drogê
Panu, a czyñcie prostymi
œcie¿ki Jego. Oto ten œwiê-
ty, najwy¿szy urodzony
wœród niewiast œw. Jan
Chrzciciel.
(Anonimowy autor w imie-
niu obywatelstwa œmigiel-
skiego sk³ada podziêko-
wanie:)

Zacnemu Inicjatorowi zakupienia dzwo-
nów, Przew. (komitetu) Ks. Prob. Nowa-
kowi, Szlachetnym Fundatorom PP Abtom
I Witaszkom, Radzie Parafialnej, wszyst-
kim chêtnym Ofiarodawcom, obywatelstwo
ca³ej parafii œmigielskiej w dniu dzisiej-
szym wyra¿a szczere, z g³êbi serca p³yn¹ce
„Bóg Zap³aæ” za nieszczêdzone trudy w re-
alizowaniu tak wznios³ych zamiarów, za-
kupienia dzwonów (...).
(Niestety, i one podzieli³y los swych po-
przedników - te¿, u progu drugiej wojny
œwiatowej, zosta³y przetopione na armaty)

Artyku³ do druku przygotowa³
Hubert Zbierski

1936r. -uroczystoœæ poœwiêcenia dzwonów
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W siódm¹ rocznicê œmierci Papie¿a
Polaka, 15 kwietnia w koœciele

p.w. œw. Stanis³awa Kostki w Œmiglu
odby³ siê koncer t Mêskiego Chóru
„Arion” z Poznania, który poprzedzi³a
okolicznoœciowa Msza œwiêta. Organiza-
torami uroczystoœci by³ Burmistrz Œmi-
gla, ks. Dziekan Tadeusz Fo³czyñski oraz
Centrum Kultury w Œmiglu.
Poznañski chór œpiewa³ podczas Mszy
œw. odprawianej z udzia³em ksiê¿y z œmi-
gielskiego dekanatu, a bezpoœrednio po
nabo¿eñstwie rozpocz¹³ siê koncert za-
tytu³owany „Œpiewajmy B³ogos³awione-
mu Janowi Paw³owi II”. W repertuarze
znalaz³y siê pieœni religijne, m.in. „Gau-
de Mater Polonia”, „Ave Maria”, patrio-
tyczne, jak: „Modlitwa obozowa”, czy
„Marsz Pierwszej Brygady”, „Marsylian-

Œpiewali B³ogos³awionemu
ka Wielkopolska”,
pieœni operowe
Giuseppe Veriego
i  Charlesa Gounod,
a tak¿e znane i lubia-
ne standardy muzy-
ki rozrywkowej, m.in
z dorobku Luisa Am-
stronga, czy Geor-
gea Gershwina.
Na zaproszenie or-
ganizatorów w kon-
cercie uczestniczyli
m.in. Ma³gorzata
Adamczak - Pose³ na
Sejm RP,  Edward Strzymiñski - Wicesta-
rosta Powiatu Koœciañskiego, Dorota
Lew-Pilarska Burmistrz Miasta i Gminy
Czempiñ, œmigielscy radni oraz radni

Powiatu Koœciañskiego. Uroczystoœæ
uœwietni³y poczty sztandarowe miejsco-
wych organizacji.

AKA

foto A. Kasperska

Mêski Chór „Arion” z Poznania

W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie odbywa siê

nabór do pierwszego w powiecie koœciañ-
skim Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z KLAS¥ POLICYJN¥. Musztra, nauka
strzelania, samoobrona, etyka, prawo,
psychologia - to tylko niektóre z zagad-
nieñ, czekaj¹cych na uczniów tego od-
dzia³u. Dziêki nowo otwartej klasie, szko-
³a bêdzie mia³a mo¿liwoœæ wspó³pracy
z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Koœcia-
nie. Oddzia³ bêdzie nale¿a³ do tzw. klas
mundurowych, w których obok realiza-
cji podstawowego programu, m³odzie¿
bêdzie mia³a mo¿liwoœæ zdobycia wiedzy
potrzebnej w pracy funkcjonariusza poli-
cji. Podobnie jak w klasie wojskowej czy
stra¿ackiej naszego liceum, uczniowie
klasy policyjnej bêd¹ mieli bardzo uroz-
maicony system nauczania. Bêdzie siê on
odbywa³ poprzez: zajêcia teoretyczne
obejmuj¹ce strukturê i zadania policji,
podstawy prawa karnego i wykroczeñ,
procedury czynnoœci s³u¿bowych i sto-

Pierwsza w powiecie KLASA POLICYJNA
sowania œrodków przymusu bezpoœred-
niego, regulaminy, teoriê strzelania
i inne; zajêcia praktyczne, w sk³ad któ-
rych wchodz¹: musztra, strzelanie, zajê-
cia z poruszania siê w terenie, treningi
walki wrêcz, æwiczenia na torach spraw-
noœciowych, stosowanie  œrodków przy-
musu bezpoœredniego oraz prowadzenie

dzia³añ prewencyjnych; wycieczki eduka-
cyjne; obozy szkoleniowe.
To klasa dla osób, które nie boj¹ siê
wyzwañ. Przyszli uczniowie musz¹ li-
czyæ siê z tym, ¿e w trakcie ca³ego cy-

klu kszta³cenia w naszym liceum, cze-
ka ich spora iloœæ adrenaliny. Dziêki
dodatkowym kursom organizowanym
przez szko³ê (np. nurkowania, kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy i innym),
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ poszerzenia swo-
ich umiejêtnoœci praktycznych oraz
podniesienia sprawnoœci fizycznej. Po-
nadto, ka¿dy uczeñ bêdzie mia³ mo¿li-
woœæ wziêcia udzia³u w wyjazdach rekre-
acyjnych np. na paintball, survival, do
krêgielni, parku linowego lub centrum
wspinaczkowego. Dziêki temu kierunko-
wi ka¿dy uczeñ bêdzie móg³ sprawdziæ
czy zawód mundurowy jest dla niego oraz
czy podo³a dyscypliniei obowi¹zkowoœci.
Wiedza i umiejêtnoœci jakie zdobêdzie
absolwent klasy policyjnej pomog¹ mu
w podjêciu pracy w policji, innych  s³u¿-
bach mundurowych lub firmach zwi¹za-
nych  z ochron¹ osób i mienia.

ZSP Niet¹¿kowo
foto archiwum

ZSP w Niet¹¿kowie
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W dnach 17 do 19 kwietnia  z trzy-
dniow¹ wizyt¹ w niemieckiej szko-

le partnerskiej, czyli Gimnazjum im. Le-
onarda Wagnera w Schwabmünchen
przebywali nauczyciele œmigielskiego
gimnazjum: nauczyciel jêzyka niemiec-
kiego Wojciech Adamczewski i nauczy-
ciel historii Krzysztof Chudak. By³o to
typowe spotkanie robocze nauczycieli -
koordynatorów obecnego projektu CO-
MENIUS pt. „Co czytaj¹ m³odzi Europej-
czycy”. Dla przypomnienia czytelnikom
- obecny projekt dwustronny wspólnie
z gimnazjum z bawarskiego miasteczka
Schwabmünchen - ma za zadanie zachê-
ciæ uczniów obu szkó³ do czytania ksi¹-
¿ek w ogóle, a ponadto stworzyæ na kan-
wie najwy¿ej ocenianej ksi¹¿ki, audiobo-
ok i film. Jednym s³owem - „powrót do
przesz³oœci” ,czyli czytanie ksi¹¿ek zno-
wu jest „in”! Przynajmniej wœród uczniów
obu wspó³pracuj¹cych ze sob¹ szko-
³ach...?! Przez trzy dni obie strony ustali-
³y wiêc dalszy „rozk³ad jazdy” wspólnie
realizowanego projektu ,tzn. wspóln¹
platformê internetow¹, gdzie m³odzie¿
obu szkó³ bêdzie zamieszcza³a swe wra-
¿enia i opinie o przeczytanych ksi¹¿kach.
Nauczyciele - koordynatorzy projektu
ustalili termin i sposób g³osowañ na naj-
lepsz¹ - zdaniem uczniów z obu szkó³ -
ksi¹¿kê z listy 20 wspólnie czytanych
ksi¹¿ek. Osobnym „du¿ym tematem”
by³a podczas spotkania sprawa organiza-
cji wymiany, która zosta³a zaplanowana
na 11 dni ,tj. od 14 do 24 czerwca br.

