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Doborowe grono kapel spotka³o siê
17 marca br. w Cerekwicy na

II Przegl¹dzie Kapel Podwórkowych
z Dolin¹ Samy. Na scenie Klubu So³ec-
kiego wyst¹pi³y tego dnia: „Junki
z Buku”, kapela „Wyrzynarka”, „Ch³op-
cy z tamtych lat”, Kapela Podwórkowa
„Pod Rydlem” oraz œmigielskie „Wiaru-
sy”. Wyrównany poziom muzycznych
prezentacji sprawi³, ¿e powo³ane jury
w sk³adzie: Karina Giziñska, Teresa Wie-
czorek oraz Marzena Najderek mia³o
ogromny k³opot z wyborem tej najlepszej.
Nic dziwnego, wszystkie wystêpuj¹ce
tego dnia zespo³y, to kapele z tradycjami
i bogat¹ histori¹ artystyczn¹. Ostatecz-
nie za najlepszy zespó³ uznano Kapelê Po-
dwórkow¹ „Wiarusy”, która w nagrodê
otrzyma³a kamerê cyfrow¹. Natomiast
wyró¿nienie wrêczono Kapeli Podwórko-
wej „Wyrzynarka”, któr¹ nagrodzono

„WIARUSY” NAJLEPSZE
aparatem fotograficznym. Nowoœci¹ te-
gorocznego przegl¹du by³o przyznanie
nagrody publicznoœci (odtwarzacz DVD)
przyznanej Kapeli Podwórkowej „Pod Ry-
dlem”. Jednoczeœnie wszystkie wystêpu-
j¹ce kapele obdarowane zosta³y pami¹t-
kowymi statuetkami stanowi¹cymi po-
dziêkowanie za wystêp
i przyjêcie zaproszenia do
udzia³u w Przegl¹dzie Ka-
pel Podwórkowych z Do-
lin¹ Samy.
Kapela Podwórkowa „Wia-
rusy” wyst¹pi³a tego dnia
w sk³adzie: Gra¿yna Wró-
blewska, Henryk Daszkie-
wicz, S³awomir ¯urczak,
Antoni Dera oraz Henryk
Kryœ. Podczas wystêpu
muzycy ci, jak zwykle pro-
mowali nasze okolice,

opowiadali i œpiewali o wiatrakach, kolej-
ce i urokach naszego miasta. NajwyraŸniej
opowieœci te bardzo spodoba³y siê publicz-
noœci, gdy¿ ¿egna³a zespó³ oklaskami
na stoj¹co, a organizatorzy zaprosili kape-
lê na wystêpy do Cerekwicy w sierpniu.

M.D., foto archiwum

Kapela „Wiarusy” podczas wystêpu w Cerekwicy
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W ostatni czwartek marca odby³a siê
kolejna sesja Rady Miejskiej. Rad-

ni w czternastoosobowym sk³adzie pod-
jêli piêæ uchwa³.
Na pocz¹tek wprowadzili bie¿¹ce zmia-
ny do tegorocznego bud¿etu, uwzglêd-
niaj¹c w nim m.in. œrodki w wysokoœci
281 480 z³, które wp³ynê³y w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich -
Leader na dofinansowanie wykonanego
w roku ubieg³ym remontu œwietlic. Kon-
sekwencj¹ wprowadzenia zmian w bie¿¹-
cym bud¿ecie by³a aktualizuj¹ca uchwa-
³y w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Œmigiel na lata 2013-
2025, której Rada dokona³a. Ponadto, po
raz kolejny radni podjêli decyzjê o nie-
wyodrêbnianiu w bud¿ecie gminy œrod-
ków stanowi¹cych fundusz so³ecki.
Uchwa³a dotyczy³a bud¿etu na rok 2014.
Do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego odnosi³y siê dwie
podjête na sesji uchwa³y. Radni uchwali-
li miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego pod wykonanie remon-
tu trzech otworów wiertniczych w Broñ-
sku, a tak¿e podjêli uchwa³ê w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów zabudowy tech-
niczno-produkcyjnej i us³ugowej w obrê-

XXXIV i XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
bie wsi Czacz. Teren usytuowany jest
przy drodze krajowej nr 5 oraz przy nowo
wybudowanej drodze, ³¹cz¹cej tzw. „pi¹t-
kê” z fabryk¹ dachówek w Widziszewie,
a zatem posiada dogodne warunki komu-
nikacyjne dla potencjalnych inwestorów.
W sesji uczestniczy³ równie¿ Komendant
Powiatowy Policji w Koœcianie - Leszek
Majchrzak, który przedstawi³ roczne
sprawozdanie z dzia³alnoœci Komendy
Powiatowej Policji w Koœcianie i informa-
cjê o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego w powiecie koœciañskim za
rok ubieg³y. Z treœci¹ ca³ego sprawozda-
nia mo¿na zapoznaæ siê na stronie
www.koscian.policja.gov.pl w zak³adce
„lokalne bezpieczeñstwo”.
Dwa dni po wielkanocnych œwiêtach od-
by³a siê kolejna sesja, zwo³ana w trybie
nadzwyczajnym, poœwiêcona wprowa-
dzeniu zmian w regulaminie utrzymania
czystoœci i porz¹dku w Gminie Œmigiel.
Poniewa¿ Zgromadzenie Komunalnego
Zwi¹zku Gmin Regionu Leszczyñskiego
(którego Gmina Œmigiel jest cz³onkiem)
podjê³o decyzjê o zmianie sposobu nali-
czania op³at, a tym samym czêstotliwo-
œci odbioru odpadów zmieszanych z nie-
ruchomoœci niezamieszka³ych, tj. takich,
na których prowadzona jest wszelkiego
rodzaju dzia³alnoœæ handlowa, us³ugowa,

rzemieœlnicza lub nieruchomoœci, na któ-
rych znajduj¹ siê ogródki dzia³kowe lub
domki letniskowe, itp. tak¿e Rada Miej-
ska Œmigla, jako cz³onek zwi¹zku podjê-
³a uchwa³ê, zmieniaj¹c¹ regulamin utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku w Gminie
Œmigiel
Konsekwencj¹ podjêcia ww. uchwa³y jest
koniecznoœæ ponownego wype³nienia de-
klaracji przez tych w³aœcicieli nieruchomo-
œci niezamieszka³ych (wymienionych wy-
¿ej), którzy chc¹ dostosowaæ czêstotliwoœæ
odbioru œmieci ze swoich posesji do fak-
tycznych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿
raz w miesi¹cu, a tym samym ponieœæ op³a-
tê naliczon¹ zgodnie z now¹ zasad¹. Za-
tem jeœli w³aœciciel nieruchomoœci, na któ-
rej prowadzona jest wszelkiego rodzaju
dzia³alnoœæ, zadecyduje, i¿ zamierza odda-
waæ odpady z czêstotliwoœci¹ inn¹ ni¿
poda³ w z³o¿onej deklaracji nale¿y ponow-
nie wype³niæ deklaracje, które s¹ do po-
brania w Urzêdzie Miejskim Œmigla,
w pok. nr 4. Wype³nion¹ deklaracjê mo¿-
na sk³adaæ do 10 kwietnia 2013 roku
w Urzêdzie Miejskim Œmigla, w pok.
nr 4 lub wysy³aæ albo te¿ dostarczyæ do
siedziby zwi¹zku: Komunalny Zwi¹zek
Gmin Regionu Leszczyñskiego,
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno.

AKA

Czêœæ IV
Trzeci kontrakt: Koszanowo - Œmigiel.
Kontrakt trzeci, realizowany w ramach
Projektu „Kompleksowe zagospodarowa-
nie œcieków w zlewni rzeki Obry - Gmi-
na Œmigiel” dotyczy³ budowy kanalizacji
ogólnosp³awnej i sanitarnej we wsi Ko-
szanowo oraz w czêœci miasta Œmigiel.
Wykonawc¹ robót budowlanych, po prze-
prowadzonym postêpowaniu przetargo-
wym, zosta³o konsorcjum firm: „KWG”
S.A. ze Szczecina - lider; INFRA S.A.
z Wysogotowa/k Poznania - par tner
1 oraz Przedsiêbiorstwo Robót Górni-
czych „METRO” Sp. z o.o. z Warszawy -
partner 2. Umowa z wykonawc¹ zosta³a
podpisana 15 marca 2010 r. By³o to jed-
no z najtrudniejszych zadañ, z jakim mu-
sia³a zmierzyæ siê firma oraz gmina. Pra-
ce prowadzono w centrum miasta, w
zwi¹zku z czym odczuwalnych by³o wie-
le utrudnieñ. Budowa kanalizacji w Ko-
szanowie i Œmiglu trwa³a d³u¿ej ni¿ po-
cz¹tkowo zak³adano. Zgodnie z umow¹
firma mia³a zakoñczyæ inwestycjê do 15

listopada 2010 r., jednak¿e termin ten zo-
sta³ przesuniêty i formalnego odbioru
robót dokonano 29 czer wca 2011 r.
W tym czasie wykonano ok. 7.262 me-
trów kanalizacji grawitacyjnej oraz 235
sztuk kana³ów bocznych zakoñczonych
studzienkami przy³¹czeniowymi o œred-
nicy 160mm.
Ca³kowity koszt realizacji trzeciego kon-
traktu wyniós³ 13.129.006,52 z³ brutto
(10.761.480,75 z³ netto).
Gmina Œmigiel tytu³em z³o-
¿onych wniosków o p³at-
noœæ w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Œrodowisko z Funduszu
Spójnoœci otrzyma³a dotacjê
w wysokoœci 9.051.026,70 z³.
Podatek VAT, podobnie jak
w przypadku poprzednich
kontraktów zosta³ odliczo-
ny w póŸniejszym terminie
przez gminê.
Do sieci kanalizacyjnej na
terenie Koszanowa, mowa

tu o nowej i istniej¹cej kanalizacji, pod³¹-
czonych jest 627 osób tj. 92% wszystkich
mieszkañców. Ostateczna liczba pod³¹-
czonych mieszkañców na terenie Œmigla
zostanie podana przy omawianiu kon-
traktu Nowa Wieœ - Œmigiel, poniewa¿
by³o to zadanie koñcz¹ce budowê kana-
lizacji na terenie miasta.

Wiktor Snela
foto archiwum

KOOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW
W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA ŒMIGIEL

Prace kanalizacyjne na ul. Lipowej w Œmiglu
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By³o muzycznie, by³o plastycznie
          i du¿o, du¿o s³ów na temat prac,
które wykona³ Janusz Dodot. Twórca Te-
atru 112 z Koœciana pokaza³ w³asnorêcz-
nie malowane prace na wystawie
w œmigielskim Centrum Kultury.
Otwarcia wystawy dokona³ dyrektor Cen-
trum Kultury - Eugeniusz Kurasiñski
5 kwietnia 2013 roku o godz. 1800. Kolej-
nym punktem otwarcia wystawy by³ kon-
cert muzyczny w wykonaniu Piotra Fili-
powicza, Micha³a Dolaty, Karola Dutkow-
skiego i Marcina Ruszkiewicza. Nastêp-
nie do bardzo licznie zebranej publiczno-
œci przemówi³ autor - Janusz Dodot.
Teatr dla Janusza jest najwa¿niejszy,
a malowanie to znakomita forma wycisze-
nia, zapomnienia, a mo¿e nawet terapii.
Wszystkie prace zosta³y wykonane
w technice olejnej.
Wystawa by³a czynna do koñca kwietnia.

