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Po wakacyjnej przerwie, 29 sierpnia
     w kompletnym sk³adzie zebra³a siê
Rada Miejska. Obszerny program obrad
obejmowa³ m.in.: podjêcie siedemnastu
uchwa³ oraz zapoznanie siê przez rad-
nych ze sprawozdaniem z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w Œmiglu za rok 2012.
Aby wsie: Wydorowo, Nowa Wieœ, Cza-
czyk, Bruszczewo, Sp³awie oraz Czacz
mog³y ubiegaæ siê za poœrednictwem
gminy o œrodki zewnêtrzne m.in. w ra-
mach programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi” rada przyjê³a uchwa³y w sprawie za-
twierdzenia planów odnowy dla tych
miejscowoœci.
Radni przychylili siê tak¿e do wniosku
proboszcza z parafii p.w. NMP Wniebo-
wziêtej w Œmiglu w sprawie dofinanso-
wania prac konserwatorskich obejmuj¹-
cych odgrzybianie i impregnacjê pokry-
cia dachowego, belek zewnêtrznych
i wie¿y koœcio³a p.w. œw. Wita w Œmiglu.
Dotacja celowa z bud¿etu gminy wynie-
sie 20 000 z³otych.
Siedem z podjêtych podczas sesji uchwa³
dotyczy³o regulacji w³asnoœciowych
w odniesieniu do nieruchomoœci grun-
towych po³o¿onych w: Niet¹¿kowie, Œmi-
glu, Karœnicach, Che³kowie, Koszanowie
i Machcinie. Rada wyrazi³a zgodê na na-
bycie nieruchomoœci po³o¿onych w Nie-
t¹¿kowie i Œmiglu, na których zostanie

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ
zlokalizowana infrastruktura techniczna:
w Niet¹¿kowie kanalizacja deszczowa
oraz seperator substancji ropopochod-
nych, zaœ w mieœcie ruroci¹g wody suro-
wej doprowadzaj¹cy wodê z ujêcia w Nie-
t¹¿kowie do stacji uzdatniania w Œmiglu.
Tak¿e decyzj¹ rady gmina wykupi za
symboliczn¹ z³otówkê grunty w Che³ko-
wie i Karœnicach z przeznaczeniem na
drogê gruntow¹, z której korzystaj¹ rol-
nicy doje¿d¿aj¹cy do pól. Dwie z uchwa³
dotyczy³y akceptacji zbycia nieruchomo-
œci po³o¿onych w Machcinie i Koszano-
wie. Siódma z uchwa³ dotyczy³a wyra¿e-
nia zgody na zamianê gruntu po³o¿one-
go w Œmiglu, przylegaj¹cego do ulic Po-
lnej i Po³udniowej na grunty po³o¿one
przy ulicy Iwaszkiewicza. Zamiana po-

zwoli poszerzyæ ulicê Iwaszkiewicza
w Œmiglu tak, by jej mieszkañcy mieli
swobodny dojazd do swoich posesji.
Ponadto radni uchwalili miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów, zabudowy techniczno-produk-
cyjno-us³ugowej z funkcj¹ towarzysz¹c¹
-  mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, po³o¿o-
nych w Œmiglu, w rejonie ulicy Po³udnio-
wej, a tak¿e wprowadzili zmiany porz¹d-
kuj¹ce w bud¿ecie gminy na rok bie¿¹cy
oraz odpowiednio do tych zmian doko-
nali korekty Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Œmigiel na lata 2013-
2025.

AKA
fot. A. Wieczorek

Genowefa £¹czna przedstawi³a sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œmiglu
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KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW
W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA

CZWARTKOWE SPOTKANIA Z AUTORYTETAMI

Czêœæ VII
W 2012 r. w ramach ww. projektu by³y
prowadzone prace na trzech kontrak-
tach:
Szósty kontrakt: Nowa Wieœ - Œmi-
giel.
Kontrakt szósty dotyczy³ budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci-
œnieniowej wraz z kana³ami bocznymi
i przepompowniami œcieków na terenie
miejscowoœci Nowa Wieœ i Œmigiel. Wy-
konawc¹ robót budowlanych by³o Przed-
siêbiorstwo Inwestycyjno-Us³ugowe
„GAZOPOL Ltd” Sp. z o.o. z siedzib¹
w Koszalinie. Umowa z wykonawc¹ zo-
sta³a podpisana 12 marca 2012 r., a prace
zosta³y wykonane przed umownym ter-
minem. Protokó³ koñcowego odbioru
i przekazania do u¿ytkowania inwestycji
zosta³ spisany 10 wrzeœnia 2012 r. W cza-
sie realizacji prac wykonano ok. 5,7 km
kanalizacji grawitacyjnej, ok. 1,2 km ruro-
ci¹gu t³ocznego, ok. 1,3 km (194 szt.) od-
cinków bocznych zakoñczonych studzien-
kami przy³¹czeniowymi o œrednicy 160
mm oraz 3 przepompownie. Ca³kowity
koszt realizacji szóstego kontraktu wyniós³
5 312 068, 87 z³ brutto; (4 318 755, 18 z³
netto). Gmina Œmigiel tytu³em z³o¿onych
wniosków o p³atnoœæ w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodo-
wisko z Funduszu Spójnoœci otrzyma³a
dotacjê w wysokoœci ponad 2 mln z³. Po-
datek VAT, podobnie jak w przypadku
poprzednich kontraktów zosta³ odliczo-
ny w póŸniejszym terminie przez gminê.
Do sieci kanalizacyjnej na terenie Nowej
Wsi pod³¹czonych jest ok. 190 osób, co
stanowi ok. 50% wszystkich mieszkañ-

ców. Natomiast ca³kowita liczba pod³¹-
czonych mieszkañców na terenie Œmigla
zarówno do nowej, jak i starej sieci kana-
lizacyjnej to ponad 5 tys. Osób, co stano-
wi ok. 95% wszystkich mieszkañców.
Siódmy kontrakt: Stara Przysieka
Druga.
Kontrakt siódmy obejmowa³ budowê sie-
ci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci-
œnieniowej wraz z kana³ami bocznymi
i przepompowniami œcieków w miejsco-
woœci Stara Przysieka Druga. Wyko-
nawc¹ robót budowlanych by³a œmigiel-
ska firma „BUDMIX” Sp. C. Piotr Fêgler-
ski - Andrzej Wojtkowiak. Umowa z wy-
konawc¹ zosta³a podpisana 14 marca 2012
r. Prace zosta³y wykonane zgodnie
z umownym terminem i firma 13 lipca 2012
r. z³o¿y³a pismo informuj¹ce o zakoñcze-
niu prac oraz gotowoœci do odbioru koñ-
cowego. Protokó³ koñcowego odbioru
i przekazania do u¿ytkowania inwestycji
zosta³ spisany 31 lipca 2012 r. W czasie re-
alizacji prac wykonano ok. 1 km kanaliza-
cji grawitacyjnej, ok. 0,4 km ruroci¹gu
t³ocznego, ok. 0,2 km (31 szt.) odcinków
bocznych zakoñczonych studzienkami
przy³¹czeniowymi o œrednicy 160 mm oraz
jedn¹ przepompowniê. Ca³kowity koszt
realizacji siódmego kontraktu wyniós³ 799
362, 09 z³ brutto; (649 887, 88 z³ netto).
Gmina Œmigiel tytu³em z³o¿onych wnio-
sków o p³atnoœæ w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Œrodowisko
z Funduszu Spójnoœci otrzyma³a dotacjê
w wysokoœci ponad 324 tys. z³. Podatek
VAT, podobnie jak w przypadku poprzed-
nich kontraktów zosta³ odliczony w póŸ-
niejszym terminie przez gminê.