Spotkanie robocze w Bawarii.
w Œmiglu. Bêdzie to du¿e przedsiêwziê-
cie dla organizatorów, czyli nauczycieli
z gimnazjum ze Œmigla i Schwabmünchen.
W wymianie bierze bowiem udzia³ a¿ 22
uczniów z ka¿dej ze szkó³, czyli w sumie
44 uczniów i kilku nauczycieli - opieku-
nów. Wa¿nym elementem wymiany bê-
dzie z pewnoœci¹  weekendowa wyciecz-
ka do Oœwiêcimia i Krakowa. Zwiedza-

nie Obozu - Muzeum w Oœwiêcimiu
i Brzezince to wniosek strony niemiec-
kiej ,  nauczyciele z gimnazjum ze
Schwabmünchen chcieli za wszelk¹ cenê
pokazaæ swoim uczniom niechlubne
œlady neonazistów z okresu II Wojny
Œwiatowej na polskiej ziemi. Ponadto
nauczyciele podczas niedawnego spotka-
nia porozumieli siê w kwestii programu
czerwcowej wymiany, nagrywania audio-
booka i nakreœlili plany nakrêcania filmu.
Jest to co prawda odleg³a jeszcze przy-
sz³oœæ - dopiero podczas przysz³orocznej
wymiany w Niemczech, ale ju¿ trzeba
by³o to zaplanowaæ, aby „nasz sztanda-

rowy produkt projektu Comenius” móg³
wypaœæ jak najlepiej. Wizyta w Bawarii
wzbogacona zosta³a o ma³y program kul-
turalny, niemieccy gospodarze zorgani-
zowali swym œmigielskim kolegom po
fachu wycieczkê do pobliskiego Augs-
burga oraz do stolicy regionu, czyli do
Monachium. Augsburg - stare miasto
za³o¿one jeszcze przez staro¿ytnych Rzy-
mian, posiada du¿o zabytków œwiatowej
klasy, np. koœció³ œw. Anny, gdzie prze-
bywa³ Marin Luther, zabytkowy ratusz ze
s³yn¹ z³ot¹ sal¹ sesyjn¹ rady miejskiej
Augsburga, oraz najstarsze osiedle so-
cjalne zafundowane przez g³ównego
przemys³owca ówczesnych czasów, czy-
li Jakoba Fuggera. Nasza krótka wizyta
w Monachium to ju¿ tylko spacer po sta-
rym rynku, ratusz ze s³ynnym balkonem
s³u¿¹cym do przemówieñ dla VIP-ów, sta-
dion Bayernu Monachium oraz wioska
olimpijska z 1972 roku. Teraz z niecier-
pliwoœci¹ bêdziemy wyczekiwaæ naszych
przyjació³ z Bawarii w czerwcu tego roku
w Œmiglu!

Wojciech Adamczewski
Foto Krzysztof Chudak

Wojciech Adamczewski i Krzysztof Chudak
w z³otej sali

Grupa robocza podczas obrad

W ostatnich dniach marca odby³o siê
Zwyczajne Zgromadzenie Wspól-

ników PPH i UR „ŒMIGROL” Sp. z o. o.
w Œmiglu. Jest to szczególne spotkanie, na
którym wspólnicy spó³ki zatwierdzaj¹ spra-
wozdania Rady Nadzorczej oraz Zarz¹du
Spó³ki, udzielaj¹ im absolutorium, zatwier-
dzaj¹ sprawozdanie finansowe, czy wreszcie
decyduj¹  jak zostanie zagospodarowany zysk
osi¹gniêty w roku sprawozdawczym.
Spó³ka, jak wiele polskich przedsiêbiorstw

ca³y czas zmaga siê z trudnoœciami na ryn-
ku i choæ koszty, jakie w minionym roku
ponios³a s¹ wy¿sze ni¿ w roku 2010 to
mimo wszystko wysz³a z tego „obronn¹
rêk¹"” Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wynik dodat-
ni uzyska³a m.in. dzia³alnoœæ warsztatowa,
najem, Stacja Kontroli Pojazdów oraz pro-
dukcja roœlinna. Poczyniono równie¿ wie-
le inwestycji takich jak zakup rozrzutnika
do zielonki czy samochodu 9-cio osobowe-
go. Wyremontowano pomieszczania so-

cjalne, wymalowano obiekt w Starym Bo-
janowie oraz dokonano szeregu napraw
i modernizacji. Najwiêksz¹ pozycjê w kosz-
tach spó³ki stanowi jak zwykle utrzyma-
nie pracowników, mimo to maj¹ oni mo¿li-
woœæ podnoszenia swoich kwalifikacji po-
przez kursy i szkolenia.
Na zakoñczenie g³os zabrali: wicestarosta
Koœciañski- Edward Strzymiñski, bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela, oraz prezes
GZRK i OR w Œmiglu - Zygmunt Koniecz-
ny.

M.D.

„Œmigrol” obradowa³
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Analizuj¹c poszczególne kraje Euro-
py, mo¿na postawiæ i obroniæ tezê -

im wiêcej jêzyków obcych znaj¹ obywa-
tele, tym ich kraj jest bogatszy.
Poziom dobrobytu w poszczególnych
krajach Europy odpowiada w przybli¿e-
niu podniesionej do kwadratu liczbie jê-
zyków, którymi biegle w³ada wiêkszoœæ
obywateli. Jest co prawda moja w³asna
teza, ale myœlê, ¿e mo¿na przynajmniej
czêœciowo ja udowodniæ. Przede wszyst-
kim analizuj¹c liczbê jêzyków obcych,
jakimi potrafi¹ siê pos³ugiwaæ mieszkañ-
cy danego kraju europejskiego. Dalej -
na tej podstawie mo¿na tak¿e lepiej zro-
zumieæ wspó³czesne uwarunkowania
rozwoju gospodarczego. Moja teza wyja-
œnia, dlaczego tak bogate s¹ Szwajcaria
i Luksemburg. Przeciêtny obywatel po-
s³uguje siê tam na co dzieñ dwoma b¹dŸ
trzema jêzykami. Zaraz za tymi dwoma
krajami w rankingu najbogatszych pla-
suj¹ siê kraje skandynawskie. W po-
wszechnym u¿yciu s¹ tam angielski i inne
jêzyki regionu, czêsto tak¿e niemiecki.
Bogata jest te¿ wreszcie Belgia, gdzie fla-
mandzka wiêkszoœæ obywateli jest z za-
sady trójjêzyczna - niderlandzki, francu-
ski, angielski, czêsto tak¿e niemiecki. Zaœ
waloñska mniejszoœæ w Belgii ze wzglê-
du na miêdzynarodowe znaczenie Bruk-
seli, jest co najmniej dwujêzyczna - fran-
cuski, angielski, niekiedy niderlandzki.
Hiszpania, Portugalia s¹ na drugim bie-
gunie krajów starej Unii Europejskiej,
choæ sama Hiszpania, gdzie ponad 70 %
populacji deklaruje znajomoœæ drugiego
jêzyka, zrobi³a w ostatnich latach wiele