T. Szulc, foto. Z.K.

MOJE TZW. MALOWANIE

3 kwietnia odby³o siê siódme spotka-
nie œmigielskiej Grupy Zabawowej.

Zawsze, gdy w bibliotece zjawiaj¹ siê
„Œmigielaczki” panuje w niej bardzo sym-
patyczna atmosfera oraz mi³y oczom
i uszom dzieciêcy rozgardiasz. Nie ina-
czej by³o i tym razem. Dzieci ju¿ na tyle
swobodnie czuj¹ siê w bibliotece, ¿e rola
rodziców i bibliotekarek ogranicza siê
w zasadzie do dbania o ich bezpieczeñ-
stwo.
Zabawa kolorowymi pi³eczkami, uk³ada-
nie wie¿y z klocków, „gotowanie i piecze-
nie”, „k¹cik kosmetyczny”, czy „rozwie-
szanie prania” to tylko niektóre z dzie-
ciêcych pomys³ów. Prawdziw¹ „furorê”
zrobi³a jednak tak prosta zabawa, jak ska-
kanie i zeskakiwanie z materaca. Do niej
ustawia³a siê d³uga kolejka chêtnych.

„ŒMIGIELACZKI” SZALEJ¥ W BIBIOTECE

Nadmiar energii dzieci spo¿ytkowa³y
bawi¹c siê w „gonito” miêdzy rega³ami
bibliotecznymi. Chcia³oby siê powie-
dzieæ: sk¹d my to znamy, prawda? Có¿,
najwyraŸniej niektóre rzeczy siê po pro-
stu nie zmieniaj¹...

M.N.B., foto M.B-N

Wiosna jest przepe³niona kolorami,
œpiewem ptaków, wiatrem, szu-

mem wody. Takie obrazy i dŸwiêki wio-
sny obserwowa³y na ekranach monito-
rów dzieci z Klubu Maluszka na kolej-
nym spotkaniu, które mia³o miejsce
11.04. br. Chwilê póŸniej swobodnie opo-
wiada³y o wioœnie, a tak¿e o tym, co zmie-
nia siê o tej porze roku. Ka¿demu spo-
tkaniu zawsze towarzyszy ksi¹¿ka. Tym
razem maluchy dowiedzia³y siê z ksi¹¿ki
Astrid Lindgren pt. „Wiosna w Buller-
byn”, jak spêdza³y czas wiosenny dzieci
w szwedzkiej wiosce. O swoich zabawach

WIOSNA W KLUBIE MALUSZKA
wiosennych z dzieciñstwa opowiedzia³y
tak¿e mamy najm³odszych. Okaza³o siê,
¿e najpopularniejsze by³o skakanie przez
gumê i nieœmiertelne dwa ognie. Wiosna
to bardzo radosna i mieni¹ca siê wielo-
ma kolorami pora roku. St¹d te¿ nie mo-
g³o zabrakn¹æ na zajêciach dzia³añ pla-
stycznych. Mali klubowicze przy muzy-
ce malowali kó³eczka, nastêpnie przykle-
jali na kartki papieru wyciête doniczki
i kó³eczka, tworz¹c wiosenny bukiet
kwiatów. Prace mo¿na zobaczyæ w biblio-
tece. Po tak wyczerpuj¹cej pracy przy-
szed³ czas na zabawê. Ta mog³a trwaæ

i trwaæ. Co niektórym maluszkom wcale
nie chcia³o wracaæ siê do domu. Nastêp-
ne spotkanie zaplanowano na 30 kwiet-
nia, a goœciem bêdzie pan Dominik Sa-
mol, ilustrator ksi¹¿ek dla dzieci. Czeka-
my na nie z radoœci¹.

B.M., foto MBN

Janusz Dodot

Piotr Filipowicz z zespo³em

Na utwarcie przybyli liczni goœcie

Najciekawsze by³o skakanie z materaca

„Œmigielaczki” w bibliotece

Wiosenne malowanie



maj/20136

Tradycj¹ Gimnazjum im. Konstytucji
3 Maja w Œmiglu sta³o siê organizo-

wanie targów edukacyjnych. Ju¿ po raz
ósmy szko³y ponadgimnazjalne z Niet¹¿-
kowa, Koœciana i Leszna nie po-
zosta³y obojêtne na proœbê o po-
moc i wsparcie w u³atwieniu
uczniom œmigielskiego gimna-
zjum wyboru w³aœciwej œcie¿ki
edukacyjno-zawodowej. Na za-
proszenie odpowiedzia³y nastê-
puj¹ce placówki:
- I Liceum Ogólnokszta³c¹ce

z Leszna,
- II Liceum Ogólnokszta³c¹ce

z Leszna,
- IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce

z Leszna,
- Liceum Prywatne z Leszna,
- Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych z Leszna,
- Zespó³ Szkó³ Elektroniczno - Telekomu-

nikacyjnych z Leszna,
- Zespó³ Szkó³ Technicznych z Leszna,
- Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych

z Koœciana,
- Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych

z Niet¹¿kowa,
- Gminne Centrum Informacji ze Œmigla,
- Œrodowiskowy Hufiec Pracy z Koœciana.

VIII TARGI EDUKACYJNE W ŒMIGLU
Po raz pierwszy w targach wziêli udzia³
równie¿ przedstawiciele: Zak³adu Dosko-
nalenia Zawodowego z Koœciana, Wiel-
kopolskiej Izby Rzemieœlniczej z Pozna-

nia i Powiatowego Urzêdu Pracy z Ko-
œciana. Przybyli goœcie wyœwietlali filmy
promuj¹ce swoje jednostki, rozdawali
ulotki informacyjne, reklamowali osi¹-
gniêcia w ró¿nych dziedzinach. 26 mar-
ca br. trzecioklasiœci mieli niepowta-
rzaln¹ okazjê zapoznaæ siê z ofertami:
szkó³ ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2013/2014 oraz instytucji, któ-
re s³u¿¹ pomoc¹ i wsparciem w ¿yciu

zawodowym ludzi doros³ych. Ponadto
mogli porozmawiaæ nie tylko z przyby-
³ymi nauczycielami, ale i ze starszymi
kolegami oraz kole¿ankami, którzy na

co dzieñ uczêszczaj¹ do w/w
szkó³ i s¹ absolwentami œmi-
gielskiego gimnazjum.
Dyrektor Gimnazjum im. Kon-
stytucji 3 Maja w Œmiglu oraz
doradca zawodowy Szkolnego
Oœrodka Kariery serdecznie
dziêkuj¹ dyrektorom w/w
szkó³ oraz instytucji za skorzy-
stanie z zaproszenia do udzia-
³u w VIII Targach Edukacyj-
nych.

I. Szablewska
foto archiwum

Stoisko Gminnego Centrum Informacji

Prezentacja Zespo³u Szkó³  Ekonomicznych
w Lesznie

ŒREDNIOWIECZNE SPOTKANIE

Na zaproszenie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Œmiglu, 17 kwietnia br.

przyby³ do naszego miasta Tomasz Kru-
czek, autor ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie-
¿y, pedagog, muzyk, animator, a przede
wszystkim wielki pasjonat kultur¹ œre-
dniowiecza. Autor spotka³ siê z ucznia-
mi klas czwartych œmigielskiej szko³y
podstawowej, aby opowiedzieæ o swojej
ksi¹¿ce pt. „Bitwa o gród Sêdziwoja”, któ-
ra stanowi pierwszy tom sagi pt. „Kroni-
ki £owców Przygód”. Pan Tomasz jest
cz³onkiem grup rekonstrukcyjnych, st¹d
te¿ swoje spotkanie uatrakcyjni³ opowie-
œciami i slajdami o wojach i strojach œre-
dniowiecznych. Te ostatnie mieli okazjê
co niektórzy uczestnicy spo-
tkania przymierzyæ. Autor
wspomnia³ tak¿e o swojej
drugiej pasji, któr¹ jest har-
cerstwo. Wróci³ do niej po
dwudziestu latach przerwy.
Jak powiedzia³, obecnie za-
k³ada dru¿yny harcerskie
w Wielkopolsce i wojewódz-
twie lubuskim, zara¿aj¹c m³o-
dych ludzi swoimi pasjami.
Gor¹co namawia³ równie¿
uczestników spotkania do od-

krywania swoich pasji, odejœcia od kom-
puterów i œwiata wirtualnego na rzecz ak-
tywnego trybu ¿ycia.
Spotkanie z autorem w ca³oœci sfinanso-
wa³a Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Koœcianie. Bar-
dzo za to dziêku-
jemy. Wracaj¹c
do ksi¹¿ki Toma-
sza Kruczka nale-
¿y zaznaczyæ, ¿e
mo¿na j¹ wypo¿y-
czyæ w naszej bi-
bliotece. Jej naj-
wiêksz¹ zalet¹
jest to, ¿e zosta-

³a napisana prostym jêzykiem, a zarazem
z nutk¹ œredniowiecznych czasów. Czyta-
j¹c ca³¹ historiê mo¿na bez przeszkód
przenieœæ siê w czasie i razem z bohate-
rami prze¿yæ ich przygody. To, co niezna-
ne, nagle przestaje takim byæ, a my sami
mo¿emy poczuæ siê, jak woje s³owiañ-
skich grodów.

BM,
foto M. Dymarkowska

Uczniowie licznie przybyli na spotkanie

Œredniowieczny strój
kobiecy

„Œredniowieczni” rycerze
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Jubileusz Towarzystwa Œpiewu „Har-
monia” w Œmiglu obchodzony by³ bar-

dzo uroczyœcie. Tak¿e z tej okazji ukaza-
³a siê monografia poœwiêcona chórowi.
Dzieñ przed g³ównym, jubileuszowym
koncertem - 25 kwietnia odby³ siê wie-
czór autorski Aleksandry Benyskiewicz-
Grousset, autorki ksi¹¿ki pt. „Czeœæ Pie-
œni! Towarzystwo Œpiewu „Harmonia”
w Œmiglu 1893-2013”. Publikacja zosta³a
wydana nak³adem Urzêdu Miejskiego
Œmigla dziêki pozyskanemu wsparciu ze
œrodków Unii Europejskiej, dlatego oso-
by, które uczestniczy³y w autorskim wie-
czorze otrzyma³y ksi¹¿kê nieodp³atnie.
Dla przyby³ych cenna by³a równie¿ de-
dykacja autorki, która dokona³a tego dnia
wielu wpisów do publikacji, a tak¿e ode-
bra³a wiele gratulacji, m.in. bukiet kwia-
tów z r¹k burmistrza Wiktora Sneli.
Wœród zaproszonych goœci obecni byli
m.in.: Iwona Bereszyñska - przewodni-
cz¹ca Rady Powiatu Koœciañskiego oraz
Wies³aw Kasperski - przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla.