Do sieci kanalizacyjnej na terenie Starej
Przysieki Drugiej pod³¹czonych jest 113
osób, co stanowi ok. 98% wszystkich
mieszkañców.
Ósmy kontrakt: Robaczyn.
Kontrakt ósmy obejmowa³ budowê sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci-
œnieniowej wraz z kana³ami bocznymi
i przepompowniami œcieków w miejsco-
woœci Robaczyn. Wykonawc¹ robót bu-
dowlanych by³o Przedsiêbiorstwo Robót
In¿ynieryjnych „DELTA - PLUS” Sp.
z o.o. z siedzib¹ w Lesznie. Umowa z wy-
konawc¹ zosta³a podpisana 5 marca 2012
r. Prace zosta³y wykonane zgodnie
z umownym terminem. Protokó³ koñco-
wego odbioru i przekazania do u¿ytko-
wania inwestycji zosta³ spisany 13 wrze-
œnia 2012 r. W czasie realizacji prac wy-
konano 1,8 km kanalizacji grawitacyjnej,
ok. 1 km ruroci¹gu t³ocznego, 0,3 km
(59 szt.) odcinków bocznych zakoñczo-
nych studzienkami przy³¹czeniowymi
o œrednicy 160 mm oraz 3 przepompow-
nie. Ca³kowity koszt realizacji ósmego
kontraktu wyniós³ 2 223 806, 73 z³ brut-
to; (1 807 972, 95 z³ netto). Gmina Œmi-
giel tytu³em z³o¿onych wniosków o p³at-
noœæ w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko z Funduszu
Spójnoœci otrzyma³a dotacjê w wysoko-
œci ponad 1 mln z³. Podatek VAT, podob-
nie jak w przypadku poprzednich kon-
traktów zosta³ odliczony w póŸniejszym
terminie przez gminê.
Do sieci kanalizacyjnej na terenie Roba-
czyna pod³¹czone s¹ 232 osoby, co sta-
nowi ok. 79% wszystkich mieszkañców.

Wiktor Snela

W ramach projektu SPOTKANIA
           Z PASJAMI, który Fundacja Oran-
ge realizuje dla seniorów, Miejska Biblio-
teka Publiczna proponuje osobom w wie-
ku „50 +” cykl spotkañ on-line ze znanymi
ludŸmi i autorytetami w swojej dziedzinie.
Spotkania odbywaj¹ siê w czwartki o godz.
1100. Biblioteka ³¹czy siê ze studiem,
a uczestnicy mog¹ bohaterowi spotkania
zadawaæ pytania na czacie. 12 wrzeœnia
odby³o siê pierwsze ze spotkañ z Anet¹
i Marcinem Krêglickimi - warszawskimi
restauratorami, którzy propaguj¹ ideê
„œwiadomego” od¿ywiania. W tym spotka-
niu wziê³o udzia³ 15 osób. W czwartek,
19 wrzeœnia œmigielscy seniorzy ³¹czyli siê
z Krystyn¹ Jand¹. Gwiazda w trakcie trans-

misji odpowiedzia³a na jedno z zadanych
przez nich pytañ.
Bohaterk¹ kolejnego spotkania by³a Tere-
sa Lipowska, która opowiedzia³a o tym,
sk¹d czerpie energiê i jaki ma sposób na
utrzymanie dobrej formy. Seniorzy byli

zachwyceni tym wirtualnym spotkaniem.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, ¿e ciep³o
i pogoda ducha emanuj¹ce od pani Tere-
sy pomog¹ im spojrzeæ inaczej na ¿ycie.

K. S.
foto M. Dymarkowska

Uczestnicy spotkania z Teres¹ Lipowsk¹
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W 2012 roku prezydent Bronis³aw
Komorowski zainaugurowa³ ogól-

nopolsk¹ akcjê Narodowego Czytania.
Zachêcony jej powodzeniem równie¿
w tym roku zaprosi³ Polaków do wspól-
nej lektury wybitnych dzie³ literatury.
Tym razem zaproponowa³ twórczoœæ
Aleksandra Fredry, najwybitniejszego
polskiego komediopisarza, poety, autora
pamiêtników, od którego narodzin mija
w³aœnie dwieœcie dwadzieœcia lat.
Na zaproszenie prezydenta z przyjemno-
œci¹ odpowiedzia³y po raz pierwszy bi-
bliotekarki Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Œmiglu. Miejsce (fontannê na Pla-
cu Rozstrzelanych) wybrano celowo. Nie-
przypadkowi byli równie¿ goœcie, którym
zaproponowano wspólne czytanie dzie³
Fredry. Zarówno Burmistrz Œmigla -

FREDROWSKIE KOMEDIE PRZY FONTANNIE

Wiktor Snela, Pose³ RP - Ma³gorzata
Adamczak, jak i Zastêpca Komendanta
Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Koœcianianie - Andrzej Ziegler

z przyjemnoœci¹ zgo-
dzili siê wcieliæ w po-
staci komedii pt. „M¹¿
i ¿ona”. Pomocy nie
odmówili nam rów-
nie¿ pracownicy Cen-
trum Kultury - ¯ane-
ta Klecha i Piotr Ma-
jer oraz nauczyciel
historii Adam Bia³as.
Wspólnie z bibliote-
karkami przez nie-
mal godzinê starali siê
zgromadzon¹ wokó³

fontanny publicznoœæ
nie tylko rozbawiæ,
ale równie¿ sk³oniæ
do refleksji. Sprawiæ,
by prawdziwie za-
brzmia³y s³owa Bro-
nis³awa Komorow-
skiego, twierdz¹ce-
go, ¿e „literatura, któ-
ra tworzy naszego
polskiego ducha, po-
gl¹dy, marzenia, na-
sze fobie i wielkoœci
jest spoiwem wspól-
noty narodowej”.

Bardzo serdecznie dziêkujemy naszym
goœciom oraz panu Miros³awowi Grzesie-
wiczowi, w³aœcicielowi Baru Agora za
u¿yczenie ogródka oraz zaproszenie wi-
downi na kawê w promocyjnej cenie. Cie-
szy nas nie tylko ¿yczliwoœæ, z jak¹ spo-
tkaliœmy siê w trakcie Narodowego Czy-
tania, ale tak¿e s³owa Bronis³awa Komo-
rowskiego, który podsumowuj¹c tego-
roczn¹ edycjê szczególnie ciep³o wyrazi³
siê o zaanga¿owaniu bibliotek: „To w³a-
œnie one, te miejskie, szkolne, gminne,
wiejskie biblioteki mia³y swój wielki
udzia³ w powodzeniu tej akcji. Ukazuje
to wielkie kulturotwórcze znaczenie tych
placówek. Udowadnia, jak bardzo s¹ one
potrzebne”.
M. Nowak-Bia³as, foto M. Dymarkowska

Czytanie przy fontannie

Fredrê czytali m.in. Marlena Nowak-
Bia³as, Piotr Majer i Andrzej Ziegler

Na specjalnym spotkaniu, 6 wrzeœnia
w Urzêdzie Miejskim Œmigla bur-

mistrz - Wiktor Snela wraz z zastêpc¹ -
Wies³aw¹ Poleszak-Kraczewsk¹ podziê-
kowali wszystkim osobom, które w³¹czy-
³y siê w organizacjê X Europejskich i XIII
Krajowych Zawodów Sikawek Konnych
w Œmiglu. Burmistrz podkreœli³, ¿e dziê-
ki ich zaanga¿owaniu zawody przebieg³y
sprawnie i otrzyma³y wiele pozytywnych
opinii. Zachêci³ równie¿ obecne osoby do
przekazania krytycznych uwag, które
w przysz³oœci mog¹ jeszcze bardziej
usprawniæ przebieg imprezy.
Podziêkowania otrzymali: kierownik oraz

BURMISTRZ PODZIÊKOWA£

pracownicy Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu, kierow-
nik oraz pracownicy Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, dyrektor
oraz pracownicy Centrum
Kultury w Œmiglu, kierownik
oraz funkcjonariusze Poste-
runku Policji w Œmiglu, pre-
zes oraz pracownicy Zak³adu
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjne-
go, Marian Graczyk - Komen-
dant Gminny OSP, prezesi
oraz stra¿acy z jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-

nych w: Œmiglu, Nowej Wsi, Starym Bo-
janowie, Karœnicach, ¯egrówku, Niet¹¿-
kowie oraz Czaczu, Krystyna Bartkowiak
- skarbnik Miejsko-Gminnego Zarz¹du
OPS, Roman Bukowski - naczelnik OSP
Niet¹¿kowo, kierownik oraz cz³onkowie
Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielko-
polscy”, prezes oraz cz³onkowie Rodzin-
nych Ogródków Dzia³kowych, a tak¿e pa-
nowie: Henryk Daszkiewicz, Wojciech
Pelec, Jerzy Jakubowski, Hieronim Kle-
cha, Leon Ogrodowczyk, Stanis³aw Paw-
lak, Robert Boœ, Dominik Wieczorek
oraz Karol Jankowski.