Zwi¹zek znajomoœci jêzyków obcych z poziomem dobrobytu.
dla poprawy sytuacji. Nowe kraje cz³on-
kowskie maj¹ zapewne nieco gorsze wy-
niki ni¿ Hiszpania. Kraje angielskojêzycz-
ne, ze wzglêdu na globalne znaczenie
tego jêzyka, s¹ oczywistym wyj¹tkiem od
omawianej zasady. Podobnym wyj¹tkiem
jest te¿ zapewne Francja, której obywa-
tele niezbyt chêtnie pos³uguj¹ siê jakim-
kolwiek jêzykiem oprócz francuskiego.
Za to ich kraj nale¿y do filarów Unii Eu-
ropejskiej.
Oszacujmy liczbê jêzyków obcych zna-
nych obywatelom paru wybranych kra-
jów, np. Luksemburg 2,8 (podniesione do
kwadratu to oko³o 7,8), Holandia, Austria
i kraje skandynawskie 2,0 (4,0), Niemcy
(po uwzglêdnieniu terenów wschodnich)
1,9 (3,6), Francja i Japonia 1,8 (3,3), Hisz-
pania 1,7 (2,9), Polska 1,3 (1,8). Dla przy-
k³adu w powy¿szej ocenie wartoœæ 1,3
oznacza, ¿e co trzeci Polak jest w stanie
swobodnie pos³ugiwaæ siê jakimkolwiek
jêzykiem obcym wartoœæ 1,0 to znajo-
moœæ jêzyka macierzystego, zaœ 0,3 to
czêœæ spo³eczeñstwa znaj¹ca jakiœ jêzyk
obcy. W przypadku Luksemburga przy-
j¹³em natomiast, ¿e ka¿dy obywatel mówi
p³ynnie dwoma jêzykami obcymi, zaœ 80%
populacji zna jeszcze jakiœ trzeci jêzyk.
Porównajmy teraz wartoœci w nawiasach
z wartoœciami PKB w poszczególnych
grupach krajów, obliczonymi w dolarach
wg parytetu si³y nabywczej (zgodnie
z danymi Miêdzynarodowego Funduszu
Walutowego z roku 2010) i podzielony-
mi dla prostoty przez 10 tys. Luksemburg
8,0, Holandia, Austria i kraje skandynaw-
skie 4,0, Niemcy 3,6, Francja i Japonia

3,3, Hiszpania 2,9, Polska 1,8. Zwi¹zek
si³y nabywczej obywateli w/w krajów
z liczb¹ znanych im jêzyków obcych jest
tu wiêc zadziwiaj¹cy!
Mo¿liwa jest tu jednak tak¿e i inna inter-
pretacja powy¿szego twierdzenia, we-
d³ug którego to bogactwo kraju jest przy-
czyn¹ lepszej znajomoœci jêzyków, a nie
odwrotnie. Prawda le¿y zapewne gdzieœ
tam poœrodku, co nie podwa¿a jednak
znaczenia znajomoœci jêzyków obcych
dla poziomu cywilizacji i rozwoju kraju.
Oczywiœcie zawsze warto jest jeszcze coœ
w znanych sobie jêzykach mieæ do po-
wiedzenia, ale w³aœnie to, czyli wiedza
zdobywana w szkole i pracy jakoœ ³atwiej
przychodzi osobom wielojêzycznym. Bo
jêzyk obcy w momencie, gdy traci ten
status i staje siê w³asnym, okazuje siê
prawdziwym skarbem dla umys³u i cha-
rakteru cz³owieka - otwiera nas na pro-
blemy œwiata i stwarza zupe³nie nowe
perspektywy zawodowe, pozwala na bez-
poœrednie uczestnictwo w zdobyczach
œwiatowej kultury, odkrywa niedostêpne
inaczej tajniki ¿ycia innych spo³eczeñstw,
leczy nas z kompleksów i umo¿liwia za-
wieranie nowych przyjaŸni. W programie
modernizacji Polski wpiszmy wiêc na
czo³owe miejsce naukê jêzyków obcych
- najpierw pod has³em „ca³y naród uczy
siê angielskiego”, a nied³ugo potem „zna-
jomoœæ dwóch jêzyków obcych to cywili-
zacyjna koniecznoœæ”. WeŸmy siê wiêc
ostro do roboty - to du¿o lepsze ni¿ ci¹-
g³e narzekanie na k³ody, które rzekomo
inni rzucaj¹ nam pod nogi!

Wojciech Adamczewski

W VII rocznicê œmierci Jana Paw³a
II zuchy i harcerze z 2 ŒDH „S³o-

neczna Gromada” im. Janka Bytnara
„Rudego” z ¯egrówka zorganizowali
wieczor nicê poœwiêcon¹ pamiêci
W ielkiego Polaka,  w³¹czaj¹c siê
w ten sposób do ogólnopolskiej ak-
cji „¯ó³te tulipany”. Spotkanie by³o
kierowane do wszystkich mieszkañ-
ców ¯egrówka, ¯egrowa i Bielaw,
którzy jak zwykle licznie przybyli.
Punktualnie o godzinie 1700 rozpo-
czê³a siê droga krzy¿owa, której po-
szczególne stac je by³y zwi¹zane
z ¿yciem Jana Paw³a II. Organizato-
rzy przypomnieli równie¿ s³owa pa-
pie¿a kierowane do m³odzie¿y i har-
cerzy, mówi¹ce o mi³oœci i bardzo
wa¿nych w naszym ¿yciu zasadach

„Szuka³em was, teraz Wy mnie znaleŸliœcie”. (Jan Pawe³ II)

moralnych. Spotkanie zakoñczy³o zapale-
nie symbolicznego znicza i wspólny œpiew

ulubionej piosenki Jana Paw³a II - „Barki”.
B.£., foto Agnieszka ¯yto

Zuchy i harcerze z 2 ŒDH „S³oneczna Gromada”
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Metryka miasta Œmigla cz. 4

Charakterystyczne jest, ¿e Oppelno-
wie (pisani ju¿ wtedy niekiedy z pol-

ska jako Opaleñscy) za³o¿yli miasto w Ko-
szanowie, nie zaœ w Czaczu, który stano-
wi³ dot¹d g³ówn¹ ich siedzibê. W Czaczu
znajdowa³a siê zreszt¹ solidna rezyden-
cja („zamek”, jak mówi¹ Ÿród³a), której
œladem jest zachowane do dziœ grodzisko
wœród podmok³ych ³¹k. W Czaczu pano-
wa³a jednak nader skomplikowana sytu-
acja w³asnoœciowa. Widaæ tam w pierw-
szych latach XV w. szereg ro¿nych po-
siadaczy (z których niektórzy byli tylko
zastawnikami). Wydaje siê, ¿e jest to
przejaw wycofywania siê st¹d Oppelnów,
sprzedaj¹cych lub zastawiaj¹cych tutej-
sze dobra. Odk¹d postawili na Koszano-
wo, tracili zainteresowanie Czaczem.
Wszystko to wskazuje, ¿e wybór terenu
pod zaplanowane miasto musia³ byæ g³ê-
boko przemyœlany. Nie potrafimy stwier-
dziæ na pewno, jakie walory miejsca oka-
za³y siê decyduj¹ce. Rzuca siê w oczy
korzystne po³o¿enie wobec ówczesnych
dróg handlowych. Najwiêksze znaczenie
w okolicy mia³ du¿y szlak, biegn¹cy z Po-
znania i Koœciana ku Œl¹skowi, na Wscho-
wê i G³ogów. W Czaczu przekracza³ on
po grobli zabagnion¹ dolinê rzeczki Sa-
micy i w miejscu dzisiejszego Œmigla wy-
dostawa³ siê na such¹ wysoczyznê.
Gdzieœ w³aœnie w tym miejscu najpewniej
siê rozga³êzia³, bowiem ju¿ z najstarszych
wzmianek wiadomo, ¿e mia³ na tym od-
cinku jakieœ lokalne odnogi. W tym
wreszcie na pewno miejscu od g³ówne-
go traktu œl¹skiego odbija³a poprzeczna
droga, biegn¹ca na zachód, w stronê
Przemêtu.. Mia³a ona du¿e znaczenie lo-
kalne, stanowi¹c g³ówne po³¹czenie rów-
nole¿nikowe na po³udnie od silnie zaba-
gnionej doliny Obry. W ka¿dym razie
Œmigiel wyrasta³ w miejscu istotnego
wêz³a dro¿nego, w którym to punkcie
stosunkowo naj³atwiej by³o kontrolowaæ
miejscowy ruch. Miejsce, wyniesione wy-
raŸnie ponad podmok³e otoczenie - po
Wielkopolsce kr¹¿y³ potem prosty, ale
wymowny wierszyk „Schmiegel liegt auf
dem Hügel” (Œmigiel le¿y na wzgórzu) -
mia³o naturalne walory obronne. Swoj¹
rolê w wyborze miejsca odegra³y te¿
z pewnoœci¹ lokalne Ÿród³a - dziêki któ-
rych wodom Œmigiel s³yn¹³ póŸniej ze
znakomitego piwa, a których eksploata-
cja siêga na pewno czasów lokacji, skoro
nazwy ich padaj¹, jak pamiêtamy, ju¿
w dokumencie z 1415 r. Nazwanie wtedy
jednego z nich „œwiêtym” wskazuje, ¿e
doceniano ich zalety lecznicze.
Trudno jest œledziæ przemiany prze-