120. URODZINY „HARMONII”

G³ówna uroczystoœæ jubileuszowa odby-
³a siê 26 kwietnia w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Œmiglu. Kluczowym
punktem programu by³ koncert, który
poprowadzili wspólnie dyrygenci: Piotr
Majer i Aleksandra Benyskiewicz-Grous-
set. Wœród wykonanych utworów znala-
z³y siê równie¿ dwa premierowe: z mu-
zyk¹ Vangelisa z filmu „Krzysztof Ko-
lumb 1492. Wyprawa do raju” oraz w afry-
kañskim rytmie „Sizohamba Naye”. Kon-
cert poprzedzi³a prezentacja multimedial-
na poœwiêcona towarzystwu, któr¹ przy-
gotowa³a Kamila Grocka, kronikarz „Har-
monii”, a tak¿e wyst¹pienie autorki wspo-
mnianej publikacji, która w kilku s³owach
przedstawi³a okolicznoœciowe wydawnic-
two.
Jubileuszowe uroczystoœci by³y okazj¹ do
wrêczenia honorowych odznaczeñ. „Har-
monia” otrzyma³a przyznan¹ przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odznakê: „Zas³u¿ony dla Kultury Pol-
skiej”, zaœ Zarz¹d G³ówny Polskiego

Zwi¹zku Chórów i Orkiestr nada³ towa-
rzystwu najwy¿sze odznaczenie, a mia-
nowicie: „Z³ot¹ Odznakê z Wieñcem Lau-
rowym”. Odznaczenia PZCHiO otrzymali
tak¿e indywidualni cz³onkowie „Harmo-
nii”, trzy odznaczenia przyznano po-
œmiertnie. Dekoracji dokona³ Tadeusz
Paprocki - prezes leszczyñskiego oddzia-
³u zwi¹zku wspólnie z sekretarzem
PZCHiO, pani¹ Juli¹ WoŸniak. Ponadto
podczas uroczystoœci podziêkowania
i pami¹tkowe dyplomy przygotowane
przez towarzystwo odebrali cz³onkowie
wspieraj¹cy „Harmoniê”.
Nie zabrak³o tak¿e ¿yczeñ od przedsta-
wicieli samorz¹dów: Powiatu Koœciañ-
skiego oraz Ziemi Œmigielskiej, zaprzy-
jaŸnionych chórów, miejscowych organi-
zacji, jak równie¿ przedstawicieli samo-
rz¹dowych jednostek organizacyjnych.
Okolicznoœciowy kosz ró¿ wrêczyli jubi-
latom: Burmistrz Œmigla, Wiktor Snela
i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla,
Wies³aw Kasperski. Bukiety kwiatów
odebrali równie¿ dyrygenci, prezes towa-
rzystwa - Krystyna
Schulz oraz skarbnik
- Zofia Wasielewska.
Uroczystoœæ zaszczy-
cili swoj¹ obecnoœci¹
tak¿e: Ma³gorzata
Adamczak - pose³ na
Sejm RP, Edward
Strzymiñski - wice-
starosta Koœciañski,
Iwona Bereszyñska -
przewodnicz¹ca Rady
Powiatu Koœciañskie-
go, Dorota Lew-Pi-
larska - burmistrz

Czempinia oraz przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Krzywinia - Joanna Ziêtkiewicz.
Dziêki unijnemu dofinansowaniu „Har-
monia” w dniu jubileuszu zaprezentowa-
³a siê w innych strojach. Panie otrzyma-
³y nowe spódnice i szale, a panowie po-
zyskali stosowne krawaty. Nowe by³y
równie¿ teczki na nuty.
Jubileuszowe obchody zosta³y przepro-
wadzone w ramach projektu pt. „Zorga-
nizowanie koncertów i wieczoru autor-
skiego, wydanie publikacji oraz zakup
elementów strojów dla cz³onków chóru
z okazji 120-lecia za³o¿enia Towarzystwa
Œpiewu „Harmonia”, który na wniosek
Gminy Œmigiel otrzyma³ dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Obszarów Wiejskich - Europa in-
westuj¹ca w obszary wiejskie i zosta³
wspó³finansowany ze œrodków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Osi 4 Leader Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.

AKA, foto.
M.Dymarkowska

Aleksandra Benyskiewicz-Grousset

Jubileuszowy koncert „Harmonii”

Kwiaty i ¿yczenia odbierali dyrygenci oraz prezes
towarzystwa - Krystyna Schulz
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KS.  JÓZEF HUBERT UCZESTNIKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863

W ca³ym kraju trwaj¹ uroczystoœci
zwi¹zane z mijaj¹c¹ w tym roku,

150. rocznic¹ wybuchu Powstania Stycz-
niowego. Warto przy tej okazji przypo-
mnieæ wydarzenia i ludzi, którzy w imiê
solidarnoœci z rodakami z wszystkich
zaborów nie wahali siê poœwiêcaæ swojej
wolnoœci, zdrowia, a czêsto ¿ycia dla od-
zyskania niepodleg³oœci. Czêsto s¹ to
osoby ju¿ nieznane lokalnym spo³eczno-
œciom, do takich nale¿y ks. Józef W³ady-
s³aw Hubert, który urodzi³ siê 17 marca
1828 roku w Œmiglu. Jego ojciec, Karol
by³ poborc¹ podatków. Hubert od 1839
roku by³ uczniem gimnazjum w Trze-
mesznie, a nastêpnie gimnazjum œw.
Marii Magdaleny w Poznaniu. Po zdaniu
w 1853 roku matury rozpocz¹³ studia teo-
logii w  seminariach duchownych w Po-

znaniu i GnieŸnie. Œwiêcenia kap³añskie
otrzyma³ w 1857 roku. Pos³ugê duszpa-
stersk¹ rozpocz¹³ w Borku, sk¹d po kil-
ku latach zosta³ przeniesiony do parafii
Grabowo. Od 1893 roku do dnia œmierci
(dnia 19 wrzeœnia 1902 roku) by³ pro-
boszczem parafii Panienka k. Mieszko-
wa. Po wybuchu powstania w³¹czy³ siê
aktywnie w akcjê pomocy powstañcom,
polegaj¹c¹ na przerzutach broni, wypo-
sa¿enia i ochotników na teren Królestwa.
Po ujawnieniu jego dzia³alnoœci zosta³
wiosn¹ 1863 roku aresztowany przez w³a-
dze pruskie i osadzony w wiêzieniu,
w poznañskiej Cytadeli oraz berliñskim
Moabicie. By³ jednym z 149 Polaków
oskar¿onych w wielkim procesie, który
rozpocz¹³ siê 7 lipca 1864 roku, a zakoñ-
czy³ 23 grudnia 1864 roku m.in. skaza-

niem 11 osób na karê œmierci. Ks. Józef
Hubert, dla którego prokurator domaga³
siê kary 8 lat wiêzienia znalaz³ siê w gru-
pie 45 osób, które zosta³y uniewinnione.
Wiêzienie opuœci³ po 18 miesi¹cach.
O ks. Hubercie i innych wspó³oskar-
¿onych pisano, ¿e: „... przyjêli wnioski
prokuratorii spokojnie i z godnoœci¹”,
a ich póŸniejsza obrona by³a „wyst¹pie-
niami œwiadcz¹cymi o wielkiej godno-
œci osobistej i moralnej, wielkoœci
oskar¿onych, a kompromituj¹cymi
w obliczu œwiata pruskich prokurato-
rów”. W swojej dalszej dzia³alnoœci bra³
aktywny udzia³ w protestach zwi¹za-
nych z kulturkampfem. Czêsto tak¿e
wypowiada³ siê w obronie jêzyka pol-
skiego.

Jan Pawicki

Szko³a Filialna w ¯egrówku do³¹czy³a
do ogólnopolskiego programu „Ku-

busiowi Przyjaciele Natury”. Dzieci
otrzyma³y ciekawe materia³y edukacyjne,
które pomagaj¹ w realizowaniu wielu
dzia³añ i wzbogacaj¹ wiedzê w zakresie
przyrody i ekologii.
Uczniowie i przedszkolacy dbaj¹ o ota-
czaj¹ce ich œrodowisko. Podczas Dni
Sprz¹tania Œwiata zbieraj¹ i segreguj¹
œmieci. We wspó³pracy z panem leœni-
czym dbaj¹ o czystoœæ lasu, o ochronê
zwierz¹t i roœlin. Realizuj¹ projekt pt.
„Nie pal proszê” namawiaj¹c najbli¿szych
do rzucenia palenia. Organizuj¹ równie¿
specjalne dni poœwiêcone przyrodzie np.
Dzieñ Polskiej Niezapominajki, Dzieñ
Przyjació³ Natury, Dzieñ Ochrony Wody,
Dzieñ Warzyw, Owoców i Soków, czy
Dzieñ Marchewki.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
By ¿yæ zgodnie z natur¹
trzeba dbaæ o swe zdrowie.
Wiedz¹ to ju¿ najm³odsze
dzieci, dlatego poznaj¹, co
to i gdzie s¹ witaminki.
Przygotowuj¹ wspólnie
z paniami pyszne i zdrowe
sa³atki, kanapki, a nawet
przetwory w s³oikach. Maj¹
tak¿e w³asny szkolny ogró-
dek, w którym hoduj¹ ulu-
bione, zdrowe warzywa.
Dzieci dbaj¹ te¿ o kondy-
cje: uprawiaj¹ sport, har-
tuj¹ swój organizm, dbaj¹ o higienê
i czystoœæ np. poprzez zawody sporto-
we, konkursy czystoœci i spacery na
³onie przyrody.
Jeszcze wiele jest do zrobienia byœmy
¿yli zgodnie z natur¹, ale dzieci maj¹

w sobie du¿o zapa³u i wiary. W zamian
otrzymaj¹ zdrowie, czyste œrodowisko,
ale tak¿e upominki i Certyfikat Kubu-
siowych Przyjació³ Natury.

Agnieszka £ochowicz
foto archiwum

Kubusiowi Przyjacie Natury

Zuchy i harcerze z 2 ŒDH „S³oneczna
Gromada” im. Janka Bytnara „Rude-

go” z ¯egrówka w ramach harcerskiej
akcji „¯ó³te Tulipany” zaprosili 29 marca
br. wszystkich mieszkañców okolicznych
wiosek do sali wiejskiej na spotkanie po-
œwiêcone Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi
II.
Podczas spotkania zuchy i harcerze wspo-
minali papie¿a, wielkiego przyjaciela dzie-

W VIII ROCZNICÊ ŒMIERCI JANA PAW£A II
ci i m³odzie¿y, czytali cytaty
z jego ksi¹¿ek, przeplataj¹c je
piosenkami. Wspólnie z ks. pro-
boszczem Markiem Smólskim
pomodlili siê o szybk¹ kanoni-
zacjê „Papie¿a Polaka”. Spotka-
nie zakoñczy³o siê zapaleniem
zniczy i zaœpiewaniem „Barki”.

Barbara £awniczak
foto archiwum

Uczestnicy spotkania
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Nikogo chyba nie trzeba uœwiada-
miaæ, jak wa¿ne dla cz³owieka jest

zdrowie oraz dobra forma fizyczna i psy-
chiczna. Mimo i¿ wiêkszoœæ z nas wie,
co szkodzi zdrowiu, a co mu s³u¿y, to nie
czynimy zbyt wiele, by na d³ugie lata za-
chowaæ dobr¹ kondycjê fizyczn¹ i psy-
chiczn¹.
W czwartek 11 kwietnia 2013 r. ucznio-
wie, nauczyciele i pracownicy Zespo³u
Szkó³ w Starym Bojanowie w ramach
obchodów Œwiatowego Dnia Zdrowia
zrobili sobie przerwê od tego, co niezdro-
we. W tym dniu, w sklepiku szkolnym
obowi¹zywa³ zakaz sprzeda¿y chipsów.
W czasie przerw dziewczynki z klas II b
i III b gimnazjum zaprasza³y wszystkich
do degustacji marchewek, jab³ek i bana-
nów. Uczennice kó³ka plastycznego
„PLASTUŒ” rozdawa³y papierowe, owo-
cowo-warzywne zak³adki do ksi¹¿ek, na

ZDROWE BICIE SERCA
których umieœci³y przepis na potrawê
daj¹c¹ gwarancjê dobrego samopoczu-
cia. Na du¿ej przerwie, na boisku szkol-
nym uczniowie klasy II b gimnazjum
przedstawili zestaw æwiczeñ gimnastycz-
nych do samodzielnego wykonania, któ-
rego celem jest poprawienie tê¿yzny fi-
zycznej.
Ch³opcy z klasy III b gimnazjum zapew-
nili w czasie przerw oprawê muzyczn¹,
w której znalaz³y siê utwory z przes³a-
niem prozdrowotnym: „Witaminki” Fa-
solek, „Marchewkowe pole” Lady
Pank, „Football” M. Rodowicz, „We are
the champions” Queen.
Ponadto ka¿da klasa mia³a za zadanie
wykonaæ plakat informuj¹cy o tym, ja-
kie czynniki wp³ywaj¹ na z³¹ pracê ser-
ca oraz gazetkê nt. „Zdrowe bicie ser-
ca”. Przewodnimi kolorami uczniow-
skiego stroju w tym dniu by³y: ¿ó³ty,

zielony i pomarañczowy.
Podziêkowania kierujê do Rady Rodzi-
ców za ufundowanie owoców i warzyw
do degustacji.
DBAJ O SWOJE SERCE - NA TO NI-
GDY NIE JEST ZA WCZEŒNIE!!!