AKA, foto A. Kasperska
Burmistrz

podziêkowa³ zebranym
W imprezê zanga¿owanych
by³o wiele osób i instytucji

Natalia Pelec odbiera podziêkowania
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Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielko-
polscy” z Niet¹¿kowa w dniach od 31

sierpnia do 5 wrzeœnia 2013 roku uczest-
niczy³ w Miêdzynarodowym Fe-
stiwalu Folklorystycznym zor-
ganizowanym z okazji 25 Ayran
Kultur Sanat Festiwali w Susur-
luk, w Turcji.
Festiwal, a zw³aszcza jego nazwa
podkreœla rolniczy charakter re-
gionu Susurluk, który s³ynie
z kefiru o nazwie „Ayran”. St¹d
te¿ podczas 25 Ayran Kultur
Sanat Festiwali nie mog³o za-
brakn¹æ akcentów zwi¹zanych
z kultur¹ wsi. Do Susurluk przy-
jecha³y zatem zespo³y folklory-
styczne z Polski, Gruzji i dwa
tureckie zespo³y z Samsun
i Izmiru.
¯eñcy zaprezentowali siê pod-
czas 4 koncertów festiwalowych
przedstawiaj¹c przede wszyst-
kim folklor wielkopolski: tañce
szamotulskie i pochodz¹ce
z Wielkopolski Zachodniej oraz
utwory muzyczne z terenu ko-
œciañskiego w wykonaniu kape-
li dudziarskiej. Cz³onkowie ze-
spo³u mieli tak¿e okazjê zoba-
czyæ turystyczne atrakcje regio-
nu: Bursê - pierwsz¹ stolicê Tur-
ków i antyczn¹ Trojê. Nie zabra-
k³o czasu na relaks i k¹piele

ŻEŃCY NAD BOSFOREM I 25 AYRAN KULTUR SANAT
w morzu, a wspólne zabawy i rozmowy
z cz³onkami innych zespo³ów trwa³y ka¿-
dego wieczoru do póŸnych godzin. Fe-

stiwal zakoñczy³a parada zespo³ów ulica-
mi Susurluk.
Oprócz uczestnictwa w festiwalu w Su-

surluk zespó³ odwiedzi³ Polo-
nezkoy pod Stambu³em, gdzie
spotka³ siê z tamtejsz¹ poloni¹.
By³a to ju¿ druga wizyta ¯eñ-
ców w Adampolu, bo tak brzmi
pierwotna nazwa wioski za³o-
¿onej przez Adama Czartory-
skiego w XIX wieku. Pobyt
w Polonezkoy by³ doskona³¹
okazj¹ do zwiedzenia Stambu-
³u, a zw³aszcza jego najstarszej
czêœci pamiêtaj¹cej antyczne
czasy Konstantynopola i Cesar-
stwa Bizantyjskiego. B³êkitny
Meczet, Wielki Bazar i Hagia
Sophia to miejsca, które wy-
war³y na tancerzach najwiêk-
sze wra¿enie.
Do udzia³u w festiwalu w Su-
surluk zespó³ z Niet¹¿kowa
zosta³ zarekomendowany przez
Polska Sekcjê CIOFF
i Konsulat Generalny RP
w Stambule. Zespó³ otrzyma³
tak¿e dofinansowanie na pro-
mocjê kultury wielkopolskiej
na 25 Ayran Kultur Sanat Fe-
stiwali z Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego.

R.R. foto archiwum

Zwiedzili Trojê

Parada zespo³ów ulicami Susurluk

Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielko-
polscy” zosta³ nagrodzony za nieprze-

ciêtnoœæ przez redakcjê „Wiadomoœci
Koœciañskich”.
Od dwudziestu trzech lat „Wiadomoœci
Koœciañskie” przyznaj¹ nagrody za nie-
przeciêtnoœæ. W tym roku przyznano
cztery, z czego dwie statuetki znalaz³y siê
w kategorii „za przedsiêbiorczoœæ”, jed-

NIEPRZECIÊTNI
na w kategorii „regionalizm” i jedna
w kategorii za „pielêgnowanie folkloru”.
Laureatów og³oszono wiosn¹, natomiast
uroczyste wrêczenie statuetek odby³o siê
12 wrzeœnia br. w Skansenie Filmowym
„Soplicowo”, w Cichowie, gdzie zaproszo-
no samorz¹dowców, przyjació³ gazety,
a tak¿e laureatów konkursu.
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-

scy” nagrodzono za
pielêgnowanie folk-
loru. W uzasadnie-
niu przedstawiono
ca³okszta³t dzia³alno-
œci zespo³u z wyró¿-
nieniem dzia³añ ma-
j¹cych na celu od-
tworzenie folkloru
koœciañskiego. Na-
grodê odebra³ Rafa³
Rosolski - kierownik
zespo³u razem
z cz³onkami kapeli
dudziarskiej i tance-

rzami ubranymi w koœciañskie stroje lu-
dowe. Kapela dudziarska zespo³u w sk³a-
dzie Joanna Machowiak (skrzypce) i Ja-
ros³aw Kozak (dudy) wygrywaj¹c ko-
œciañskie melodie ludowe stworzy³a
oprawê muzyczn¹ uroczystoœci.
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy” dziêkuje redakcji „Wiadomoœci Ko-
œciañskie” za dostrze¿enie i uhonorowa-
nie naszej dzia³alnoœci tak zacnym wyró¿-
nieniem. Dziêkujemy tak¿e za wszelkie
¿yczenia i gratulacje otrzymane podczas
i po uroczystoœci. Wraz z nagrod¹ s¹ one
motywacj¹ do dalszej i wytrwa³ej pracy
na polu kultywowania i popularyzowania
polskiej kultury ludowej.

R.R., foto archiwumUroczystoœæ wrêczenia nagrody

Joanna Machowiak i Jaros³aw Kozak
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Pasa¿erowie œmigielskiej w¹skotorów-
ki, którzy 15 wrzeœnia skorzystali

z bezp³atnych turystycznych przejazdów,
mogli zobaczyæ obiekty pozosta³e na œmi-
gielskiej ziemi po innowiercach, którzy
niegdyœ stanowili znaczn¹ czêœæ miejsco-
wej spo³ecznoœci. Przejazdy zorganizowa-
³o Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej
Kolejki W¹skotorowej w ramach projek-
tu pod nazw¹ „Kolejk¹ wzd³u¿ szlaku œmi-
gielskich innowierców” wspó³finansowa-
nego ze œrodków Starostwa Powiatowe-
go w Koœcianie. Imprezê wspar³ równie¿
Burmistrz Œmigla - Wiktor Snela, który
op³aci³ dwa z trzech otwartych przejaz-
dów.
Poza skorzystaniem z przejazdów na tra-
sie Œmigiel - Stare Bojanowo, osoby, któ-
re wol¹ bardziej aktywnie spêdzaæ czas
mog³y wyruszyæ szlakiem innowierców
rowerami, a dopiero póŸniej w Starym
Bojanowie przesi¹œæ siê do wagonów
kolejki. Rowerzystów prowadzili: W³odzi-
mierz Drótkowski - prezes Stowarzysze-
nia oraz Danuta Strzelczyk, która by³a
komandorem grupy. O samych innowier-
cach opowiedzieli uczestnikom rajdu hi-
storycy: Wojciech Ciesielski oraz Krzysz-
tof Chudak. Ka¿dy uczestnik przejazdów
otrzyma³ dwie, wydane na tê okolicznoœæ,
pocztówki. Ka¿da z nich pokazuje miej-

SZLAKIEM ŒMIGIELSKICH INNOWIERCÓW

sca zwi¹zane z innowiercami. Na zakoñ-
czenie wszyscy uczestnicy rajdu zostali
poczêstowani ciep³¹ grochówk¹.
Organizatorzy szacuj¹, ¿e z przejazdów
szlakiem œmigielskich innowierców,
³¹cznie z grup¹ rowerow¹ skorzysta³o
oko³o 500 osób, które zobaczy³y miejsca
zwi¹zane z ¿yj¹cymi tu niegdyœ innowier-
cami, a tak¿e otrzyma³y pocztówki, na
których zosta³y one utrwalone. W ten
sposób pozna³y bli¿ej czêœæ historii zie-

mi œmigielskiej i jej mieszkañców. Impre-
za nieprzypadkowo odby³a siê we wrze-
œniu. W³aœnie w tym miesi¹cu, 113 lat temu
kolejka rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania
operatorowi kolejki, pracownikom Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Œmiglu oraz wszystkim pozosta³ym
osobom, które zaanga¿owa³y siê w prze-
prowadzenie imprezy.