strzenne zwi¹zane z lokacj¹. Pewne mo¿-
liwoœci daje tu tylko obserwacja losów
koœcio³ów. Œwi¹tynie stanowi³y bowiem
bardzo trwa³y element krajobrazu. Na-
wet, gdy przeniesiono ludzkie siedliska,
koœció³ zostawa³ przewa¿nie na starym
miejscu - niekiedy przez ca³e wieki zna-
cz¹c w szczerym polu lub leœnej g³uszy
miejsce po dawno opuszczonej osadzie.
Mamy w Œmiglu dwa historyczne koœcio-
³y - farê pod wezwaniem Wniebowziêcia
NMP oraz po³o¿ony na po³udnie od mia-
sta koœció³ek Œw. Wita. Fara w obecnej
postaci powsta³a u progu XVII w., zacho-
wuj¹c jednak pierwotn¹ formê gotyck¹,
która wskazuje wyraŸnie na powstanie
w XV w. Powtarzana w literaturze data
jego zbudowania w 1439 r. wydaje siê co
prawda mocno niepewna - nie uda³o siê
wci¹¿ zidentyfikowaæ Ÿród³a takiej infor-
macji - ale trudno j¹ te¿ zdecydowanie od-
rzucaæ. W wielu koœcio³ach zapisywano
bowiem i pilnie przechowywano datê
konsekracji. W ka¿dym razie œmigielska
fara pochodzi na pewno z XV w. Nie ule-
ga te¿ w¹tpliwoœci jej organiczny zwi¹zek
z lokowanym miastem. Bardziej zagad-
kowo wygl¹da podmiejski koœció³ek Œw.
Wita. Jego obecnie istniej¹cy budynek

powsta³ wprawdzie dopiero w 1769 r., ale
niew¹tpliwie stan¹³ na miejscu starszego
(drewnianego). Wskazuje na to choæby
umieszczenie w o³tarzu g³ównym gotyc-
kiego tryptyku, przedstawiaj¹cego Wnie-
bowziêcie NMP, a datowanego na 1506
r. Prawdopodobnie pochodzi³ on (jak su-
geruje sam temat) pierwotnie z fary miej-
skiej, sk¹d usuniêto go pewnie w zwi¹z-
ku z czasowym przejêciem parafii przez
innowierców w okresie szesnastowiecz-

nej reformacji albo w zwi¹zku z wielkim
po¿arem w 1582 r. Najstarsza wzmianka
o koœciele Œw. Wita „za miastem” pocho-
dzi z 1550 r. Znajdowa³ siê wówczas w za-
rz¹dzie œmigielskiego plebana, ale mia³
przypisany w³asny dom, ogród i rolê - co
wskazuje, ¿e kiedyœ musia³ tam byæ osob-
ny pleban. Szerzej opisuje koœció³ wizy-
tacja koœcielna z 1619 r. Œwi¹tynia by³a
drewniana, ale „przetykana ceg³ami”. Nie
mia³ ¿adnego uposa¿enia. Pami¹tkê jego
poœwiêcenia obchodzono w pierwsz¹ nie-
dzielê po Wielkiejnocy. Co roku w ów
dzieñ i przez kilka nastêpnych tygodni
a¿ do Dni Krzy¿owych odprawiano tam
nabo¿eñstwa dla „pobo¿nych ludzi”. Po-
kazuje to, ¿e stoj¹cy na uboczu koœció-
³ek zajmowa³ wci¹¿ tr wa³e miejsce
w œwiadomoœci okolicznej ludnoœci.
Samo wezwanie Œw. Wita wydaje siê doœæ
archaiczne - jego kult pojawi³ siê w Pol-
sce u progu pañstwowoœci, ale ¿ywy by³
tak¿e w stuleciach nastêpnych, tak wiêc
wszelkie oparte na samym wezwaniu spe-
kulacje na temat pocz¹tków koœcio³a
(mo¿e XII, mo¿e nawet X w.?) s¹ nie-
sprawdzalne i nie prowadz¹ donik¹d.
Przyj¹æ nale¿y w ka¿dym razie - jak czy-
nili to wszyscy dotychczasowi badacze
problemu - ¿e koœció³ Œw. Wita stanowi³
najstarszy oœrodek przedlokacyjnej para-
fii w Koszanowie. W zwi¹zku z powsta-
niem miasta urz¹dzono now¹ kaplicê
z w³asnym duszpasterzem - st¹d podwój-
na obsada parafii, któr¹ mieliœmy okazjê
obserwowaæ w 1408 r. Nie dosz³o jednak,
jak w wielu innych miastach, do wyod-
rêbnienia osobnej parafii miejskiej. Oœro-
dek starej parafii przeniós³ siê natomiast
do koœcio³a miejskiego, który rozbudo-
wano do nowej, okaza³ej postaci muro-
wanej. Stary Œw. Wit pozosta³ zaœ na ubo-
czu, traktowany jako koœció³ek pomoc-
niczy œmigielskiej parafii.
Rozwi¹zanie takie pozwala na nastêp-
ne istotne wnioski. Nie ulega w¹tpliwo-
œci, ¿e koœció³ Œw. Wita - jako najstar-
sza œwi¹tynia koszanowskiej parafii -
wyznacza punkt ciê¿koœci miejscowe-
go osadnictwa przed lokacj¹. To w tym
miejscu znajdowaæ siê musia³a czter-
nastowieczna wieœ Koszanowo. Dziœ
znajduje siê ju¿ gdzie indziej - oko³o pó³
kilometra bardziej na pó³noc. Przesu-
niêcie wi¹zaæ trzeba niew¹tpliwie z lo-
kacj¹ Œmigla. Widaæ, ¿e proces loka-
cyjny g³êboko przeora³ ca³y zastany
uk³ad osadniczy.
c.d.n.