Ma³gorzata Kêsicka
foto archiwum szko³y

POCI¥GIEM DO WIELKANOCY

W Wielki Czwartek, tj. 28. marca br.
przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla

nr 2 w Œmiglu, Sylwia Konieczna i radny
tego okrêgu, Wojciech Adamczewski zor-
ganizowali dla dzieci z Osiedla nr 2 prze-
ja¿d¿kê kolejk¹ w¹skotorow¹. W samo
po³udnie ze stacji Œmigiel wyruszy³o po-
nad 25 dzieci wraz ze swymi rodzicami
w kierunku Starego Bojanowa. Sama jaz-
da kolejk¹ w¹skotorow¹ stanowi³a nie
lada atrakcjê dla dzieci, a tak¿e dla towa-
rzysz¹cych im opiekunów. Kolejka œmi-
gielska nie wykonuje ju¿ dziœ - tak, jak
kiedyœ regularnych kursów, wiêc takie
przejazdy s¹ jedyn¹ okazj¹ dla niektórych
starszych mieszkañców do przypomnie-
nia sobie „jak to kiedyœ bywa³o”, a dla
m³odszych to zwykle pierwsza w ¿yciu
jazda takim œrodkiem komunikacji. Na-

sza kolejka zawioz³a nas do miejscowo-
œci Robaczyn, gdzie z uwagi na mroŸn¹
pogodê, w sali wiejskiej pracownicy Za-
k³adu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Œmiglu zorganizowali trady-
cyjne „szukanie zaj¹ca” dla najm³od-
szych. Ponadto dzie-
ci z naszego osiedla
bra³y udzia³ w cieka-
wych warsztatach
i zabawach wielka-
nocnych, które sta-
nowi³y cenny prze-
rywnik podczas jaz-
dy kolejk¹. Tak¿e po-
wrót do Œmigla wœród
oœnie¿onych pól sta-
nowi³ niema³¹ atrak-
cjê dla najm³odszych

pasa¿erów. Wycieczka œmigielsk¹ ko-
lejk¹ wszystkim bardzo podoba³a siê
i myœlê, ¿e ka¿dy chcia³by j¹ powtórzyæ
w przysz³ym roku!

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

Pami¹tkowe zdjêcie z kolejkowym Zaj¹cem

Warzywa i owoce gotowe do degustacji
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Trudno jest siê przyzwyczaiæ do my-
œli, ¿e zespó³ Stare Dobre Ma³¿eñ-

stwo rozpad³ siê po 30 latach istnienia,
¿e jego wokalista dzia³a, co prawda pod
star¹ nazw¹, ale ca³a reszta muzyków
funkcjonuje jako zespó³ „U Studni”. SDM
koncertowa³ w Œmiglu ju¿ trzy razy, za
ka¿dym razem by³o to dla nas wyj¹tko-
we prze¿ycie, tym bardziej czekaliœmy na
koncert „U Studni” z wielk¹ radoœci¹, ale
te¿ i z pewnym niepokojem. Wystarczy-
³o jednak, ¿e weszli na scenê - zobaczyli-
œmy same znane, uœmiechniête twarze,
pop³ynê³y pierwsze dŸwiêki i... czas jak-
by siê zatrzyma³. Okaza³o siê, ¿e to, co
wyró¿nia³o SDM to nie tylko g³os Krzysz-
tofa Myszkowskiego, to równie¿, a mo¿e
przede wszystkim muzyka - cudowne
skrzypce Wojciecha Czemplika, gitary
Ryszarda ¯arowskiego i Dariusza Czar-
nego oraz bas Andrzeja Stagraczyñskie-
go. Obecnoœæ w zespole Aleksandry
Kie³b-Szawu³y, która by³a wokalistk¹
SDM w latach 1984-1989 tylko potwier-
dza fakt, ¿e „U Studni” powraca do ko-
rzeni. Mo¿e nie by³o na tym koncercie
zbyt wiele starych utworów, budz¹cych

SPOTKALIŒMY SIÊ U STUDNI
wœród fanów SDM
tak wiele emocji, ale
wszystkie nowe kom-
pozycje, oparte g³ów-
nie na poezji Adama
Ziemianina brzmia³y,
jak dawniej, mia³y
ten sam swoisty czar
i ducha poezji œpie-
wanej.
Spotkajmy siê u stud-
ni z wiecznie ¿ywym
s³owem, które niesie
nadziejê na lepsze ju-
tro. Zaczerpnijmy ze
studni bogatej w po-
ezjê. Jesteœmy pewni,
¿e ka¿dy znajdzie dla
siebie odpowiednie
przes³anie - takie „za-
proszenie” zawarli
muzycy na swojej stro-
nie internetowej i fak-
tycznie koncert by³
swoistym spotkaniem
„u studni”.

M.D., foto M.D.

W paŸdzierniku 2012 r. przy Cen-
trum Kultury w Œmiglu zosta³a

stworzona sekcja teatralna. Grupa przy-
gotowuje przedstawienie pt. „Faluj¹c na
wietrze”, oparte na motywach prozy
Edwarda Stachury, a tak¿e intensywnie
æwiczy aktorsk¹ interpretacjê m³odopol-
skiej poezji. Wszystko to dlatego, ¿e ju¿
12 maja br. grupa ta weŸmie udzia³
w wieczorze poetycko-tanecznym „Evvi-
va l'arte!”, wspólnie z innymi grupami te-
atralnymi: „Zaczarowan¹ Doro¿k¹” dzia-
³aj¹c¹ przy Gminnym Oœrodku Kultury
w Przemêcie i „Tajemnic¹ S³owa” dzia³a-
j¹c¹ przy Gminnym Oœrodku Kultury we
W³oszakowicach.
Spektakl re¿yseruje Kinga KaŸmierczak,
choreografiê tworzy Eugeniusz Kurasiñ-
ski, a scenografiê Justyna Konieczna-
Glatz. Dzieci i m³odzie¿ zaprezentuj¹ pu-
blicznoœci wiersze i fragmenty dramatów
m³odopolskich mistrzów pióra. Przenios¹
te¿ wszystkich przyby³ych goœci do Kra-
kowa i Zakopanego. Aktorzy przypomn¹
niezwyk³y urok gwary podhalañskiej oraz
tañce krakowskie i góralskie. Przygoda
z modernistycznymi dzie³ami, tatrzañski-
mi pejza¿ami i ide¹ „teatru ogromnego”
wci¹¿ trwa, a jej uwieñczeniem bêdzie
wystêp 12 maja br. (niedziela) o godzinie
1800 na scenie Gminnego Oœrodka Kultu-

ZAPRASZAMY DO TEATRU
ry w Przemêcie!
Œmigielska sekcja teatralna liczy siedmio-
ro dzieci, które z pe³nym zaanga¿owaniem
uczestnicz¹ w zajêciach, mimo ¿e nie maj¹
³atwego zadania do wykonania. Teksty
naszych rodzimych modernistycznych
poetów wymagaj¹ ogromnej wra¿liwoœci,
a tak¿e sporej uwagi ze strony czytelnika
i interpretatora. A jednak praca nad insce-
nizacjami wierszy przynosi m³odym lu-
dziom wiele radoœci oraz satysfakcji.
Efekt koñcowy tych dzia³añ osi¹gniêty
zostanie ju¿ niebawem, dlatego podarowa-
no dzieciom i m³odzie¿y chwilê wytchnie-
nia i 20 kwietnia br. pojechali na wyciecz-
kê do Teatru Muzycznego. Sama podró¿
autokarem do Poznania, przynios³a im
sporo pozytywnych emocji, bowiem wszy-
scy mogli siê lepiej poznaæ. Integracja dzie-
ciêco-m³odzie¿owych grup teatralnych,
wp³ynie na pewno pozytywnie na
realizacjê wspólnego artystycz-
nego celu.
Wa¿nym powodem zorganizowa-
nia wycieczki, by³o tak¿e umo¿li-
wienie m³odym artystom obejrze-
nia przedstawienia pt. „Skrzypek
na dachu” wyre¿yserowanego
przez Artura Hofmana. Niemal
wszystkie adaptacje teatralne
opowiadañ Szolema Alejchema

zak³adaj¹ integralne wspó³istnienie tekstu
literackiego, muzyki oraz tañca. Cieszy
zatem fakt, ¿e m³odzi artyœci mogli zoba-
czyæ widowisko, które opiera siê na podob-
nych za³o¿eniach, co spektakl, w którym
wezm¹ udzia³. Organizatorom wycieczki
zale¿y tak¿e na tym, by kszta³towaæ w m³o-
dym pokoleniu pozytywny stosunek do bo-
gactwa tradycji i kultury ¿ydowskiej.
„Skrzypek na dachu” znakomicie oddaje
klimat ma³ej ¿ydowskiej wioski z pocz¹t-
ku XIX w., „pe³nej uroku i swoistej magii,
niczym na obrazach Chagalla”. Pokazuje
te¿ moc jaka wyp³ywa z szacunku wobec
tradycji. Cieszy zatem, ¿e m³odzi artyœci
z wielkim entuzjazmem przyjêli spektakl,
a wra¿enia, które zagoœci³y w ich sercach
i umys³ach, wp³yn¹ zapewne na rozwój te-
atralnych zainteresowañ.