AKA, foto archiwum

Ruszyli œladami innowierców

Z OKAZJI 80-LECIA URODZIN I 20-LECIA BIEGANIA
Micha³ Szkudlarek przy
urodzinowym torcieW niedzielê 29 wrzeœnia w Przysie-

ce Polskiej spotkali siê biegacze -
przyjaciele, którzy pokonaniem dziesiê-
ciokilometrowej trasy chcieli uczciæ ju-
bileusze pana Micha³a Szkudlarka. By³o
co œwiêtowaæ: urodziny, dwadzieœcia lat
biegów oraz imieniny zaanga¿owanego
zawodnika.
Spotkanie rozpoczê³o siê od z³o¿enia
¿yczeñ jubilatowi. Mia³o to miejsce
o godzinie 1400 przy sali wiejskiej
w Przysiece Polskiej. Na tê uroczystoœæ za-
proszeni zostali nastêpuj¹cy goœcie:
Edward Strzymiñski - wicestarosta Ko-
œciañski, Iwona Bereszyñska - przewodni-
cz¹ca Rady Powiatu Koœciañskiego, Wie-
s³awa Poleszak - Kraczewska - zastêpca
Burmistrza Œmigla, Roman Schiller - za-
stêpca Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla, Henryk Bartoszewski - wójt Gmi-
ny Koœcian, Piotr Ruszkiewicz - przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Koœciana, Miro-
s³aw Duda - dyrektor Oœrodka Sportu i Re-
kreacji w Koœcianie, Eugeniusz Kurasiñ-
ski - dyrektor Centrum Kultury w Œmiglu,
Krzysztof £¹czny - radny Rady Miejskiej
Œmigla oraz Jan Janicki - so³tys Przysieki

Polskiej. To w³aœnie oni odczytali okolicz-
noœciowe adresy i wrêczali jubilatowi upo-
minki. Nie zabrak³o równie¿ ¿yczeñ od
biegaczy oraz sportowych wychowanków
pana Micha³a reprezentowanych przez
Tadeusza Spurtacza - by³ego ciê¿arowca.
By³ i portret pana Micha³a w królewskich

szatach podpisany „Micha³ Wielki”, od-
œpiewane zosta³o „sto lat” i wypowiedzia-
ne wiele wzruszaj¹cych s³ów i wspomnieñ.
Na starcie jubileuszowego biegu stanê³o
piêædziesiêciu dziewiêciu zawodników
i zawodniczek. Wœród nich rzecz jasna nie
zabrak³o szacownego jubilata. Zawodnicy
klasyfikowani byli w kategoriach kobiet
i mê¿czyzn. Przekraczaj¹c liniê mety ka¿-
dy zawodnik otrzymywa³ pami¹tkowy
medal ufundowany przez Starostwo Powia-
towe w Koœcianie. Medale wrêczy³a
wnuczka pana Micha³a.
Wyniki jubileuszowego biegu przedstawi-
³y siê nastêpuj¹co: wœród panów pierwszy
na metê dobieg³ Daniel Bosy (SANA Ko-
œcian), drugi Radomir Graf (Leszno),
 a trzeci Adam Majorczyk (SANA Ko-
œcian). W kategorii kobiet I m. zajê³a Ma³-
gorzata Hofman, II m. Katarzyna Hejnar-
Glumiñska (Koœcian), a III m. Kinga Zie-
liñska (Sekcja Biegacza OKFiR Œmigiel).
Za pierwsze miejsca w swoich kategoriach
zawodnicy otrzymali puchary ufundowa-
ne przez Burmistrza Œmigla. Natomiast
puchary za miejsca II i III ufundowa³a ro-
dzina pana Micha³a. Nagrodê specjaln¹ od
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KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W.  ŚW. WITA  W ŚMIGLU

W przesz³oœci, w Œmiglu mieszka³a
ludnoœæ ró¿nych narodowoœci

i wyznañ, w wyniku czego znajdowa³o siê
tutaj wiele koœcio³ów. Obok istniej¹cych
obecnie: p.w. œw. Wita, NMP Wniebo-
wziêtej, œw. Stanis³awa Kostki istnia³ od
1547 roku koœció³ szpitalny p.w. œw. Du-
cha, wzniesiony staraniem Rafa³a Lesz-
czyñskiego, koœció³ szpitalny p.w. œw.
Walentego, którego inicjatorem budowy
by³ w 1640 roku Przec³aw Leszczyñski,
a tak¿e od koñca XVI wieku zbór ariañ-
ski powsta³y ze œrodków Andrzeja Dudy-
cza oraz od 1595 roku zbór luterañski fun-
dacji Wac³awa Rozdra¿ewskiego. Najstar-
szym spoœród nich jest koœció³ p.w. œw.
Wita. Najprawdopodobniej drewniany,
zosta³ zbudowany w XII lub XIII wieku
na wzniesieniu, które zwano Gór¹ Wi-
tow¹. Parafia koszanowska, w której znaj-
dowa³ siê koœció³ obejmowa³a wówczas
8 wsi. W 1404 roku znany tam by³ pro-
boszcz Jan. Wkrótce po nadaniu w 1415
roku lokacyjnego dla miasta Koszanowa,
którego przysió³kiem by³ Œmigiel i wy-
budowaniu tam w 1439 roku koœcio³a,
koœció³ œw. Wita utraci³ prawa parafii na
rzecz tego nowego. Nie s¹ znane przy-
czyny budowy w 1610 roku nowej drew-
nianej kaplicy p.w. œw. Wita. Przypusz-
czaæ nale¿y, ¿e wymaga³ tego stan wie-
kowej œwi¹tyni. Istniej¹cy obecnie ko-
œció³ zosta³ zbudowany w 1769 roku.
Wielokrotnie by³ restaurowany, m.in.
w: 1908 roku, 1963, 1973-76 i 1997.
Koœció³ zbudowany jest na planie krzy¿a
³aciñskiego. Jest orientowany, konstruk-
cji szkieletowej, na podmurówce z kamie-
ni i ceg³y. Od strony zachodniej znajduje
siê kwadratowa wie¿a konstrukcji s³upo-
wej, oszalowana z he³mem cebulastym,
latarni¹ i iglic¹. Dwuspadowe dachy po-

kryte s¹ ³upkiem, a w przybudówkach
maj¹ œciêty naczó³ek. Jednonawowe wnê-
trze nakrywa strop kratownicowy z li-
stwami. Chór muzyczny, na który pro-
wadz¹ drewniane schody wspiera siê na
dwóch s³upach z kapilarami zdobionymi
rozet¹ i balustrad¹ z fryzem arkadowym.
Okna s¹ pojedyncze, wielokwaterowe
z gomu³kami w drewnianych ramach.
Nawy przylegaj¹ od p³d. i p³n. - zakrystia
i kaplica . Niezwykle cennym zabytkiem
znajduj¹cym siê w koœciele jest o³tarz
g³ówny w formie tryptyku, pochodz¹cy
z 1506 roku, w obramowaniu z 1645 roku.
W polu œrodkowym przedstawione jest
Wniebowziêcie NMP, po bokach p³asko-
rzeŸby Nawiedzenia i Pok³onu Trzech
Króli, a z prawej strony Zwiastowania
i Bo¿ego Narodzenia. W zwieñczeniu
znajduje siê rzeŸba przedstawiaj¹ca mê-
czeñstwo œœ. Wita, Modesta i Krescen-

O³tarz g³ównyKoœció³ p.w. Œw. Wita

sjusza. W koœciele jest drugi o³tarz po-
chodz¹cy z 1645 roku, wczesnobaroko-
wy z Piet¹ w polu œrodkowym, zwieñczo-
ny rzeŸb¹ œw. Anny z NMP, z oko³o 1506
roku.
Nieocenion¹ stratê poniesiono w 1976
roku, kiedy skradziono umieszczon¹
w predelli tego o³tarza rzeŸbê Chrystu-
sa w grobie. Przy koœciele znajduje siê
nadal u¿ytkowany cmentarz, funkcjo-
nuj¹cy od pocz¹tków istnienia koœcio-
³a, powiêkszony w 1939 roku. Warto
zwróciæ uwagê na znajduj¹ce siê tam
groby wielu znakomitych mieszkañ-
ców parafii œmigielskiej, powstañców
wielkopolskich, ofiar II wojny œwiato-
wej, a tak¿e pochodz¹cy z 1830 roku
grób i pomnik rodzinny Tr¹mpczyñ-
skich z niezwykle ciekaw¹ inskrypcj¹,
adresowan¹ do ¿ony.

Jan Pawicki
foto M. DymarkowskaGratulacjom i ¿yczeniom nie by³o koñca

pana Micha³a otrzyma³ Henryk Jakubiak
- najstarszy uczestnik biegu. Rozlosowa-
no tak¿e nagrody pomiêdzy wszystkich
uczestników - dziêki licznym sponsorom
nikt nie wyjecha³ bez upominku. Pan Mi-
cha³ otrzyma³ pami¹tkowy puchar ufun-
dowany przez Burmistrza Œmigla, który
wrêczy³a zastêpca Burmistrza Œmigla -
pani Wies³awa Poleszak-Kraczewska.
Podczas zawodów wyst¹pi³y te¿ wokalist-
ki Studia Piosenki „Muzol” dzia³aj¹cego
przy Centrum Kultury w Œmiglu. Nato-

miast w œwietlicy wiejskiej mo¿na by³o
obejrzeæ trofea zdobyte przez dwadzieœcia
lat biegania pana Micha³a Szkudlarka.
Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e podczas im-
prezy nie zabrak³o olbrzymiego tortu dla
jubilata, a jej organizatorami byli: Micha³
Szkudlarek (z olbrzymim wsparciem ro-
dziny) oraz Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. Wspó³organizatora-
mi: Gmina Koœcian oraz Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.