Tomasz Jurek

Koœció³ p.w. Œw. Wita - 1888 r.



maj/201214

Og³oszenia drobne

Cyklinowanie pod³óg, wykonywa-
nie i renowacja schodów
tel. 721 062 230

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

Zatrudniê panie do zbioru piecza-
rek. Bezp³atny dowóz.
tel. 612 827 238, 504 320 449

Z koñcem 2011 r. zosta³y og³oszone ko-
lejne przetargi na realizacjê dalszych

etapów projektu pn. „Kompleksowe za-
gospodarowanie œcieków w zlewni rzeki
Obry - Gmina Œmigiel”.
W lutym 2012 r. wy³oniono wykonawców,
a na pocz¹tku marca podpisano z nimi
umowy. Prace prowadzone bêd¹ w ra-
mach 3 kontraktów.
Pierwszy etap dotyczy budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciœnie-
niowej wraz z kana³ami bocznymi i prze-
pompowniami œcieków na terenie miej-
scowoœci Nowa Wieœ i Œmigiel. Wyko-
nawc¹ kontraktu bêdzie Przedsiêbior-
stwo Inwestycyjno - Us³ugowe „GAZO-
POL Ltd.” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Koszali-
nie. W ramach inwestycji firma wykona
ok. 5,7 km sieci grawitacyjnej, ok. 1,2 km
ruroci¹gu t³ocznego, ok. 191 pod³¹czeñ
zakoñczonych przed granic¹ posesji stu-
dzienk¹ oraz 3 przepompownie œcieków.
Koszt przedsiêwziêcia opiewa na kwotê
5.312.068,87 z³. Kanalizacja zostanie po-
³o¿ona w Nowej Wsi w ulicy Œmigielskiej
oraz w Œmiglu w ulicach: Kiliñskiego,
Wyspiañskiego, Wiatrakowej, Skar¿yñ-
skiego, Sikorskiego, Paderewskiego,

Koœciuszki (odcinek pomiêdzy ul. Pó³-
nocn¹ a Skar¿yñskiego oraz odcinek po-
miêdzy ul. Orzeszkowej a Witaszka), Ko-
œciañskiej, Konopnickiej, Dzia³kowej,
Broniewskiego. Zgodnie z umow¹, wy-
konawca ma zrealizowaæ zadanie w ci¹-
gu 8 miesiêcy od podpisania umowy tj.
do listopad br.
Kolejny etap prowadzony bêdzie przez
œmigielsk¹ firmê Budmix Sp. C. Piotr
Fêglerski - Andrzej Wojtkowiak. Prace
obejmowaæ bêd¹ budowê sieci kanaliza-
cji sanitarnej grawitacyjno - ciœnieniowej
wraz kana³ami bocznymi i przepompow-
niami œcieków w miejscowoœci Stara
Przysieka Druga. Wykonawca wykona
ponad kilometrowy odcinek kanalizacji
grawitacyjnej, ok. 355 m ruroci¹gu t³ocz-
nego, ok. 30 pod³¹czeñ zakoñczonych
przed granic¹ posesji studzienk¹ oraz
jedn¹ przepompowniê œcieków. Koszt
inwestycji opiewa na kwotê 799.362,09 z³.
Prace powinny zostaæ zakoñczone w ci¹-
gu 4 miesiêcy od podpisania umowy tj.
w lipcu br..
Trzeci etap bêdzie realizowany na tere-
nie wsi Robaczyn. Wykonawca Przedsiê-
biorstwo Robót In¿ynieryjnych „Delta -

plus” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Lesznie, wy-
kona sieæ kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjno - ciœnieniowej wraz z kana³ami bocz-
nymi i przepompowniami œcieków: ok.
1,8 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, ok.
977 m ruroci¹gu t³ocznego, ok. 59 pod-
³¹czeñ zakoñczonych przed granic¹ po-
sesji studzienk¹ oraz 3 przepompownie
œcieków. Wartoœæ prac budowlanych
oszacowano na 2.223.806,73 z³. Firma ma
6 miesiêcy na wykonanie kontraktu - ter-
min zakoñczenia inwestycji zosta³ wyzna-
czony na wrzesieñ 2012 r.

 MSZ

Realizowane kontrakty na kanalizacjê

Z okazji Dnia Wiosny 28 marca br. na-
uczycielki z Przedszkola Samorz¹-

dowego w Œmiglu przygotowa³y dla
swoich przedszkolaków przedstawie-
nie pt. „Idzie wiosna”. To ju¿ po raz
drugi w tym roku przedszkolnym gro-
no pedagogiczne wcieli³o siê w rolê
wystêpuj¹cych. Fabu³¹ teatrzyku by³o
przyjœcie wiosny. Dzieci pozna³y pierw-
sze oznaki wiosny oraz entuzjastycznie
po¿egna³y odejœcie zimowych akcen-

24 marca - K-5
Ok.. godz. 1625 w Czaczu na drodze K-5
zatrzymano kieruj¹cego rowerem, 57-let-
niego mieszkañca gm. Koœcian, badanie
wykaza³o 1,13 mg/l alkoholu w organi-
zmie zatrzymanego

24 marca - Widziszewo
Ok. godz. 2230 policja zatrzyma³a kieru-
j¹cego samochodem osobowym m-ki Ci-
troen Xsar, 38 letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, badanie wykaza³o 0,47 mg/l al-
koholu w organizmie kontrolowanego

25 marca - Œmigiel
Ok. godz. 1415 policja zatrzyma³a 37 let-
niego mieszkañca gm.. Œmigiel kieruj¹-
cego samochodem Opel Astra wbrew
obowi¹zuj¹cemu zakazowi s¹dowemu

26 marca - Niet¹zkowo
Przed pó³noc¹ policja zatrzyma³a kieru-
j¹cego rowerem, 63-letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci tj. 0,41 mg/l alkoholu w or-
ganizmie kontrolowanego. Ponadto kie-
rowa³ on rowerem wbrew obowi¹zuj¹ce-
mu zakazowi s¹dowemu.

28 marca - Œmigiel
Ok. godz.. 1400 powiadomiono policjê o
kradzie¿y z budynku jednorodzinnego.

Z³odzieje wykorzystali nie zamkniête
drzwi wejœciowe oraz brak mieszkañców,
a ich ³upem pad³y: z³oty ³añcuszek oraz 7
z³otych pierœcionków. £¹czn¹ wartoœæ
strat wyceniono na kwotê 4.300,-z³.
31 marca - Widziszewo
Ok. godz. 1400 w zatrzymano kieruj¹ce-
go wózkiem wid³owym, 41-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel. Badanie wyka-
za³o 1,26 mg/l alkoholu w organizmie
zatrzymanego.

17 kwietnia - Œmigiel
Ok. godz. 830 w Œmiglu zatrzymano kie-
ruj¹c¹ rowerem 38-letni¹ mieszkankê
gm. Œmigiel Badanie wykaza³o 0,44 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nej.

tów. Jednym niezadowolonym z tego
powodu by³ ba³wanek, któr y znikn¹³
pozostawiaj¹c po sobie dwa wêgiel-
ki, marchewkê oraz metalowy ronde-
lek. Przedszkolaki okaza³y siê wdziêczn¹
publicznoœci¹ nagradzaj¹c przedsta-
wienie oklaskami.