Kinga KaŸmierczak, foto archiwum

„U Studni” na œmigielskiej scenie

Wojciech Czemplik zagra³
na „tr¹bo-skrzypcach”

Po³¹czone si³y teatralne na wycieczce
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Ju¿ po raz trzeci odby³ siê w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana

Kasprowicza w Niet¹¿kowie Festiwal Ku-
linarny. Organizatorem by³ gospodarz
imprezy, a honorowy patronat objê³o Sta-
rostwo Powiatowe w Koœcianie. Celem
festiwalu by³a promocja kuchni wielko-
polskiej, wymiana doœwiadczeñ i umie-
jêtnoœci, kultywowanie tradycji kulinar-
nych, które ³¹cz¹ przesz³oœæ, teraŸniej-
szoœæ i przysz³oœæ. Impreza sk³ada³a siê
z dwóch czêœci o charakterze konkursu.
G³ówny zosta³ rozegrany na scenie,
w szkolnej auli, gdzie stanê³y trzy ku-
chenne stanowiska. Pani Alicja Nowak
z Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego w Lesznie wyg³osi³a prelek-
cjê wprowadzaj¹c¹ obecnych w œwiat
kuchni wielkopolskiej.
Obserwatorami festiwalu byli liczni go-
œcie na czele z wicestarost¹ Powiatu Ko-
œciañskiego - Edwardem Strzymiñskim.
Imprezie tej towarzyszy³o tak¿e inne
wa¿ne wydarzenie, którym by³o podpi-
sanie umowy o wspó³pracy pomiêdzy
ZSP w Niet¹¿kowie a Leszczyñskim Klu-
bem Kolarskim w Lesznie reprezentowa-
nym przez pana Bogdana Jankowskiego
- prezesa klubu.
Celem konkursu przeprowadzonego
w formule black box by³o przygotowanie
potrawy z losowo wybranych, zamiesz-
czonych w zamkniêtych koszykach pro-
duktów, przez zespo³y, których cz³onko-
wie nigdy przedtem ze sob¹ nie wspó³-
pracowali. O przydziale do poszczegól-
nych zespo³ów decydowa³o losowanie.
W ka¿dym z nich znalaz³ siê przedstawi-
ciel lokalu gastronomicznego ze Œmigla,
cz³onkini ko³a gospodyñ wiejskich
i uczeñ niet¹¿kowskiej szko³y. Uczestni-
cy konkursu mogli tak¿e korzystaæ
z ogólnodostêpnej bazy produktów, któ-
re mo¿na znaleŸæ praktycznie w ka¿dej
kuchni. Zadaniem zespo³ów by³o przygo-
towanie przynajmniej trzech potraw, któ-

FESTIWAL SMAKÓW

re nastêpnie ocenia³o jury w sk³adzie:
Wies³awa Poleszak-Kraczewska - zastêp-
ca burmistrza Œmigla, ksi¹dz Tadeusz
Fo³czyñski - dziekan parafii p.w. Œwiête-
go Stanis³awa Kostki w Œmiglu, Hanna
W³odarczak - TV „Nasze Leszno”, Rafa³
Rosolski - kierownik Zespo³u Pieœni
i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy” oraz Ma-
rek Grzeœkowiak - wicedyrektor ZSP
w Niet¹¿kowie. Jurorzy oceniaj¹c dania
zwrócili uwagê na: oryginalnoœæ recep-
tury i dobór sk³adników, organizacjê pra-
cy w zespole, smak i sposób przygoto-
wania wykonanych potraw. Z najwiêk-
szym uznaniem jury spotka³a siê propo-
zycja przygotowana przez zespó³ w sk³a-
dzie: Robert Kasperski z Gospody „Ryœ”,
Krystyna Blimel z Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich w Morownicy oraz Agnieszka Ru-
skowiak - uczennica II klasy Technikum
¯ywienia i Gospodarstwa Domowego.
Zwyciêski zespó³ przygotowa³ nastêpuj¹-
cy zestaw potraw: medalion z indyka za-
piekany, w¹tróbka na kaszy jêczmiennej,

gruszki i jab³ka pieczone oraz faszerowa-
ne twaro¿kiem z konfitur¹. Ex aequo dru-
gie miejsce zajê³y dwie pozosta³e dru¿y-
ny w sk³adzie: Pawe³ Smelkowski z re-
stauracji „Poemat”, Bogumi³a Rozwalka
ze Œmigla i Magdalena Nowak - uczenni-
ca ZSP Niet¹¿kowo oraz Piotr Ratajczak
z restauracji „Kakadu”, Urszula J¹der
z Czacza i Adrianna Koœmider - uczenni-
ca ZSP w Niet¹¿kowie.
Gdy zespo³y uwija³y siê przy kuchen-
nym sprzêcie publicznoœæ degustowa-
³a potrawy przygotowane przez uczniów
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
i panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich
z: Czacza, Œmigla i Morownicy. Dania
podlega³y ocenie uczestników festiwa-
lu. Jednoznacznie pier wsze miejsca
zajê³y potrawy przygotowane przez
Magdalenê Sp³awsk¹ i Gospodê „Ryœ”.
Hitem tegorocznego konkursu by³a
czernina pani Krystyny Blimel. Osta-
tecznie wyró¿niono: jab³ecznik, fawor-
ki i sernik. Organizatorzy festiwalu
przygotowali nagrody za najlepsz¹ po-
trawê wielkopolsk¹. G³ównym sponso-
rem nagród by³o Starostwo Powiatowe
w Koœcianie. Zmagania dru¿yn umila³
wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” oraz grupa wokalna
dzia³aj¹ca przy szkole w sk³adzie: Anna
Przybylska i Kinga Runk.
Festiwal kulinarny w Niet¹¿kowie wpi-
sa³ siê ju¿ na sta³e w kanon tradycji
naszej szko³y.

ZSP w Niet¹¿kowie
foto M. Dymarkowska

Dania konkursowe wygl¹da³y imponuj¹co

Zwyciêzcom  gratulowa³a dyrektor szko³y Arleta  Adamczak-Puk

Magdalena Nowak, Bogumi³a Rozwalka
i Pawe³ Smelkowski podczas gotowania

Jury w czasie obrad
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Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
„INGA” poszukuje wolontariuszy do

spraw organizacyjnych i biurowych.
Wolontariusze bêd¹ podejmowali dzia³a-
nia w zakresie:
- archiwizacji dokumentacji i korespon-

dencji,
- promocji dzia³alnoœci stowarzyszenia,
- aktualizacji danych i wprowadzania-

zmian na stronie internetowej stowarzy-
szenia,

- prowadzenia kroniki stowarzyszenia,
- przygotowywania projektów, wniosków

o dofinansowanie.
Wymagania:
* dyspozycyjnoœæ w wymiarze 5 godzin

INGA POSZUKUJE WOLONTARIUSZY
tygodniowo,

* bardzo dobra obs³uga komputera -
przede wszystkim arkusze kalkulacyj-
ne i edytor tekstu,

* skrupulatnoœæ,
* cierpliwoœæ,
* sumiennoœæ,
* dobra organizacja pracy,
* komunikatywnoœæ.
Oferujemy:
* zaœwiadczenie o wolontariacie,
* mo¿liwoœæ odbycia praktyki w trakcie

studiów i zdobycia doœwiadczenia pra-
cy w trzecim sektorze,

* elastyczne godziny pracy (do uzgodnie-
nia),

* mo¿liwoœæ uczestniczenia w ró¿nych
szkoleniach, konferencjach, semina-
riach.

Zg³oszenia wraz z CV prosimy kierowaæ
na adres inga@inga.org.pl, wpisuj¹c
w temacie maila „ZG£OSZENIE WO-
LONTARIAT”. W CV nale¿y umieœciæ po-
ni¿sz¹ klauzulê:
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawar tych
w mojej ofercie dla potrzeb niezbêdnych
do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie
z Ustaw¹ z dn. 29.08.97 roku o ochronie
danych osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.
883/”.

Izabella Szablewska

Szkolny Klub Wolontariusza z Gimna-
zjum im. Konstytucji 3 Maja w Œmi-

glu pod okiem koordynatora pani Izabelli
Szablewskiej organizuje kampaniê spo-
³eczn¹ „Oddaj z koœci garœæ mi³oœci - œmi-
gielanie przeciw bia³aczce”. Akcja ta or-
ganizowana jest w ramach programu
M³ody Obywatel z Centrum Edukacji
Obywatelskiej z Warszawy - programu,
do którego wolontariusze przyst¹pili ju¿
po raz drugi.
Kampania, która poprzedzona bêdzie
szeregiem dzia³añ ma na celu uwra¿liwie-
nie mieszkañców Œmigla na potrzeby lu-
dzi dotkniêtych chorob¹ nowotworow¹,
przybli¿yæ ludziom zagadnienie, wyja-
œniæ, jak wygl¹da pobieranie szpiku, ja-
kie metody s¹ do tego wykorzystywane
oraz dotrzeæ z informacj¹, ¿e pobieranie
szpiku jest bezpieczne dla dawcy.
Dzia³ania poprzedzaj¹ce kampaniê to:
1. Diagnoza ilu mieszkañców naszej gmi-
ny jest ju¿ zarejestrowanych jako poten-
cjalny dawca, ilu rozwa¿a tak¹ mo¿liwoœæ,

ODDAJ Z KOŒCI GARŒÆ MI£OŒCI - ŒMIGIELANIE
PRZECIW BIA£ACZCE

ilu potrzebuje pomocy w kwestii doko-
nania rejestracji - przewidujemy przepro-
wadzenie próby badawczej na 2000
mieszkañcach gminy.
2. Og³oszenie wœród uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych konkursów
o zasiêgu gminnym: na film zachêcaj¹cy
do zarejestrowania siê w Banku Dawcy
Szpiku; pracê plastyczn¹ - logo promuj¹-
ce nasz¹ akcjê oraz najlepsz¹ gazetkê
klasow¹ (zasiêg szkolny).
3. Przygotowanie prezentacji multime-
dialnej z najwa¿niejszymi informacjami
dotycz¹cymi pobierania szpiku, metod
do tego wykorzystywanych oraz tego, czy
pobieranie szpiku jest bezpieczne dla
dawcy.
4. Przygotowanie plakatów informacyj-
nych oraz wydanie artyku³u na temat
dawców szpiku.
Podsumowanie w/w dzia³añ oraz orga-
nizacja kampanii spo³ecznej odbêdzie siê
19 maja br. na terenie naszego gimna-
zjum. Tego dnia odbêdzie siê równie¿

debata publiczna na powy¿szy temat oraz
rejestracja potencjalnych dawców.
Przedsiêwziêcie nasze wspieraj¹:
- Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
- Ma³gorzata Adamczak,

- Burmistrz Œmigla - Wiktor Snela,
- Radny Powiatu Koœciañskiego - Feliks

Banasik,
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla

- Wies³aw Kasperski,
- Fundacj¹ DKMS Baza Dawców Komó-

rek Macierzystych Polska Organizacja
Po¿ytku Publicznego.

Patronat medialny sprawuje Telewizja
Leszno.
Zwracamy siê do mieszkañców Œmigla
z proœb¹ o zaanga¿owanie w kampaniê
spo³eczn¹ - œledzenia dzia³añ wolontariu-
szy. Prosimy o wype³nienie ankiety, któ-
ra dostêpna jest na stronie szko³y
www.gim.zsipo.pl (wype³nion¹ ankietê
prosimy odes³aæ pod adres szok@gim.zsi-
po.pl).

Izabella Szablewska

Wyj¹tkowe spotkanie, którym by³ za-
j¹czek w Klubie Maluszka, up³ynê-

³o na wspólnym odkrywaniu tradycji
i zwyczajów wielkanocnych. Maluchy
wspomagane przez rodziców i wolonta-
riuszki: Asiê Ziegler i Asiê Janowicz przy-
gotowywa³y kolorowe koszyki i koloro-
wa³y kredkami papierowe jajeczka. Mali
klubowicze bardzo lubi¹ zajêcia plastycz-
ne. Spod ich r¹czek wysz³y prawdziwe
dzie³a sztuki. W poznawaniu tradycji
i zwyczajów wielkanocnych pomog³a
dzieciom przeczytana na spotkaniu ksi¹-
¿eczka Urszuli Koz³owskiej pt. „O œwiê-

ZAJ¥CZEK W KLUBIE MALUSZKA
tach, wioœnie, kurczêtach i wielkanoc-
nych œwiêtach”. Ale co tam gadanie, dzie-
ci zaczê³y siê niecierpliwiæ i zastanawiaæ,
czy zaj¹czek zostawi³ dla nich coœ s³od-
kiego na bibliotecznych pó³eczkach. Nie
by³o rady, trzeba by³o zarz¹dziæ poszuki-
wania koszyczków ze s³odkoœciami. Ma-
luchy z rodzicami, ich starsze rodzeñ-
stwo, wolontariuszki, bibliotekarki, wszy-
scy rozbiegli siê po bibliotece. Poszuki-
wania jednak skoñczy³y siê na niczym.
Czy¿by zaj¹c zapomnia³ o dzieciach
z Klubu Maluszka? Sytuacjê uratowa³a
jedna z bibliotekarek, zarz¹dzaj¹c poszu-

kiwania na zewn¹trz. Jaka¿ by³a radoœæ,
kiedy okaza³o siê, ¿e tu¿ pod oknami bi-
blioteki, ukryte wœród cisów koszyczki
spokojnie czeka³y na maluchy.