OKFiR, foto OKFiR
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CO WARTO WIEDZIEÆ O PRZEMOCY
PSYCHICZNEJ?

O przemocy powiedziano ju¿ wiele.
Szkolni pedagodzy, pracownicy so-

cjalni, policjanci, pielêgniarki i lekarze
spotykaj¹ siê z ni¹ niemal ka¿dego dnia.
Psycholodzy i psychoterapeuci próbuj¹
przywróciæ kolejnym ofiarom poczucie
w³asnej wartoœci i godnoœæ.
Przemoc fizyczn¹ rozpoznajemy ³atwo,
bo siniaki, z³aman¹ rêkê, podbite oko
zauwa¿amy prawie natychmiast. Wtedy
mo¿na zdecydowanie i szybko pomóc
ofiarom, a widoczne go³ym okiem rany
wyleczyæ. W takich przypadkach cierpie-
nia ofiary s¹ wiarygodne, a sprawca ma
niewiele na swoje usprawiedliwienie.
Wiêkszoœæ zachowañ przemocy fizycznej
³atwiejsza jest z racji swojej specyfiki do
rozpoznania, a w nastêpstwie szybciej
mo¿na wprowadzaæ pomoc. W literatu-
rze przedmiotu, jak równie¿ w przepisach
prawa mówimy o ró¿nych rodzajach
przemocy i chocia¿ prawo nie rozró¿nia
jej rodzajów, to z prawnego punktu wi-
dzenia przewidziano sankcje za narusze-
nie integralnoœci: fizycznej, psychicznej,
seksualnej, ekonomicznej i zaniedbania.
Wiemy, ¿e przemoc zawsze jest intencjo-
nalna, narusza dobra osobiste, powodu-
je szkody i lubi siê powtarzaæ. Mo¿emy
tak¿e powiedzieæ, ¿e przemoc jak woda -
raz gor¹ca, innym razem ch³odna - za-
wsze deformuje, niszczy i zniewala. Prze-
moc gor¹ca jest pe³na ekspresji, furii, z³o-
œci i gniewu, natomiast ch³odna jest wy-
mierzana z premedytacj¹, zaplanowana,
uporz¹dkowana, bardzo czêsto ma wyty-
czone cele i wykorzystuje uk³ad w gru-
pie spo³ecznej, model rodziny, zwyczaj
lub strukturê instytucji.
Przemoc dysponuje narzêdziami: fizycz-
nymi, psychicznymi i ekonomicznymi.
Najbardziej nieuchwytn¹ form¹ maltre-
towania jednostki jest psychiczne krzyw-
dzenie. Trudno dostrzec pozornie niewi-
doczn¹ i nieuchwytn¹ przemoc, która
pos³uguje siê najczêœciej s³owem. Ona
manipuluje, gra uczuciami, grozi, a tak-
¿e poni¿a. Dopiero póŸniejsze skutki d³u-
gotrwa³ej psychicznej dewastacji s¹ za-
uwa¿alne. W tym przypadku nie jest tak-
¿e ³atwy powrót ofiary do normalnoœci.
Przemoc psychiczn¹ trudno zmierzyæ.
Trudnoœæ sprawia tak¿e okreœlenie ty-
pów zachowañ i rodzajów krzywdzenia,
gdy¿ czasami pozornie b³ahe dla ze-
wnêtrznego obserwatora zdarzenie, za-
chowanie nie ma znamion nêkania czy
krzywdzenia, dla ofiary jednak, w zale¿-
noœci od jej pozycji w rodzinie, w grupie,

czêstotliwoœci z jak¹ siê zdarza, mo¿e staæ
siê okrutnym ciosem dla psychiki pozo-
stawiaj¹c na niej trwa³y œlad, który po-
zbawia osobê godnoœci i poczucia w³asnej
wartoœci oraz poczucia sprawstwa.
Autorka ksi¹¿ki pt. „Przemoc w rodzi-
nie”, Irena Pospiszyl, podaje nastêpuj¹c¹
definicjê przemocy psychicznej: „wg
Amnesty International organizacji, któ-
ra zajmuje siê ochron¹ praw cz³owieka
przemoc psychiczna jest definiowana
w sposób operacyjny i ujmuje nastêpuj¹-
ce formy zachowañ wobec ofiary:
- izolacja;
- ograniczanie snu i po¿ywienia;
- narzucanie w³asnych s¹dów;

- degradacja werbalna (wyzywanie, poni-
¿anie, upokarzanie);
- hipnoza;
- narkotyzowanie;
- groŸba zabójstwa.”
Kategorie powy¿szych zachowañ s¹ na
tyle ogólne, ¿e czêsto nie mamy pewno-
œci czy na przyk³ad odrzucenie przez gru-
pê mo¿na zakwalifikowaæ jako izolacjê?
Nie mamy tak¿e pewnoœci czy klasyfika-
cja zachowañ, które wspó³wystêpuj¹
w czasie przemocy fizycznej takich, jak:
wrzaski, obrzucanie obelgami, wulgarne
s³owa, przezywanie to ju¿ przemoc psy-
chiczna. Jeœli podobne zachowania i zda-
rzenia powtarzaj¹ siê, s¹ cykliczne i na-
prawdê burzliwe, a ich werbalna zawar-
toœæ dotyka wci¹¿ tê sam¹ osobê, to czy¿
nie niszcz¹ one jej poczucia w³asnej war-

toœci i zarazem nie naruszaj¹ godnoœci?
Jednak¿e w przeœladowaniu psychicz-
nym wg Ireny Pospiszyl istniej¹ bardziej
zakamuflowane metody znêcania siê,
a psychiczne maltretowanie „ukryte jest
czêsto pod mask¹ uczciwoœci, troski, któ-
rym nic z pozoru nie mo¿na zarzuciæ”.
Zatroskany m¹¿, który do swojej ¿ony
mówi na przyk³ad: „Jesteœ jak dziecko,
wszystkiego muszê ciê uczyæ.”, „Gdyby
nie ja, do niczego byœ nie dosz³a.”,
„W tym domu mieszkasz jak w pa³acu,
wszystko jest moje, ja na wszystko zapra-
cowa³em.”, „Po co siê tak mêczysz w tej
pracy? Twoje zarobki wystarczaj¹ tylko
na szminki i te szmaty, w które siê ubie-
rasz.”, „Wracam z pracy, jestem zmêczo-
ny, a ty jeszcze obiadu nie ugotowa³aœ?
To co, ¿e dziecko chore? Inne sobie
radz¹, a ty? Na lodówce kurz, w ³azience
ba³agan, przecie¿ tylko domem siê masz
zajmowaæ. Czy ja zbyt wiele od ciebie wy-
magam?”. Takie, wydawaæ by siê mog³o,
zwyczajne formy zachowania, ma³¿eñ-
skie sprzeczki g³êboko rani¹ ludzi, ale dla
postronnego obser watora nie maj¹
w sobie nic groŸnego, mog¹ zostaæ ode-
brane jako zwyczajny brak dobrego wy-
chowania. Wykrzyczenie mê¿czyŸnie
w ka¿dej sprzeczce i przy ka¿dej okazji,
¿e jest do niczego, ¿e za ma³o zarabia, ¿e
takich jak on jest wielu, udowadnianie,
¿e to tylko jego wina, jego indolencja
i brak zaradnoœci, to tak¿e czêsta meto-
da znêcania siê psychicznego. Przenosze-
nie odpowiedzialnoœci na ofiarê, wpêdza-
nie w poczucie winy, powoduje, i¿ nie
zdaje ona sobie czêsto sprawy z tego, ¿e
jest krzywdzona, czêsto sama czuje siê
winna.
Sprawcy przemocy psychicznej stosuj¹
tak¿e bardziej wyraziste formy niszcze-
nia. Krzywdziæ mo¿na szczególnie dziec-
ko przez gro¿enie mu na przyk³ad: po-
wrotem do domu dziecka, wyrzuceniem
z domu, oddaniem do poprawczaka, gdy
nie spe³nia wymagañ rodziców, perma-
nentne krzyczenie, oœmieszanie, wyszy-
dzanie, czy przeklinanie, to równie¿ for-
my psychicznego maltretowania, czêsto
stosowane przez rodziców, którzy czasa-
mi nieœwiadomie powtarzaj¹ model za-
chowañ przekazywany z pokolenia na
pokolenie. Dziecko nie obroni siê przed
takimi formami krzywdzenia, gdy¿ jego
pozycja w grupie spo³ecznej jak¹ jest ro-
dzina daje mu niewielkie na to szanse.
Czuje siê winne i niekochane, podejmu-
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Zakoñczy³y siê przebudowy œwietlic
     w: Karminie, Poladowie, Olszewie
i Nowym Szczepankowie. Na inwestycjê
œmigielski samorz¹d pozyska³ dofinanso-
wanie w kwocie 347 874 z³ z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, w ramach dzia³ania
„Odnowa Rozwoju Wsi” na obsza-
rze Lokalnej Strategii Rozwoju. Re-
alizowana by³a ona przez lokaln¹
grupê dzia³ania Wielkopolska Lokalna
Grupa Dzia³ania KRAINA LASÓW I JE-
ZIOR z siedzib¹ w Lesznie. Pozosta³e
œrodki wykorzystane na ten cel to kwota
208 167, 21 z³ wydatkowane z bud¿etu
gminy.
Umowy o dofinansowanie pomiêdzy Sa-
morz¹dem Województwa Wielkopolskie-