Marta Majchrzak
Foto Przedszkole Samorz¹dowe

w Œmiglu

Powitanie wiosny

„Idzie wiosna” w wykonaniu pañ
przedszkolanek
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 05/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 4/12
brzmia³o: „WIELKANOCNY KURCZAK”.
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Halina Nowak 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

Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

Pionowo
1. operowa gwiazda
2. pieprznik jadalny
3. zajêcie flisaka
4. si³a ducha
5. dawna srebrna moneta
6. do zêbów w tubce
7. rodzaj œruby
8. rodzaj szlabanu
9. ciê¿arówka ze Starachowic
11. rodzaj ³uku
12. apatia
13. gatunek wierzby
18. bijatyka
20. pies goñczy
23. edukacja
25. pora na sanki
27. klej dekarza
28. kromka chleba
30. dzika bez ratownika
31. niebieska na niebie
33. dychawica oskrzelowa
34. Pola ... - aktorka
36. bia³y w kinie
39. oprawka zdjêcia
40. gilza z bibu³y

43. cz³owiek ma³o mówi¹cy
46. psie imiê
48. „boisko” boksera
50. ci¹¿ka praca
51. parametr dŸwigu
53. choleryk
54. konanie
56. kara za grzechy
57. wydawana w sklepie
58. lecznicza woda z Krynicy
59. ni¿szy od hrabiego
61. kuzynka ³asicy
64. muzyka m³odych
65. kotlet, zraz
66. fusy w kawie

Poziomo
7. mniejszy od bakterii
10 szopa na budowie
14. trzy miesi¹ce
15. ma³¿onek Gai
16. zdobyty gol
17. oderwane pojêcie
19. dawniej lokomotywa
21. czêœæ suity
22. wulkan na Sycylii

24. muzyka improwizowana
26. mocne œwiat³o
29. pat w szachach
32. wawrzyn
35. strzela seriami
37. trofeum Apacza
38. sport Bruce`a Lee
41. ofensywa
42. przyprawa korzenna
44. rodzaj haftu
45. œwiêcenia biskupie
47. stoi na lawecie
49. wyrok eksmisji
51. wolta, zmy³ka
52. huragan
55. zio³owa herbatka
58. pasiasty ssak
60. dŸwiêk na ringu
62. pogoda
63. roœlina zbo¿owa
65. ukoœny œcinek
67. ni¿szy od basu
68. korekta zdjêcia
69. sejmowy sprzeciw
70. przeœladowanie
71. sta³e zajêcie
72. kawa rozpuszczalna
73. ³uk na kolumnach
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Co czytaæ w maju?

Rozpalamy sezon grillowy
Maj, a w³aœciwie d³ugi weekend, zawsze
kojarzy³ mi siê grillowaniem. Grillowanie
kojarzy mi siê z ³adn¹ pogod¹, d³ugimi
wieczorami, relaksem i spêdzaniem wol-
nego czasu w gronie bliskich osób. Pich-
cenie pod chmurk¹ staje siê coraz bar-
dziej modne. Coraz czêœciej spaceruj¹c
mo¿na poczuæ piêkne zapachy grillowa-
nych potraw oraz widok odprê¿onych
ludzi odpoczywaj¹cych przy grillu. Naj-
bardziej smakuje na œwie¿ym powietrzu
gdy otacza nas natura, kiedy brakuje
sztuæców i talerzyków, a jedyn¹ metod¹,
aby zjeœæ to co przygotowaliœmy to na-
sze rêce. Na grilla w³aœciwie mo¿emy
wrzuciæ dos³ownie wszystko: miêso,
ryby, warzywa, a tak¿e owoce. Wa¿ne jest
aby dym, który wydobywa siê z naszego
grilla mia³ odpowiednie w³aœciwoœci.
Dobrze jest rozpalaæ i póŸniej dodawaæ
do wêgla ga³¹zki lub trociny (specjalnych
do grilla i dostêpnych na rynku) takich
drzew jak d¹b, œliwa, wiœnia. Do aroma-
tyzowania naszego dymu z sukcesem
mo¿emy u¿yæ œwie¿ych zió³ takich jak
tymianek, majeranku, owoców ja³owca,.
Pojawia siê jeszcze pytanie: co lepiej u¿yæ
wêgiel drzewny czy brykiet? Wêgiel
drzewny powstaje w kontrolowanym pro-
cesie spalania pni drzew, a brykiet jest
to sprasowany wêgiel drzewny z dodat-
kiem ró¿nych nie znanych substancji
zwiêkszaj¹cych ich objêtoœæ. Pytanie jest

podobne zatem do: filety rybne czy kost-
ka rybna? Kostka rybna równie¿ powin-
na byæ z ryby, a mo¿e nawet ko³o niej nie
le¿a³a… Zanim w³o¿ymy nasze dania na
grilla musimy go dobrze rozpaliæ. Aby to
sprawdziæ wystarczy nasza rêk¹. Jeœli nie
utrzymamy naszej rêki na wysokoœci
rusztu przez 3 sekundy to znaczy, ¿e nasz
grill jest ju¿ gotowy. Miêso starajmy siê
przewracaæ tylko raz. Obracaj¹c je kilka-
krotnie powodujemy, ¿e soki w nim za-
warte cyrkuluj¹ i ³atwiej z niego wyp³y-
waj¹ powoduj¹c jego wysuszenie. Miêso
nie powinno byæ zbyt cienkie poniewa¿
szybko siê wysuszy, ale i nie za grube bo
nie dojdzie nam w œrodku. Jeœli bêdzie-
my wykorzystywaæ patyczki do szasz³y-
ków dobrze jest je wczeœniej moczyæ
w zimnej wodzie - przez to nie bêd¹ siê
pali³y. Nie mo¿e zabrakn¹æ do grilla zim-
nego piwa, które u¿ywamy do skrapiania
potraw (a nie jak Cezary Pazura, który
w swoim skeczu wlewaj¹c do ciasta whi-
sky wlewa³ j¹ równie¿ w siebie). Piwo
nadaje potrawom z grilla rumianej
i chrupkiej skórki. Najlepiej podlewaæ je
pod koniec grillowania, by nie spowodo-
waæ zbyt wczesnego zrumienienia potra-
wy. Do grilla doskonale komponuj¹ siê
lekkie sa³atki i wyraŸne dipy czyli sosy
na zimno. Nie bójmy siê przyprawiaæ
i u¿ywaæ dla nas dot¹d nieznanych przy-
praw i zió³. Niech ten sezon bêdzie dla
nas sezonem odkryæ grillowych smaków.

Kebabki grillowe
? kg mielonego miêsa z indyka
4 kromki chleba ¿ytniego

puszka czerwonej fasoli
2 ¿ó³tka
2 czerwone cebule
2 z¹bki czosnku
du¿y pêczek natki pietruszki
sok z ca³ej cytryny
kilka ³y¿ek oliwy
2 ³y¿ki maggi
sól i pieprz
patyczki do szasz³yków
Sposób wykonania:
Cebulê pokroiæ w drobn¹ kostkê, cztery
kromki chleba najlepiej ju¿ wysuszone-
go pokruszyæ. Pietruszkê i czosnek po-
siekaæ. Ods¹czyæ fasolê z sosu i ugnieœæ
j¹ na jednolit¹ masê. W misce wymieszaæ
wszystkie sk³adniki i przyprawiæ (mo¿-
na spróbowaæ innych przypraw np. gy-
ros, lub kebab). Po wymieszaniu namo-
czyæ rêce w oliwie i uformowaæ pod³u¿-
ne paluchy. Po uformowaniu wsun¹æ pa-
tyczki do szasz³yków i grillowaæ na gor¹-
cej, naoliwionej kracie grillowej.

Sos 1000 wysp
200 g majoneu lub majonez wymieszany
z jogurtem
70 g ogórka konserwowego
70 g koncentratu pomidorowego
1 ³y¿eczka papryki s³odkiej
2 ³y¿ki octu winnego
Sposób wykonania:
ogórki posiekaæ i wszystkie sk³adniki
wymieszaæ ze sob¹ w miseczce (mo¿na
zmieliæ wszystko w malakserze) sos po-
dawaæ sch³odzony.

S³awomir
Grzesiewicz

Polecam dzisiaj Pañstwu ksi¹¿kê, któ-
ra mnie osobiœcie siê nie podoba³a.