B. Mencel, foto MNB

Zaj¹c nie zapomnia³ o Klubie Maluszka
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W jubileuszowym konkursie wziê³o
udzia³ 58 zaprzêgów. Zawody roz-

poczê³y siê parad¹ bryczek, która prze-
bieg³a ulicami miasta Œmigiel. Po powro-
cie na hipodrom burmistrz Œmigla, Wik-
tor Snela oficjalnie otworzy³ X Jubileuszo-
we W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu
Zaprzêgami. Wœród zaproszonych goœci
by³a pani Izabella Zmuda - córka Irene-
usza Maœliñskiego. Na zawody przyje-
chali te¿: pose³ na Sejm RP - Ma³gorzata
Adamczak, starosta koœciañski - Andrzej
Jêcz, Iwona Bereszyñska - przewodnicz¹-
ca Rady Powiatu Koœciañskiego, Dorota
Lew-Pilarska - burmistrz Gminy Czem-
piñ, dr Tadeusz Grygier - powiatowy le-
karz weterynarii, bryg. mgr in¿. Jaros³aw
Tomaszewski - komendant powiatowy
Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Koœcianie, m³odszy
inspektor Tomasz Toporek
- zastêpca komendanta po-
wiatowego Policji w Koœcia-
nie, aspirant sztabowy
Krzysztof Kuciak - kierow-
nik posterunku Policji
w Œmiglu, ksi¹dz Piotr Mar-
kiewicz - proboszcz parafii
Micha³a Archanio³a w Cza-
czu, a tak¿e Feliks Banasik
- radny Rady Powiatu Ko-
œciañskiego. Gospodarzy
i organizatorów reprezen-
towali: Burmistrz Œmigla,
zastêpca burmistrza - Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, Roman Schiller - wiceprze-
wodnicz¹cy rady Miejskiej Œmigla, Józef
Cieœla - honorowy przewodnicz¹cy zawo-
dów, Lech Kowalski - prezes Stowarzy-
szenia Sportowego „Pegaz” i kierownik
organizacyjny zawodów.
W czasie, gdy sêdziowie z zawodnikami
omawiali szczegó³y regulaminu na hipo-
dromie rozbrzmia³a muzyka w wykona-
niu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej kiero-
wanej przez kapelmistrza Piotra B³asz-
kowskiego.
W koñcu zaczê³o siê. Siedemnaœcie prze-
szkód do pokonania, wœród nich ta naj-
bardziej niepo¿¹dana - rów z wod¹. Ona
sta³a siê przyczyn¹ wyeliminowania
trzech zaprzêgów. Zdarza³o siê, ¿e do
akcji wkracza³ luzak i przeprowadza³ ko-
nie przez przeszkodê. Sêdziowie mierzyli
czas przejazdu. Ka¿de zrzucenie pi³ecz-
ki z kegla grozi³o trzema punktami kar-
nymi, tak jak w przypadku pierwszego
wy³amania koni. Natomiast drugie wy³a-
manie kosztowa³o piêæ punktów, a trze-
cie dyskwalifikacjê. Tor w ca³oœci mia³
d³ugoœæ 630 metrów.

JUBILEUSZOWE POWOŻENIE
Jak co roku i w tym dopisali widzowie,
dziêki czemu zawodnicy mogli liczyæ na
gromki doping. Zawodnicy klasyfikowa-
ni byli wed³ug czasu przejazdu w czte-
rech kategoriach: konie du¿e pary, ko-
nie du¿e pojedynki, kuce pary, kuce po-
jedynki. Jako ostatni odby³ siê konkurs
memoria³owy, w którym wziê³y udzia³
trzy najlepsze zaprzêgi z konkursu koni
du¿ych par. Imprezê zakoñczy³o wrêcze-
nie pucharów i nagród. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pami¹tkowe statuetki.
Wyniki X Jubileuszowych W³oœciañskich
Zawodów w Powo¿eniu Zaprzêgami:
Konkurs 1 Konie w zaprzêgach pa-
rokonnych (21 zaprzêgów):
I m - Artur Derenda, Dêbowo (czas:
128,88),

II m - £ukasz Ha³upka, Grotniki (czas:
137,59),
III m - Marcin Paw³owski, S¹dzia (czas:
138,88).
Puchary ufundowa³ burmistrz Œmigla,
Wiktor Snela.
Konkurs 2 konie w zaprzêgach poje-
dynczych (15 zaprzêgów):
I m - Dariusz Rodu³a, Rogalinek (czas:
106,31),
II m - Wac³aw WoŸniczka, Szamocin
(czas: 111,53),
III m - Emil Frankowski, W³oszakowice
(czas: 121,00).
Puchary ufundowa³ starosta koœciañski,
Andrzej Jêcz.
Konkurs 3 kuce w zaprzêgach paro-
konnych (12 zaprzêgów):
I m - Jaros³aw Bartkowiak, Œmigiel (czas:
102,19),
II m - Marcin Jêœkowiak, Brenno (czas:
105,91),
III m - Dominika Rimke, Brenno (czas:
109,81).
Puchary ufundowa³ marsza³ek woje-
wództwa wielkopolskiego, Marek WoŸ-
niak.

Konkurs 4 kuce w zaprzêgach poje-
dynczych (10 zaprzêgów):
I m - Piotr NiedŸwiedzki, Szymanowo
(czas: 117,31),
II m - Sissi Haussman, G³uchów (czas:
132,43),
III m - Aleksander Wajs, Krobia (czas:
134,93).
Puchary ufundowa³o radio Elka.
Konkurs memoria³owy:
I m - £ukasz Ha³upka,
II m - Marcin Paw³owski,
III m - Artur Derenda.
W konkursie memoria³owym zwyciêzca
otrzyma³ puchar przechodni ufundowa-
ny przez Burmistrza Œmigla.
Wrêczono równie¿ nagrody specjalne:
puchar dla naj³adniejszego zaprzêgu

ufundowany przez „Gaze-
tê Koœciañsk¹” otrzyma³
zaprzêg Ferdynanda Kur-
pisza (zaprzêg parokon-
ny), nagroda dla najwiêk-
szego pechowca - Micha³
Gruchot (miejscowoœæ
Bogus³awki), nagroda dla
najm³odszego zawodnika
- Miko³aj Szajowski (lat 8)
ze Szamocina.
Sponsorem g³ównym za-
wodów by³ Domrel - Biu-
ro Us³ug Inwestycyjnych
Sp. z o.o. W gronie spon-
sorów znaleŸli siê rów-

nie¿: Marek Gidaszewski - Piekarnia
Przysieka Polska, Kamila i Jacek Maœlan-
kiewiczowie - kwiaciarnia Rosa z Kosza-
nowa, Pawe³ Walkowiak - sklep metalo-
wy w Œmiglu, Henryk Dalaszyñski - DAL
TRANS z Koœciana, Roman Widomski -
Hur townia Opakowañ Szklanych
z Czarnkowa, EMIS - hurtownia Mate-
ria³ów Budowlanych ze Œmigla oraz Fir-
ma Michel ze Œmigla.
Organizatorami zawodów byli: Stowarzy-
szenie Sportowe „Pegaz”, Honorowy
Przewodnicz¹cy zawodów, burmistrz
Œmigla - Wiktor Snela, Honorowy Prze-
wodnicz¹cy Senior - Józef Cieœla.
Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w zawo-
dach i zapraszamy w przysz³ym roku.

OKFiR, foto OKFiR

Rów z wod¹ okaza³ siê najtrudniejsz¹ przeszkod¹

Puchar odebra³ Jaros³aw Bartkowiak
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Og³oszenia drobne
Cyklinowanie pod³óg, wykonywa-
nie i renowacja schodów
tel. 721 062 230

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Sprzedam rower damski, niebie-
ski, z wyposa¿eniem, sprawny.
Cena 50 z³
tel. 65 5 189 973

Sprzedam garnitur mêski, w ide-
alnym stanie, rozmiar m³odzie¿o-
wy. Cena 50 z³.
tel. 65 5 189 973

Przyjmê do pracy przy kompute-
rze, bran¿a odzie¿owa, Œmigiel.
CV na e-mail: 7mex@wp.pl

Oprawa muzyczna imprez
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

28 marca - Poladowo
Ok. godz. 1500 odnotowano kolizjê dro-
gow¹, w której kieruj¹cy samochodem
dostawczym m-ki KIA, 52-letni mieszka-
niec gm. Œmigiel nie ust¹pi³ pierwszeñ-
stwa przejazdu pojazdowi m-ki Seat Ibi-
za kierowanym przez 38-letniego miesz-
kañca gm. Przemêt. Sprawca zosta³ uka-
rany MKK.

3 kwietnia - Œmigiel
Ok. godz. 740 w Œmiglu policja zatrzyma-
³a kieruj¹cego samochodem m-ki Fiat
Punto, 55-letniego mieszkañca pow. ko-
œciañskiego bêd¹cego po spo¿yciu alko-
holu. Badanie wykaza³o 0,46 promila al-
koholu w organizmie kontrolowanego.

5 kwietnia - Koœcian
Ok. godz. 1705 w Koœcianie, 19-letni
mieszkaniec gm. Œmigiel kieruj¹c moto-
rowerem najecha³ na ty³ poprzedzaj¹ce-
go go pojazdu m-ki Opel Corsa kierowa-
nego przez 30-letni¹ mieszkankê gm.
Czempiñ. Sprawca zosta³ ukarany MKK.

10 kwietnia - Wonieœæ
Ok. godz. 2015 zatrzymano kieruj¹cego
samochodem m-ki Fiat 126p, 30-letniego
mieszkañca pow. koœciañskiego bêd¹ce-
go w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wy-
kaza³o 1,10 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

12 kwietnia - Wydorowo
Ok. godz. 1345 w Wydorowie na prostym
odcinku drogi kieruj¹cy samochodem m-
ki Fiat Punto, 33-letni mieszkaniec pow.
rawickiego nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oœci i uderzy³ w ty³ poprzedzaj¹c
go pojazdu m-ki VW Passat kierowanym
przez 54-letniego mieszkañca Leszna.
Sprawca zosta³ ukarany MKK.

13 kwietnia - Czacz
Ok. godz. 1205 zatrzymano kieruj¹cego
samochodem m-ki Peugeot, 62-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel bêd¹cego w sta-
nie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza³ 0,62
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

14 kwietnia - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1410 w Starym Bojanowie za-
trzymano kieruj¹cego rowerem 30-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel bêd¹cego
w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza-
³o 2,08 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

14 kwietnia - Koszanowo
Ok. godz. 1740 kieruj¹ca motorowerem,
13-letnia mieszkanka gm. Œmigiel pod-
czas manewru wyprzedzania potr¹ci³a
prawid³owo jad¹cego rowerzystê, 46-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel. W wyni-
ku potr¹cenia kieruj¹cy rowerem dozna³
ogólnych pot³uczeñ.