go a Gmin¹ Œmigiel zosta³y podpisane
8 kwietnia 2013 r. Przebudowê œwietlic
w Karminie i Poladowie wykona³a firma
budowlana wy³oniona w przetargu nie-
ograniczonym: F.H.U. „ADVI” Wies³aw

Adamczewski z Koœciana, natomiast
przebudowê œwietlic w Olszewie i No-
wym Szczepankowie - „POL-BUD” Ry-
szard Polnik ze Stêszewa.
Zakres prac zwi¹zanych z przebudow¹
œwietlicy w Karminie obejmowa³ rozbiór-
kê sceny, wydzielenie pomieszczenia pod
kot³owniê, wymianê czêœci pokrycia da-

chowego, wymianê niektórych elemen-
tów stolarki okiennej i drzwiowej oraz
budowê instalacji centralnego ogrzewa-
nia. W Poladowie wymieniono stolarkê
okienn¹ i drzwiow¹, a tak¿e wykonano

instalacje odgromow¹. W Olszewie
przebudowano pomieszczenia salki
na parterze (na w.c., kuchniê i ko-
t³owniê), wyposa¿ono œwietlicê
w nowe krzes³a i sto³y. W Nowym

Szczepankowie wymieniono pokrycie da-
chowe - z p³yt eternitowych na blachê da-
chówko podobn¹. Ponadto wszystkie
budynki zosta³y wymalowane wewn¹trz,
jak równie¿ dokonano odnowy elewacji.
Prace trwa³y od 3 czerwca do 30 sierp-
nia 2013 r.

UM

ŒWIETLICE WIEJSKIE PO PRZEBUDOWACH

Anna Wieczorek pe³ni¹ca od ponad
      6 lat funkcjê so³tysa w Nowej Wsi
otrzyma³a tytu³ „Super So³tysa” w plebi-
scycie zorganizowanym przez G³os Wiel-
kopolski. Pani Ania otrzyma³a najwiêk-
sze sms-owe poparcie wœród so³tysów
z powiatu koœciañskiego zg³oszonych do
plebiscytu.
Nagrod¹ dla zwyciê¿czyni jest oryginal-
na tablica z napisem „Super So³tys” oraz
dyplom. Jest to jedno z kilku wyró¿nieñ

SUPER SO£TYS Z NOWEJ WSI
przyznanych w ostatnich latach pani so³-
tys z Nowej Wsi. W 2011 roku zosta³a
laureatk¹ konkursu pn. „Dla animatorów
spo³ecznych im. Heleny Radliñskiej” zor-
ganizowanego przez Krajowy Oœrodek
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Anna Wieczorek sk³ada podziêkowania
wszystkim osobom, które przy³¹czy³y siê
do akcji i w plebiscycie odda³y na ni¹
g³os.

AKA, foto A.Kasperska

je desperackie próby radzenia sobie
z ¿yciem. Czasem daje wyraŸne sygna³y,
¿e dzieje siê mu krzywda, zdecydowanie
czêœciej jednak, jak wynika z badañ, dzie-
ci bardzo d³ugo potrafi¹ ukrywaæ swój
dramat. Czy¿ nie ma troski w stwierdze-
niu ojca: „Moja ty rybko z³ota, gdybyœ
mniej jad³a szybciej byœ p³ywa³a i dlate-
go dla twojego dobra zrobisz jeszcze czte-
ry d³ugoœci basenu.”. Tak naprawdê oj-
ciec karze swoje dziecko za to, ¿e nie
osi¹ga sukcesów, bo jest „grube”, nie po-
trafi i nie realizuje planów rodzica.
W zwi¹zku z tym nie zas³uguje na jego
uwagê, czego wynikiem jest, ¿e dziecko
„zajada” swoje odrzucenie i straszliwie
cierpi.
S³owne nêkanie, obmowa dotykaj¹ca jed-
nostkê w grupie, rodzinie, trwaj¹ce od
d³u¿szego czasu, powtarzaj¹ce siê i nasi-
laj¹ce, które izoluje od grupy, odrzuca po-
woli, ale skutecznie zabija godnoœæ, po-
czucie w³asnej wartoœci i zaburza samo-
ocenê. Jest to powtarzaj¹cy siê mecha-
nizm, który systematycznie, bez poœpie-
chu, aczkolwiek zdecydowanie zabija
zdrowy rozs¹dek i si³y obronne ofiary.
Przemoc psychiczna jest trudna do roz-

poznania, a jeszcze trudniejsza do udo-
wodnienia przez ofiarê. Czasami, ju¿ jako
doroœli ludzie, orientujemy siê, ¿e coœ
w naszym ¿yciu jest nie tak, nic nam siê
nie udaje, czujemy siê nic nie warci
i nieszczêœliwi, bezwartoœciowi, a tak¿e
nie widzimy sensu w ¿yciu. Doroœli lu-
dzie, którzy s¹ poddawani przemocy psy-
chicznej, oprócz niskiej samooceny, utra-
ty sensu ¿ycia, z regu³y przyzwyczajaj¹
siê do sytuacji. Win¹ za kolejne akty prze-
mocy obarczaj¹ siebie, próbuj¹ dostoso-
waæ swoje zachowanie do wymagañ
oprawcy, staraj¹ siê spe³niaæ jego wyma-
gania, po to, aby unikn¹æ jego niezado-
wolenia i gniewu. Tak zwany „œwiêty spo-
kój”, dostrajanie siê do wymogów i po-
gl¹dów partnera daje im wzglêdne poczu-
cie bezpieczeñstwa. Ofiary przemocy
psychicznej ¿yj¹ w chronicznym stresie,
choruj¹ na depresjê, cierpi¹ na stany lê-
kowe i coraz czêœciej siê zdarza, ¿e po-
dejmuj¹ próby samobójcze. Natomiast
dzieci czêsto okaleczaj¹ siê, uzale¿niaj¹
i uciekaj¹ z domów. Jednak¿e musimy
przede wszystkim pamiêtaæ o tym, ¿e za
przemoc zawsze odpowiada sprawca, bez
wzglêdu na to, co zrobi³a ofiara.

Jeœli masz podejrzenie, ¿e bliska ci oso-
ba, przyjaciel lub cz³onek rodziny do-
œwiadcza przemocy psychicznej w ma³-
¿eñstwie, dziecko w rodzinie, nie wahaj
siê i udziel mu wsparcia. Powiedz jej
o Niebieskiej Linii, czyli Ogólnopolskim
Pogotowiu dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, Gminnym Punkcie Wspar-
cia Rodziny dzia³aj¹cym przy Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej, o Oœrodku Inter-
wencji Kryzysowej lub innych instytu-
cjach dzia³aj¹cych w najbli¿szym otocze-
niu. Dziêki tym instytucjom osoba dozna-
j¹ca przemocy bêdzie mog³a porozma-
wiaæ z psychologiem. Specjaliœci pokie-
ruj¹ dzia³aniami zainteresowanego i uru-
chomi¹ pomoc. Ofiary przemocy psy-
chicznej potrzebuj¹ wyjœcia z domu, cza-
sami trzeba inicjowaæ rozmowê o proble-
mie, czasami tylko j¹ podtrzymywaæ.
Umo¿liwienie zdobycia wiedzy o proble-
mie, o mo¿liwych formach pomocy - to
ju¿ pomoc. Osoba doœwiadczaj¹ca prze-
mocy musi wiedzieæ, ¿e nie jest sama.