Chocia¿ „nie podoba³a siê” nie jest tu do-
brym okreœleniem powinnam raczej na-
pisaæ, ¿e nie podoba³y mi siê opisane
przez autorkê metody wychowawcze sto-
sowane wobec dzieci.
Ksi¹¿kê pod tytu³em „Bojowa pieœñ ty-
grysicy” napisa³a Amy Chua, urodzona
w Stanach Zjednoczonych, córka chiñ-
skich imigrantów, obecnie profesor pra-
wa na Uniwersytecie Yale. Jak ju¿ wspo-
mnia³am autorka urodzi³a siê i wychowy-
wa³a w Stanach Zjednoczonych, jednak
bardzo identyfikuje siê z kultur¹ chiñsk¹
i w jej duchu postanowi³a wychowaæ swo-
je córki. Amy Chua próbuje udowodniæ,
¿e zachodni rodzice wychowuj¹ swoje
dzieci Ÿle, s¹ zbyt pob³a¿liwi, zbyt tole-
rancyjni i nie maj¹ za grosz ambicji wo-
bec swoich pociech. O zgrozo! Autorka
wobec swoich ma ambicje i to bardzo

wygórowane. Swoj¹ starsz¹ córkê Sophii
zapêdzi³a do gry na fortepianie, a m³odsz¹
Luise do gry na skrzypcach. Niewiele j¹
obchodzi³o, czy dziewczynki maj¹ talent
do gry na tych instrumentach, ma³o tego,
czy w ogóle maj¹ ochotê uczyæ siê graæ.
Talenty wrodzone s¹ dla niej niewa¿ne
i jak twierdzi najwa¿niejsze jest „wypraco-
wanie nabytych umiejêtnoœci w zdyscypli-
nowany chiñski sposób”. Dziewczynki s¹
tresowane przy swoich instrumentach po
kilka godzin dziennie tzn. 5-6 godzin, na-
wet podczas wakacji. Nie jest to mo¿e ta-
kie zatrwa¿aj¹ce, gdy przeczytamy z jakie-
go za³o¿enia wychodzi chiñska matka:
„Chiñska matka wychodzi z za³o¿enia, ¿e
naukê stawiamy na pierwszym miejscu;
szóstka minus to z³y stopieñ; dziecko ma
wyprzedzaæ resztê klasy w matematyce
o dwa lata; nie nale¿y chwaliæ dziecka pu-
bliczne; jeœli dziecko kiedykolwiek poró¿-
ni siê z nauczycielem lub instruktorem,

zawsze stajemy po stronie nauczyciela
lub instruktora; dzieci mog¹ uczestni-
czyæ jedynie w zajêciach, w których jest
szansa na zdobycie medalu, z³otego oczy-
wiœcie”.
Uwa¿am, ¿e autorka pisz¹c ksi¹¿kê o swo-
ich córkach mia³a na uwadze przede
wszystkim wypromowanie siebie. Po-
przez opisanie bojów, jakie toczy³a ze
swoimi córkami wskazuje na swoje cho-
re, w mojej ocenie ambicje, które mo¿e
realizowaæ, a którym biernie przypatru-
je siê ojciec dziewczynek. Jego jedynym
udzia³em w wychowaniu dzieci jest za-
pewnienie wystarczaj¹cej iloœci pieniê-
dzy, które pozwol¹ kupowaæ lepsze in-
strumenty i fundowaæ córkom lekcje
u najlepszych nauczycieli. Byæ mo¿e
Chua pisze nastêpn¹ ksi¹¿kê o tym jak
wytresowa³a w chiñski sposób amerykañ-
skiego mê¿a.
Ksi¹¿ka jest bardzo kontrowersyjna, czy-
ta siê j¹ nieŸle, do czego serdecznie Pañ-
stwa namawiam.

Aldona Micha³owska
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Jarek
Hampel
chêtnie

pozowa³ z
fanami

W niedzielê, 25 marca, Oœrodek Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu

zorganizowa³ Turniej Pi³ki Siatkowej o Pu-
char Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla - Wies³awa Kasperskiego.
Do walki stanê³y cztery dru¿yny: Gimnazjum
Œmigiel, OKFiR I, Sami Swoi, WC NET. Roz-
grywki odbywa³y siê systemem „ka¿dy
z ka¿dym”, tak wiêc dru¿yny gra³y trzy me-
cze. Wygrany mecz dawa³ dwa du¿e punkty.
O wyniku decydowa³o ostatnie rozgrywane
spotkanie dru¿yn OKFiR i Sami Swoi, które

Wygra³ OKFiR
mia³y na koncie po dwa wy-
grane mecze. Pierwszy set za-
koñczy³ siê wynikiem 25:22
dla OKFiR-u, drugi set 25:23
równie¿ dla OKFiR-u.
Puchar z r¹k pana Wies³awa
Kasperskiego odebra³ kapitan
dru¿yny OKFiR-u Hubert Ka-
rolczak. Pozosta³e dru¿yny
otrzyma³y statuetki: II miejsce
Sami Swoi, III m Gimnazjum
Œmigiel, IV m WC NET. Najlepszym graczem

wybrany zosta³ Marcin Ajchler z dru¿yny
Sami Swoi.

¯.K., foto OKFiR

Najlepsza dru¿yna turnieju

M³odziczki z Czacza i Œmigla 1 kwiet-
nia podczas wojewódzkich mi-

strzostw w Czarnkowie zdoby³y wysokie
miejsca na podium. Tenisiœci w tej kate-
gorii wiekowej, zarówno indywidualnie,
jak i w rozgrywkach deblowych oraz kla-
syfikacji klubowej uzyskali najwy¿sze
lokaty.
Indywidualn¹ Mistrzyni¹ Wielkopolski
zosta³a Joanna Maœlak z GLKS „Orlêta
Czacz”. Srebrny medal wywalczy³a Wik-
toria Skrzypczak - zawodniczka œmigiel-
skiej „Polonii”. W rozgrywkach deblo-
wych na najwy¿szym miejscu na podium
stanê³a Joanna Maœlak wraz kole¿ank¹,

M³odziczki tryumfowa³y
z któr¹ zagra³a w parze: Anit¹ Chudy -
zawodniczk¹ LKTS Luboñ. Na drugim
miejscu stanê³y: Wiktoria Skrzypczak
i Natalia Czeka³a - zawodniczki „Polonii”.
Trzecie miejsce zaj¹³ duet: Nikola Kor-
tus - reprezentantka „Polonii” i Aleksan-
dra Saturska - zawodniczka MLKS „Spar-
ta Z³otów”. Wœród ch³opców - reprezen-
tantów Gminy Œmigiel w grze deblowej,
najlepiej zagrali bracia: Szymon i Rafa³
Pelcowie z czackich „Orl¹t” zdobywaj¹c
br¹zowy medal.
W klasyfikacji klubowej najwiêksz¹ licz-
bê punktów -  6,5,  uzyska³y „Orlêta
Czacz”. O pó³ punktu mniej i drugie miej-

sce uzyska³a œmigielska „Polonia”.
AKA

fot. archiwum GLKS „Orlêta Czacz”

„Orlêta” z trenerem Markiem Maœlakiem

W tym roku postanowiliœmy powitaæ
wiosnê w Morownicy. W sobotni

poranek pojechaliœmy na spotkanie
z pani¹ so³tys Violett¹ Karolczak, która
wraz z mê¿em pomog³a nam przygoto-
waæ teren przy sali wiejskiej na przyjazd
rowerzystów. Poniewa¿ pogoda nie by³a
ani trochê wiosenna - mglisto i ch³odno -
rozpaliliœmy ognisko, przy któr ym
uczestnicy rajdu mogli upiec kie³baski,
rozstawiliœmy te¿ stanowiska do konkur-
sów. Grupy nadjecha³y z ró¿nych stron:
z Bronikowa, Bucza, W³oszakowic i ze
Œmigla. Doroœli uczestnicy dojechali rów-
nie¿ z Wijewa i Brenna.
Na szczêœcie s³oñce zdecydowa³o siê
równie¿ zajrzeæ do Morownicy i ju¿
przy konkursach uczestnicy ogrzewa-
li siê w jego promieniach.
Przygotowaliœmy konkurencje dla
m³odszych: ¿ó³wia jazda rowerem, rzu-
ty lotkami do tarczy, rzuty ringo, tocze-
nie pi³ki, konkurs krajoznawczy. Z tych
konkurencji doroœli wykonywali rzuty
lotkami, rzuty ringo i toczenie pi³ki.
Najwiêksze emocje wzbudzi³a „¿ó³wia
jazda rowerem” czyli, kto najwolniej