15 kwietnia - Sp³awie
Ok. godz. 530 zatrzymano kieruj¹cego
motorowerem 52-letniego mieszkañca

pow. koœciañskiego bêd¹cego w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 1,42
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

16 kwietnia - Wydorowo
Ok. godz. 820 na drodze K-5 zatrzymano
60-letniego mieszkañca pow. koœciañ-
skiego kieruj¹cego rowerem wbrew obo-
wi¹zuj¹cemu zakazowi wydanemu przez
s¹d na czas 120 miesiêcy.

18 kwietnia - ¯egrówko
Ok. godz. 1035 policjanci WRD zatrzyma-
li 28-letniego mieszkañca pow. koœciañ-
skiego kieruj¹cego rowerem bêd¹c
w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza-
³o 0,56 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

19 kwietnia - gm. Œmigiel
Ok. godz. 2000 policjanci otrzymali zg³o-
szenie, ¿e na terenie gm. Œmigiel
w dniach od 18 do 19 kwietnia 2013 r. nn.
sprawca z terenu RSP skrad³ dwa ciela-
ki. Wartoœæ skradzionych cielaków wy-
ceniono na kwotê ok. 3.000 z³.

20 kwietnia - Czacz
Ok. godz. 1515 w Czaczu dosz³o do kolizji
drogowej, w której kieruj¹cy pojazdem
m-ki Mercedes Sprinter 72-letni miesz-
kaniec pow. koœciañskiego w trakcie
wykonywania manewru omijania dopro-
wadzi³ do zderzenia z pojazdem m-ki
Ford Focus kierowanym przez 51-letnie-
go mieszkañca Trzcianki. Sprawca koli-
zji zosta³ ukarany MKK.
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Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

www.restauracja-kakadu.pl

Poziomo
5. wywar
11. uszczerbki
15. model fiata
16. Calvin... - marka perfum
17. jednostka masy
18. organizuje zabawê
19. niejedna po zimie w jezdni
20. ssaki z Ba³tyku
21. moc holownika
22. odmiana sera
23. ma³y Aleksander
25. Lars von..., re¿yser
30. objawy choroby
34. córka córki
37. gigant
38. siedemnasta w greckim alfabecie
39. ptak z wielkim dziobem
40. grzbiet dachu
41. niemy
42. syn i m¹¿ Jokasty
43. liga z Chicago Bulls
44. atak bandytów

Pionowo
1. zasób metafor
2. cereus olbrzymi
3. Dolph („Spisek”)
4. zasuwa
6. potocznie du¿y nos

7. Lee, re¿yser
8. zbiorek wierszy
9. gruby kawa³ drewna
10. rasa psów
12. wysi³ek, znój
13. ryba z rodziny karpiowatych
14. sunnicki teolog
24. ... Broz Titi
25. despota
26. Iwonka, gdy doroœnie
27. pierwiastek o l. at. 44
28. pejoratywne okreœlenie Niemca
29. twardy metal l.at. 23
31. szkodniki w szafie
32. gruby koc w kratê
33. masywne dŸwiêki
35. lina mocuj¹ca statek
36. ziarnista lub rozpuszczalna

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 4/13
brzmia³o: „WIOSNA NA CA£EGO”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Kaja Spycha³a 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).
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SEZON NA SZPARAGI
Maj i czerwiec to ulubione miesi¹ce ku-
charzy. Wiosna daje nam to, co najlep-
sze, czyli: m³od¹ botwinê, marchewkê,
kapustê bia³¹, cebulkê dymkê, a tak¿e
popularne i uwielbiane przez wszystkich
szparagi. Okres wiosenno-letni, to okres
odradzania przyrody. My chowamy cie-
p³e ubrania do szafy i wiêcej czasu spê-
dzamy na œwie¿ym powietrzu. Aura
sprzyja porz¹dkom w ogrodzie, d³ugim
spacerom i grillowaniu. Zmienia siê nasz
sposób od¿ywiania poprzez kreowanie
nowych, lekkich kompozycji ze œwie-
¿ych, chrupi¹cych warzyw. Ten artyku³
pragnê poœwiêciæ wspania³emu warzywu.
Szparag to niezwykle wykwintne, królew-
skie warzywo o niepowtarzalnym smaku.
Jest Ÿród³em wielu witamin i sk³adników
mineralnych. Dodatkow¹ ich zalet¹ jest
³atwoœæ przyrz¹dzania. Maj to miesi¹c
szparagów i tylko teraz s¹ naprawdê œwie-
¿e i dorodne. Warto siê nimi bli¿ej zain-
teresowaæ, tym bardziej, ¿e nasz region
jest przoduj¹cy w produkcji tego wspa-
nia³ego warzywa.

Delikatny kremowy specja³ z bia³ych
szparagów
Sk³adniki:
- pêczek bia³ych szparagów,
- ¿ó³tko,

- 1 kostka bulionowa,
- 2 czubate ³y¿ki kwaœnej œmietany,
- sól, pieprz, szczypta ga³ki muszkato³o-

wej.
Przyrz¹dzenie:
Szparagi cienko obraæ, odci¹æ zdrew-
nia³e koñcówki (wyrzuciæ) oraz czub-
ki (ok. 2 cm), które nale¿y od³o¿yæ.
Warzywa gotowaæ w niewielkiej iloœci
osolonej wody z odrobin¹ cukru, a¿ do
osi¹gniêcia miêkkoœci (ok. 15 minut).
Nastêpnie je ods¹czyæ, zachowuj¹c
wywar. Ugotowane szparagi przetrzeæ
przez gêste sito lub zmiksowaæ blen-
derem. Do wywaru powsta³ego z goto-
wania szparagów dodaæ kostkê bulio-
now¹ oraz przetarte szparagi. Wszyst-
ko dok³adnie wymieszaæ i ostudziæ.
¯ó³tko dok³adnie wymieszaæ ze œmie-
tan¹, dodaæ szczyptê soli i wlaæ do zupy.
Doprawiæ sol¹, pieprzem oraz ga³k¹,
a nastêpnie wrzuciæ do zupy czubki
szparagów i wszystko razem podgrze-
waæ na niewielkim ogniu, uwa¿aj¹c,
aby nie zaczê³a siê gotowaæ (ok. 5 - 7
minut). Podawaæ posypan¹ koperkiem
z grzankami.

Szparagi w sosie hollandaise
(Wykwintny sos hollendaise przygotowa-
ny na bazie ¿ó³tek z jaj dobrze komponu-
je siê z zielonymi szparagami)
Sk³adniki:
- pêczek szparagów,
- 4 ³y¿ki octu z bia³ego wina,
- 1 ³y¿eczka posiekanej dymki,

- 5 ziaren pieprzu,
- liœæ laurowy,
- 125 g mas³a,
- szczypta soli i pieprzu Cayenne,
- 2 ³y¿eczki soku z cytryny,
- 2 ³y¿ki œmietanki kremówki.
Sposób wykonania:
Szparagi dok³adnie umyæ, obraæ, usu-
n¹æ zdrewnia³e koñcówki. Warzywa
zwi¹zaæ w pêczek bia³¹, bawe³nian¹
nitk¹, wstawiæ do g³êbokiego rondla
z gotuj¹c¹ wod¹, dodaj¹c po szczypcie
soli i pieprzu. Wody w rondlu powinno
byæ tyle, aby czubki szparagów nie by³y
ni¹ zakryte. Gotowaæ ok. 10 minut pod
przykryciem. W tym czasie przygoto-
waæ sos hollandaise: ocet wlaæ do garn-
ka, dodaæ posiekan¹ dymkê, ziarna pie-
przu, liœæ laurowy. Gotowaæ na du¿ym
ogniu bez przykrycia do chwili, gdy
zostanie 1 ³y¿ka sto³owa p³ynu. Wlaæ
j¹ do ¿aroodpornej salaterki, ods¹cza-
j¹c resztê sk³adników. Salaterkê umie-
œciæ w garnku z gor¹c¹ wod¹, któr¹
nadal nale¿y podgrzewaæ, uwa¿aj¹c,
aby nie dosz³o do wrzenia. Dodaæ ¿ó³t-
ka i ca³y czas ucieraæ do chwili, a¿
masa zgêstnieje. Dok³adaæ po jednym
kawa³ku mas³a i nadal ubijaæ tak d³u-
go, a¿ uzyska konsystencjê przypomi-
naj¹c¹ majonez. Wlaæ sok z cytryny,
doprawiæ sol¹ i pieprzem. Na koniec
dodaæ œmietankê. Wlaæ do dwóch sa-
laterek, w których maczaæ szparagi.
Z kulinarnymi pozdrowieniami

S³awomir Grzesiewicz

TYLKO DLA WYBRANYCH, CZYLI CO CZYTAÆ W MAJU

Niedaleko Londynu znajduje siê szko-
³a z internatem, do której uczêszcza

wyj¹tkowa m³odzie¿. Budynek, w którym
mieœci siê szko³a to ponura, gotycka bu-
dowla z ciemnoczerwonej ceg³y o spadzi-
stym dachu pe³nym ma³ych wie¿yczek.
O Akademii Cimmeria s³ysza³o niewielu
ludzi, poniewa¿ rekrutacja do niej nie
odbywa siê na normalnych zasadach.
Uczniowie musz¹ przestrzegaæ zasad
ustalonych przez za³o¿ycieli Cimmerii,
które co prawda pozwalaj¹ uczniom zwra-
caæ siê do nauczycieli po imieniu, ale
pozosta³e warunki s¹ bardzo surowe.
Miêdzy innymi obowi¹zuje ca³kowity za-
kaz korzystania z telefonów, telewizji
i Internetu. Po szkole mo¿na poruszaæ
siê tylko po wyznaczonych korytarzach
i wchodziæ do œciœle wyznaczonych po-
mieszczeñ, nie mo¿na chodziæ do lasu.
Najwa¿niejszym miejscem jest bibliote-
ka, gdzie uczniowie przygotowuj¹ siê do
lekcji, korzystaj¹c z jej ogromnego zbio-
ru. M³odzie¿ ucz¹ca siê w Cimmerii, to

dzieci bardzo bogatych, wp³ywowych
rodziców. Jakim, wiêc cudem do tej w³a-
œnie szko³y przyjêto szesnastoletni¹ Al-
lie, córkê „normalnych”, niebogatych ro-
dziców? Dlaczego rodzice bez zmru¿e-
nia oka zostawili j¹ w tym ponurym miej-
scu? Trzeba zaznaczyæ, ¿e Allie mia³a
problemy z nauk¹, a nawet z prawem.
Ostatnie jej wykroczenie to podpalenie
akt szkolnych. Zdaniem dziewczyny to
nie koniec œwiata i powód, aby wywieŸ j¹
do tej dziwnej szko³y. Jak¹ tajemnicê kry-
je historia dziewczyny? Kim naprawdê
jest Allie? O tym wszystkim dowiecie siê
Pañstwo z ksi¹¿ki pt. „Wybrani” - C.J Dau-
gherty. Ksi¹¿ka ta jest œwietna! Dawno
nie czyta³am takiej, która trzyma³aby
w napiêciu od pierwszej do ostatniej stro-
ny. Poruszaj¹c siê z Allie po ciemnych
korytarzach szko³y ca³y czas czeka³am,
a¿ coœ lub ktoœ wyskoczy zza rogu i wy-
rz¹dzi jej krzywdê. W¹tki takie, jak: za-
gadki, tajemnice, k³amstwa, a w koñcu
morderstwo s¹ dawkowane przez autor-

kê z umiarem, powoduj¹, ¿e chce siê jak
najszybciej dowiedzieæ, co dalej. „Wybra-
ni” to pierwsza czêœæ trylogii. Prawa do
wydania tej czêœci zosta³y sprzedane do
18 krajów. Moim zdaniem przeczytanie
„Wybranych” gwarantuje autorce czytel-
ników kolejnych tomów.