Maria Ratajczak
Pedagog szkolny Samorz¹dowego

Gimnazjum i Szko³y Podstawowej
w Starej Przysiece Drugiej
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METRYKA MIASTA ŒMIGLA CZÊŒÆ 6
Jest to przedostatni ju¿ fragment „Metryki
miasta Œmigla” autorstwa Tomasza Jur-
ka. Przepraszamy, ¿e z powodów od nas
niezale¿nych drukujemy j¹ po rocznej prze-
rwie.

(red)

Obecnoœæ ¯ydów w najdawniejszym
Œmiglu traktowaæ zatem trzeba

mocno sceptycznie.
Takie by³y pocz¹tki Œmigla - miasta na
wzgórzu, które swe powstanie zawdziê-
cza ambicjom obcych przybyszów z ro-
dziny von Oppeln i pracy œci¹ganych
z ró¿nych stron osadników. Nie nale¿y
ju¿ do naszego zadania œledziæ dok³ad-
niej dalszy rozwój miasta. Bez trudu
wskazaæ jednak mo¿na pewne charakte-
rystyczne cechy gospodarczej dzia³alno-
œci mieszczan. Œmigiel s³yn¹³ z wiatra-
ków: od nich prawdopodobnie pochodzi
nazwa miasta, s¹ wzmiankowane w do-
kumencie lokacyjnym z 1415 r., pojawiaj¹
siê te¿ zawsze w szesnastowiecznych Ÿró-
d³ach podatkowych (wymieniano ich
szeœæ w 1563, a piêæ w 1581 r.). Nieprzy-
padkowo wœród wymienionych przed
chwil¹ przezwisk mieszczañskich powta-
rza siê Miller czy M³ynarz. Wiatraki ob-
s³ugiwa³y okoliczne wioski. Ale miasto
tak¿e samo produkowa³o. Renomê za-
pewnia³o Œmiglowi piwo. Sw¹ jakoœæ za-
wdziêczaæ mia³o znakomitej wodzie
z miejscowych Ÿróde³. Jak du¿ym uzna-
niem cieszy³o siê w okolicy ju¿ w œrednio-
wieczu, pokazuje sprawa z 1507 r. Opat
lubiñski pozwa³ wtedy do s¹du zarz¹dcê
parafii w nale¿¹cej do klasztoru Œwiêcie-
chowej o to, ¿e szynkuje w swym domu
piwo œmigielskie i g³ogowskie „szlachcie,
mieszczanom i wieœniakom”. Nie chodzi-
³o jednak bynajmniej o to, ¿e duszpasterz
zamieni³ plebaniê w szynk - istotne by³o,
¿e sprzedawano obce piwa „na szkodê
miejscowych mieszczan”. S¹d biskupi
wyda³ wyrok salomonowy, pozwalaj¹c
sprzedawaæ piwo dalej, ale tylko „kap³a-
nom i obcej szlachcie”. Widaæ, ¿e œmi-
gielskie piwo ³atwo wypiera³o z lokalne-
go rynku inne gatunki, których nie
chcia³ pijaæ nikt, kto nie musia³. Zajmo-
wano siê te¿ w Œmiglu na pewno, podob-
nie jak w wielu innych miasteczkach
Wielkopolski, sukiennictwem. Ju¿
w 1415 r. s³yszymy o prawie mieszczan
do hodowli owiec - chodzi³o bez w¹tpie-
nia o we³nê na sukno. W dniu 21 lutego
1438 r. Miko³aj „tkacz we³niany” ze Œmi-
gla zaci¹gn¹³ w Poznaniu spory d³ug 30
grzywien z terminem sp³aty na jarmark
wielkopostny. Pokazuje to zasiêg kontak-
tów gospodarczych œmigielskich produ-

centów i rytm ich pracy: dopiero sprze-
da¿ towaru na jarmarku zapewniæ mia³a
wyp³acalnoœæ d³u¿nika. W 1469 r. wyst¹-
pi³ Maciej z³otnik ze Œmigla - ale chyba
mieszka³ on ju¿ w Poznaniu. Wiêksze
miasto zawsze przyci¹ga³o najaktywniej-
szych ludzi z ca³ego regionu, a w Œmiglu
z³otnik nie mia³ chyba zbyt wiele roboty.
Nieprzypadkowo jeden z szesnastowiecz-
nych rejestrów podatkowych odnotowu-
je w Œmiglu tylko „rzemieœlników pospo-
litych” (w liczbie 27). Œmigiel ¿y³ te¿
z handlu. W 1493 r. król Jan Olbracht ze-
zwoli³ na odbywanych co pi¹tek targach
tygodniowych swobodnie handlowaæ
koñmi i byd³em. Œmigiel w³¹cza³ siê wiêc
w poœrednictwo w wa¿nym dla ca³ej Œrod-
kowej Europy handlu wo³ami, pêdzony-
mi z Rusi (nieprzypadkowa jest nazwa
Wo³ynia) do Niemiec; œwiadczy o tym
tak¿e wspomniane wy¿ej mieszczañskie
przezwisko Ochsnar. Miasto potrafi³o
równie¿ korzystaæ z po³o¿enia na ruchli-
wym trakcie poznañsko-g³ogowskim.
Ruch tam by³ podobno tak wielki, ¿e w³a-
dze miejskie nie mog³y podo³aæ sta³ym
naprawom drogowym. W 1580 r. król Ste-
fan Batory zezwoli³ wiêc œmiglanom po-
bieraæ specjalne c³o (po 3 grosze od ka¿-
dego przeje¿d¿aj¹cego konia), aby mo-
gli sfinansowaæ wybrukowanie dróg wy-
jazdowych na przedmieœciach oraz
w Gliñsku. Wszystkie te, zestawiane
zreszt¹ z ró¿nych lat, przejawy ekono-
micznej aktywnoœci nie musz¹ dowodziæ
szczególnego rozkwitu miasta. Chwiejn¹
chyba równowagê ekonomiczn¹ zak³óca-
³y raz po raz kataklizmy losowe: w 1474
r. zniszczy³y Œmigiel wojska ³upi¹cego po-
³udniow¹ Wielkopolskê ksiêcia œl¹skie-
go Jana ¿agañskiego, w 1506 r. zaœ przy-
szed³ po¿ar, po którym nawet król lito-
œciwie pozwoli³ nie p³aciæ ¿adnych podat-
ków przez cztery lata. Œmigiel pozosta-
wa³ niedu¿ym oœrodkiem o znaczeniu
œciœle lokalnym. W 1458 r. na wyprawê
pod zagro¿ony przez Krzy¿aków Mal-
bork mia³ wystawiæ 7 zbrojnych piechu-
rów. Odpowiada to zdecydowanie pozio-

mowi raczej mniejszych (acz nie tych
zupe³nie maleñkich) miasteczek wielko-
polskich (z okolicznych oœrodków Prze-
mêt i Dubin wysy³a³y po 1 zbrojnym,
Kopanica 2, Babimost, Rydzyna, Zb¹-
szyñ, Kêb³owo i Sarnowa po 4, Poniec 8,
Krzywiñ, Œwiêciechowa i Osieczna po 10,
Wschowa 20, Koœcian 40, a sto³eczny
Poznañ a¿ 60 ludzi). W³aœciwy czas roz-
woju przyszed³ dopiero póŸniej, odk¹d po
po³owie XVI w. zacz¹³ siê ¿ywszy nap³yw
protestanckich rzemieœlników ze Œl¹ska.
Ale to ju¿ inna, póŸniejsza historia.

Teksty dokumentów
Poni¿ej podajê zwi¹zane z lokacj¹ Œmi-
gla dokumenty we w³asnym t³umaczeniu.
W przypadku dokumentu z 1415 r. pod-
stawê przek³adu stanowi³a kopia z ksi¹g
grodzkich wschowskich z 1580 r., a od-
mienne wersje drugiej kopii z 1671 r. zo-
sta³y podane w przypiskach. T³umacz¹c
teksty, stara³em siê zachowaæ œcis³¹ wier-
noœæ wobec podstawy, ale niekiedy ko-
nieczne by³o odstêpowanie od niej na
rzecz t³umaczenia nieco bardziej swobod-
nego.

Henryk Oppeln nadaje miastu Ko-
szanowo prawa handlowe. 24 VI
1400
Ja Henryk z Oppeln pan w Koszanowie
oznajmiam i czyniê niniejszym listem
wiadomym wszystkim, którzy bêdê go
ogl¹daæ albo s³uchaæ odczytywanego, ¿e
po rozwa¿nym namyœle i za rad¹ moich
przyjació³, z woli mojej i moich nastêp-
ców da³em i obdarzy³em miasto Kosza-
nowo ca³kowitym targiem solnym. Do
tego dajê wagê, postrzygalniê sukna,
dwie ³awy chlebowe, dwie rzeŸnicze,
dwie szewskie i wysokie kramy oraz sta-
wy, które le¿¹ wokó³ rowu miejskiego,
ogarniaj¹c wszystko wymienione. Na
czego potwierdzenie przywiesi³em do
tego listu swoj¹ pieczêæ. Dano w roku od
narodzeniu Chrystusa tysi¹c czterech-
setnym w dniu œw. Jana.