XIX Œmigielska Wiosna Turystyczna
pokona wyzna-
czony dystans.
W konkursie
krajoznawczym
wziê³y udzia³
po dwie osoby
ze szkó³, z któ-
rych dojechali
nasi uczestnicy.
Spoœród osób
bior¹cych udzia³
w konkursach
wy³oniliœmy po
trzy, które osi¹-
gnê³y najlepsze
wyniki. Te w³a-
œnie osoby otrzyma³y nagrody rzeczo-
we. Wœród dzieci i m³odzie¿y w rzutach
lotk¹ I miejsce zajê³a Paulina Skorupiñ-
ska z Bucza; ringo najlepiej rzuca³a
Marcelina Gindera z Bronikowa; w to-
czeniu pi³ki najlepsza by³a Iwona Wal-
kowiak z Bronikowa; najwolniej na ro-
werze jeŸdzi³ Patryk Knop z W³osza-
kowic, a najwiêksz¹ wiedz¹ krajo-
znawcz¹ wykaza³a siê Lidia Wypych
z W³oszakowic. Z kolei wœród doro-

s³ych w toczeniu pi³ki najlepszy by³ pan
Edward Radke z W³oszakowic, w rzu-
cie lotkami do tarczy pan Wojciech
Wieczorek - opiekun grupy z Broniko-
wa, a w rzutach ringo pan Stefan Men-
zel z Brenna.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pa-
mi¹tkowe butony.
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji

w Œmiglu
foto OKFiR

Na starcie „żó³wiej jazdy”
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W Szkole Podstawowej w Œmiglu,
28marca, odby³y siê Indywidualne Mi-

strzostwa Wielkopolski Szkó³ Podstawowych
w Tenisie Sto³owym. Prawo startu
w zawodach mia³y po 3 zawodniczki i 3 za-
wodników z ka¿dego rejonu. Zawody prze-
prowadzono na 9 sto³ach, systemem rosyj-
skim.
W kategorii dziewcz¹t pierwsze miejsce za-
jê³a uczennica Szko³y Podstawowej
w Œmiglu Wiktoria Skrzypczak. Na drugim
miejscu na podium stanê³a Natalia Czeka³a
uczennica krzywiñskiej podstawówki, a trze-
cie Joanna Maœlak reprezentantka Szko³y

Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Sto³owym
Podstawowej w Czaczu.
Wœród ch³opców, najlepiej spoœród uczniów
reprezentuj¹cych Gminê Œmigiel, zagra³ Fi-
lip Ludwiczak ze Szko³y w Œmiglu, który upla-
sowa³ siê na miejscu szóstym.
Uczennice i uczniowie, którzy zajêli miejsca
od I-VI otrzymali dyplomy oraz nagrody rze-
czowe, a dodatkowo za miejsca I-III puchary.
Nagrody, puchary oraz s³odki poczêstunek
zosta³y ufundowane przez sponsorów. Orga-
nizatorami zawodów byli Danuta Strzelczyk
i Ryszard Primel.

R.P.,
 foto DS

Najlepsze zawodniczki turnieju

W ostatnia sobotê marca w  Dobrzy-
cy odby³y siê Mistrzostwa Wielko-

polski w prze³ajach. Trasa biegów zosta-
³a wytyczona alejkami parkowymi, start
i meta znajdowa³y siê przy pa³acu w Do-
brzycy. Mimo niekorzystnej aury, pory-
wistego wiatru i intensywnych opadów
deszczu, w zawodach wystartowa³a re-
kordowa liczba biegaczy „prze³ajowców”.
Gminê Œmigiel reprezentowali zawodni-
cy zrzeszeni w UKS Junior Niet¹¿kowo.
Najlepszy wynik uzyska³a Anna Rusko-
wiak która w kategorii senior zdoby³a
br¹zowy medal, nieznacznie przegrywa-
j¹c drugie miejsce z zawodniczk¹ z Pi³y.
W biegu juniorek m³odszych tu¿ za po-

Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Biegach Prze³ajowych
dium uplasowa³a siê Katarzyna Miedziñ-
ska, 12 miejsce zajê³a Martyna Jaœko-
wiak, tu¿ za ni¹ wbieg³a na metê Eliza
Ruskowiak, na 25 pozycji zameldowa³a
siê Erika Szczerbal, a Malwina Gindera
rywalizacjê ukoñczy³a na 40 miejscu.
W zmaganiach juniorek najlepiej zapre-
zentowa³a siê Natalia Stró¿yñska, która
liniê mety minê³a jako 8, na 13 miejscu
dobieg³a Angelika Dolczewska, 17 liniê
mety minê³a Jagoda Miko³ajczyk. Dziew-
czyny w ramach Mistrzostw Wielkopol-
ski rywalizowa³y na dystansie 1000m.
W biegach ch³opców, „juniora”  reprezen-
towa³ Marcin Smolarek który na dystan-
sie 2 km w kategorii juniora m³odszego

uplasowa³ siê na 17 miejscu.
£Z

foto archiwum

Przygotowania do startu

Ogólnopolski Turniej Tenisa Sto³owe-
go o Puchar Przegl¹du Sportowe-

go oraz Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³o-
wego ¯aków odby³ siê w Gdañsku 24
i 25 marca. Zawodnicy Polonii Œmigiel:
Jakub Jankowski, Remigiusz Styziñski
i Filip Ludwiczak byli jedynymi reprezen-
tantami województwa wielkopolskiego.
Warto nadmieniæ, ¿e wszyscy ch³opcy
bêd¹ mieli szansê wystartowaæ jeszcze

Udany start m³odych tenisistów
raz w przysz³ym roku. Tenisiœci Polonii
uplasowali siê na nastêpuj¹cych miej-
scach: Jankowski Jakub (19-20), Styziñ-
ski Remigiusz (25-32), Ludwiczak Filip
(33). Jedn¹ z trzech tenisistek reprezen-
tuj¹cych Wielkopolskê by³a wychowan-
ka Polonii Nikola Kortus, która ostatecz-
nie zakoñczy³a turniej na miejscu (41-48).

Monika Tomaszewska
Foto Danuta Strzelczyk Tenisiœci „Polonii” w Gdañsku

W sobotni poranek, 14 kwietnia, na
starcie X Pó³maratonu w Przyto-

ku ko³o Zielonej Góry stanê³o 291 bie-
gaczy, a wœród nich zawodnicy Sekcji
Biegacza dzia³aj¹cej przy œmigielskim
Oœrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji.
Biegacze mieli do pokonania trudn¹,
pagórkowat¹ trasê. Angelina Chru-
stowska zakoñczy³a bieg na drugim
miejscu (kat. w. do 30 lat), czwart¹ po-

Sekcja Biegacza dzia³a prê¿nie
zycjê w swojej kat. wiekowej (pow. 30
l) zajê³a natomiast Kinga Zieliñska.
Wœród panów bieg³ Marian Skrzyp-
czak, który zaj¹³ 12 miejsce w kat. pow.
50 lat oraz Micha³ Szkudlarek, który
zakoñczy³ bieg z najlepsz¹ lokat¹
wœród biegaczy, którzy przekroczyli 70
lat.
Nie by³ to pierwszy bieg zawodników
OKFiR w tym roku. Zaliczyli oni ju¿

15 km bieg w Trzemesznie, 10 km gór-
ski bieg w Grzybowie, Pó³maraton
w Ostrowie Wlkp. oraz 15 km bieg
w Bukówcu Górnym.
W niedzielê, 15 kwietnia, Angelina
Chrustowska wziê³a udzia³ w 39. Ma-
ratonie w Dêbnie zajmuj¹c 814 miejsce
na 1256 startuj¹cych.

M.D.