Aldona Micha³owska
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu ju¿ po raz XX zorgani-

zowa³ rajd rowerowy pn. „Œmigielska
Wiosna Turystyczna”. Tegoroczny odby³
siê w sobotê 13 kwietnia w Sierpowie.
Dziêki uprzejmoœci so³tysa, Bogdana
Turliñskiego mogliœmy skorzystaæ
z kuchni, œwietlicy wiejskiej i powitaæ ro-
werzystów ciep³ym posi³kiem. Mimo
ch³odnego wiatru atmosfera rajdu by³a

RAJD ROWEROWY PRZYWITA£ WIOSNÊ
naprawdê wiosenna. Przeprowadziliœmy
konkursy wœród których by³o toczenie
pi³ki na linkach, rzuty ringo do tablicy,
rzuty lotkami do tarczy, „skacz¹ce kwa-
draty” i „¿ó³wia jazda rowerem”. Konkur-
sy przeprowadzane by³y w dwóch kate-
goriach: dzieci i m³odzie¿ oraz doroœli.
W ka¿dym konkursie trzech uczestników
maj¹cych najlepsze wyniki otrzyma³o
nagrody rzeczowe.

Do Sierpowa dojecha³y grupy ze szko³y
w Bronikowie z opiekunami Wojciechem
Wieczorkiem i £ukaszem Filipowiczem
oraz ze szko³y w Star ym Bojanowie
z Robertem Mik¹. Dopisali równie¿ nasi
zaprzyjaŸnieni starsi rowerzyœci z Wilko-
wic, Skar¿ynia i Brenna.
A ju¿ w niedzielê dotar³a wiosna!

OKFiR
foto OKFiR

Rzuty ringo cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem Toczenie pi³ki po linkach nie by³o wcale proste

W zorganizowanym przez Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji Tur-

nieju Pi³karskim Ch³opców klas IV-VI
wziê³o udzia³ szeœæ dru¿yn, które repre-
zentowa³y szko³y podstawowe z terenu
gminy Œmigiel. Do walki o medale sta-
nê³y po dwie dru¿yny ze szkó³ podstawo-
wych w: Czaczu, Star ym Bojanowie
i Œmiglu. Rozlosowano grupy eliminacyj-
ne, w których mecze rozgrywano syste-
mem „ka¿dy z ka¿dym”. Nastêpnie roz-
grywane by³y fina³y C: o miejsca V-VI,
B: o miejsca III-IV oraz A: miejsca I-II.

WALKA O MEDALE

M³odzi pi³karze grali z olbrzymim zaan-
ga¿owaniem, a wspierali ich opiekuno-
wie: Magdalena Sowa i Marek Sowa

z Czacza, Krzysztof Kopienka ze Stare-
go Bojanowa i Micha³ Tomczak ze Œmi-
gla.
Ze z³otymi medalami turniej zakoñczy³a
dru¿yna Œmigiel I, br¹zowe medale ode-
bra³a dru¿yna Czacz II, srebrne medale
odjecha³y z dru¿yn¹ Czacz I, miejsce
V zajê³a dru¿yna Stare Bojanowo I, miej-
sce VI - Stare Bojanowo II. Uczestnicy
turnieju otrzymali dro¿d¿ówki oraz cze-
kolady.

OKFiR
foto OKFiR

Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki jest obcho-
dzony przez UNESCO 23 kwietnia.

Uczniowie i przedszkolacy ze Szko³y Fi-
lialnej w ̄ egrówku postanowili w³¹czyæ siê
w akcjê „pokochania czytania”. Najpierw
pad³o pytanie: „Sk¹d siê bierze ksi¹¿ka?”
W zwi¹zku z tym dzieñ wczeœniej szko³ê
odwiedzi³ goœæ, pan Dominik Samol - ilu-
strator ksi¹¿ek dla dzieci. W sposób barw-
ny, ciekawy i zrozumia³y dla wszystkich
s³uchaczy opowiedzia³, jak tworzy siê ilu-
stracje do ksi¹¿ek. Dzieci mog³y obejrzeæ
prace wykonane przez goœcia, a tak¿e po-
znaæ dawne techniki powstawania ilustra-
cji. Uczniowie przypomnieli goœciowi
i przedszkolakom wizytê w Muzeum Okrê-
gowym w Lesznie, gdzie uczestniczyli

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
w lekcji tworzenia pa-
pieru technik¹ czerpa-
nia. Po takim przygoto-
waniu przedszkolacy
postanowili stworzyæ
w³asn¹ ksi¹¿kê. Wraz
z pani¹ wymyœlili „Baj-
kê o ma³ym kotku” i na-
rysowali do niej cieka-
we ilustracje. Wpraw-
dzie nak³ad by³ mizer-
ny, ale zainteresowanie
ksi¹¿k¹ ogromne,
szczególnie wœród ro-
dziców ma³ych twór-
ców.

A.£., foto archiwum Spotkanie z Dominikiem Samolem

Najlepsza dru¿yna turnieju
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Ju¿ po raz dziesi¹ty w sali sportowej
Szko³y Podstawowej w Œmiglu odby³

siê turniej pi³ki siatkowej o puchar prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla
Wies³awa Kasperskiego.
W turnieju, któr y zosta³ rozegrany
24 marca br. wziê³y udzia³ trzy dru¿yny:
Sami Swoi, WC-NET, Victory Leszno.
Rozgrywki odbywa³y siê systemem „ka¿-
dy z ka¿dym”. Dru¿yna Sami Swoi wy-
gra³a dwa mecze i od razu sta³a siê lide-
rem rozgr ywek. Trzeci rozgrywany
mecz sta³ siê walk¹ o zajêcie drugiego
miejsca. Pierwszy set wygra³a dru¿yna
WC NET 25:21, drugi Victory Leszno
25:22, trzeci znów Victory 25:23.
Puchary wrêcza³ przewodnicz¹cy rady -

X TURNIEJ SIATKÓWKI

Wies³aw Kasperski wraz z Zygmuntem
Ratajczakiem - kierownikiem Oœrodka
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.
OKFiR by³ organizatorem turnieju.

Najlepszym zawodnikiem rozgrywek
zosta³ Micha³ Olejnik z dru¿yny Sami
Swoi.

OKFiR, foto OKFiR

Pami¹tkowe zdjêcie dru¿yn

W dniu 18 kwietnia 2013 r. podpisa-
no porozumienie o wspó³pracy po-

miêdzy Leszczyñskim Klubem Kolar-
skim a Uczniowskim Klubem Sporto-
wym „JUNIOR” Niet¹¿kowo oraz Zespo-
³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kasprowicza w Niet¹¿kowie. Maj¹c na
wzglêdzie rozwój sportu wœród m³odzie-
¿y Leszczyñski Klub Kolarski
reprezentowany przez prezesa
klubu - Bogdana Jankowskiego
oraz Uczniowski Klub Sporto-
wy JUNIOR Niet¹¿kowo repre-
zentowany przez prezesa klubu
- £ukasza Z³otkowskiego zawar-
li porozumienie, w którym za-
warte zosta³y nastêpuj¹ce zobo-
wi¹zania:
- planowania i organizowania
¿ycia sportowego cz³onków
i sympatyków klubów w opar-
ciu o mo¿liwoœci obiektowe
i sprzêtowe,
- anga¿owania dzieci i m³odzie¿y oraz
osób doros³ych do ró¿norodnych form
aktywnoœci ruchowej,
- uczestniczenia w imprezach sporto-
wych organizowanych przez kluby,
- organizowania zajêæ sportowych w celu
wszechstronnego rozwoju sprawnoœci

POROZUMIENIE ZAWARTE
fizycznej i umys³owej,
- organizowania ró¿norodnych form
wspó³zawodnictwa sportowego,
- kszta³towania pozytywnych cech cha-
rakteru i osobowoœci poprzez uczestnic-
two w realizacji zadañ sportowych.
LKK Leszno zobowi¹zuje siê do podej-
mowania dzia³añ zmierzaj¹cych do reali-

zacji niniejszego porozumienia, w szcze-
gólnoœci do:
- umo¿liwienia nieodp³atnych startów
zawodnikom UKS Junior w zawodach or-
ganizowanych przez LKK Leszno,
- uczestnictwa we wspólnie organizowa-
nych uroczystoœciach i zadaniach maj¹-

cych charakter sportowy,
- propagowania wspó³pracy na stronie in-
ternetowej LKK Leszno,
- wspólnego realizowania z UKS Junior
planów i przedsiêwziêæ o charakterze spor-
towym,
- pomocy w ramach mo¿liwoœci LKK Lesz-
no w przygotowaniu lub u¿yczeniu sprzê-

tu sportowego,
- pomocy przy kompletowaniu
niezbêdnej odzie¿y sportowej
z oznaczeniami obydwu klubów,
- ubezpieczenia zawodników
podczas startów.
UKS JUNIOR w miarê posiada-
nych mo¿liwoœci zapewni:
- udzia³ m³odzie¿y w zawodach
cyklu Leszczyñskiej Ligii Rowe-
rowej jako czêœæ dru¿yny LKK
Leszno w kategoriach Junior, K-
1 i M-1,
- propagowanie wœród m³odzie-
¿y szko³y kolarstwa,

- prowadzenie zajêæ sportowych z kolar-
stwa z m³odzie¿¹ szkoln¹,
- nadzór i opiekê nad uczestnikami zawo-
dów kolarskich.
Porozumienie zosta³o zawarte na czas nie-
okreœlony.

Jaros³aw Pietrowski, foto. M.D.

W tegorocznym, VI Poznañskim Pó³-
maratonie wœród star tuj¹cych

6500 zawodników nie zabrak³o reprezen-
tantów Sekcji Biegacza: Kingi Zieliñskiej
i Mariana Skrzypczaka. Zajêli oni kolej-
no 2400 i 1317 miejsce.
W tym samym dniu, 7 kwietnia inny cz³o-
nek sekcji - Micha³ Szkudlarek, wyst¹pi³

w 28 Biegu Soko³a w Bukówcu Górnym,
gdzie w swojej kategorii nie mia³ konku-
rentów. Warto zaznaczyæ, ¿e by³ on tak-
¿e najstarszym wœród 450 startuj¹cych.
13 kwietnia 80-letni Micha³ Szkudlarek
zaliczy³ swój kolejny pó³maraton. Tym
razem by³ to XI Pó³maraton Przytok ko³o
Zielonej Góry, na którym nasz zawodnik

wyst¹pi³ ju¿ po raz ósmy. Tym razem
bieg³ w towarzystwie Mariana Skrzypcza-
ka. W biegu, który prowadzi³ po pagór-
kowatym terenie Marian Skrzypczak
zaj¹³ 123 a Micha³ Szkudlarek 322 miej-
sce i tu równie¿ okaza³ siê byæ najstar-
szym biegaczem.

M.D.

SEZON NA BIEGANIE

Zawodnicy Leszczyñskiego Klubu Kolarskiego