Ramsz Oppeln okreœla prawa miasta
Koszanowo. 11 XI (24 VI?) 1415
W imiê Bo¿e amen. Poniewa¿ wszystkie
sprawy ludzkie, które siê w czasie doko-
nuj¹, wraz z up³ywem czasu przemijaj¹
i, o ile nie zostan¹ zatwierdzone przez
uczciwych ludzi i odpowiednie œwiadec-
twa, ³atwo mog¹ popaœæ w zapomnienie,
ja Ramsz z Oppeln dziedzic w Koszano-
wie oznajmiam tym listem i czyniê wia-
domym, ¿e za rad¹ i wol¹ moich dziedzi-
ców i przyjació³, tak jak to mi, wspomnia-



październik/201312
nemu Ramszowi, udzieli³ nasz ³askawy
pan, król polski W³adys³aw, udzieli³em
i da³em z okazji przeniesienia miasta zwa-
nego Koszanowo na prawo magdebur-
skie, pozostaæ przy nim i korzystaæ z pra-
wa miejskiego, pod warunkiem, ¿e nie
bêdzie to szkodziæ mojemu prawu
zwierzchniemu i ¿e [mieszczanie] bêd¹
nam, moim dziedzicom i prawym nastêp-
com pos³uszni i podw³adni jako prawym
dziedzicom i nie podejm¹ ¿adnego czy-
nu lub rozkazu bez naszej woli i wiedzy.
Po pierwsze, ja wspomniany Ramsz
udzielam i dajê prawem miejskim w ca-
³oœci Now¹ Wieœ, która graniczy z Kosza-
nowem i Broñskiem (a), z wszystkimi jej
prawami i granicami, tak jak od dawna
jest po³o¿ona, tak ¿e burmistrz wraz
z rad¹ mnie i moim dziedzicom i prawym
nastêpcom powinni oddawaæ jako czynsz
ze wspomnianej Nowej Wsi ka¿dego
roku na dzieñ œw. Micha³a 11 grzywien
groszy czeskich, licz¹c po 48 groszy na
jedn¹ grzywnê, a plebanom równie¿
z tych dóbr dawaæ 8 groszy trojaków, je-
den korzec ziarna i jeden owsa rocznie
z ka¿dego ³anu. Równie¿ udzielam i dajê
ja wspomniany Ramsz prawo swobodne-
go wygonu byd³a, które to prawo nale¿a-
³o do dziedziny Jana Kühne, bez szkody
dla mnie, moich dziedziców i innych s¹-
siadów. Równie¿ dajê i udzielam ja wspo-
mniany Ramsz wszystkim, którzy siedz¹
na prawie miejskim prawo, by trzymaæ
owce, swobodnie je wypêdzaæ i wypasaæ
na wszystkich moich dobrach, bez szko-
dy dla mnie, moich dziedziców i innych
s¹siadów, za co mnie i moim dziedzicom
ku pamiêci winni dawaæ rocznie po jed-
nej dobrej owcy od ka¿dej setki sztuk
byd³a. Równie¿ udzielam i dajê ja wspo-
mniany Ramsz na prawie miejskim dwa-
naœcie ogrodów, które le¿¹ za wiatra-
kiem, wyj¹wszy pierwszy ogród przy dro-
dze, który nale¿y do wiatraka, tak ¿e bur-
mistrz z rad¹ winni mnie i moim dziedzi-
com oddawaæ czynsz z ka¿dego ogrodu,
który bêdzie osadzony, na dzieñ œw. Mi-
cha³a po wiardunku groszy i 2 kurczaki,
plebanowi zaœ 1 grosz trojaków. Równie¿
udzielam i dajê ja wspomniany Ramsz na
prawie miejskim dwa ogrody, jeden po-
³o¿ony na prawo od wiatraka, drugi po
lewej (b) id¹c do Wschowy (c), a mnie
i moim dziedzicom winni dawaæ z ka¿de-
go ogrodu 1 szeroki grosz i 4 kurczaki
czynszu na dzieñ œw. Micha³a. Równie¿
udzielam i dajê ja wspomniany Ramsz
£ys¹ Górê i zaroœla na tej górze a¿ do
ogrodu Jan Kuhne, by obróciæ je na po-
trzeby miasta pod³ug ich [mieszczan]
upodobania. Równie¿ udzielam i dajê
dwanaœcie ogrodów wraz ze stodo³ami,

tak szeroko i daleko, jak od dawna s¹ po-
³o¿one, za co mnie i moim dziedzicom
[nale¿¹ siê] z ka¿dego ogrodu 2 kurczaki
rocznie. Równie¿ udzielam i dajê ja wspo-
mniany dla dobra miasta ogród zwany Pla-
cem ̄ ydowskim, aby obróciæ go na potrze-
by miasta. Równie¿ udzielam i dajê prawo
zak³adania stodó³ i ogrodów wokó³ miasta,
bez szkód dla ogrodów moich i moich dzie-
dziców, które s¹ od dawna za³o¿one. Rów-
nie¿ udzielam i dajê dla dobra miasta bro-
war od grobli za Dzik¹ Gór¹ a¿ do buka,
bez szkody dla Bukowego �ród³a. Udzie-
lam i dajê dla dobra miasta pó³ ³anu od
Bukowego �ród³a a¿ do Œwiêtego �ród³a
i stawu przy Œwiêtym �ródle, tak szeroko,
d³ugo i daleko, jak siê da. Równie¿ udzie-
lam i dajê ja wspomniany Ramsz targ sol-
ny w ca³oœci, zastrzegaj¹c, ¿e gdy (d) obcy
przywioz¹ sól i bêd¹ j¹ sprzedawaæ na
æwierci (e), to mnie i moim dziedzicom
nale¿y siê po³owa [op³at z] targu, gdyby
zaœ samo miasto sprzedawa³o sól, winno
mnie i moim dziedzicom p³aciæ po æwierci
soli od ka¿dego wozu. Równie¿ udzielam
i dajê w ca³oœci ja wspomniany Ramsz po-
strzygalniê sukna i wagê, zastrzegaj¹c dla
mnie i moich dziedziców krojenie i wa¿e-
nie na nasze potrzeby we dworze. Równie¿
udzielam i dajê ja wspomniany Ramsz dwie
³awy rzeŸnicze, dwie ³awy chlebowe i dwie
³awy szewskie, tak ¿e powinny utrzymy-
waæ, jak nale¿y, wspólnotê z ³awami mo-
imi i moich dziedziców. Równie¿ udzielam
i dajê ja wspomniany Ramsz woln¹ ³aŸniê,
za co mnie i moim dziedzicom wraz z cze-
ladzi¹ nale¿y siê w miarê potrzeb darmo
k¹piel i strzy¿enie. Równie¿ udzielam i dajê
dla dobra miasta prawo, by obnosiæ swo-
bodnie chor¹giew, zastrzegaj¹c, ¿e chor¹-
giew ta bêdzie sta³a u dziedziców, tak ¿e
ten, kto by chcia³ korzystaæ z chor¹gwi
miejskiej, bêdzie dawa³ dziedzicom 1 grosz
i tak samo miastu. Biedota bêdzie mog³a
siê k¹paæ darmo w soboty. (f) Równie¿
udzielam i dajê swobodnie [tu nastêpuje
kilka s³ów niezrozumia³ych], zgodnie
z prawem miejskim, bez szkody dla
zwierzchniego prawa dziedziców, wyj¹w-
szy pó³ ³anu wójtów, które jest wolne (g).
Aby wy¿ej opisane sprawy by³y trwale za-
chowywane, ja Ramsz przywiesi³em moj¹
pieczêæ do tego listu, który by³ dany w dniu
œw. Marcina (h) roku od urodzenia Chry-
stusa tysi¹c czterysta piêtnastego.

(a) W drugiej kopii: Gliñskiem.
b-c) W drugiej kopii: ponad drog¹ wjaz-
dow¹.
(d-e) W drugiej kopii: zwyczajna sól bê-
dzie sprzedawana na beczki.
(f-g) W drugiej kopii: Równie¿ udzielam
i dajê swobodnie karaæ wszystkie przestêp-

stwa pod³ug prawa miejskiego, bez szko-
dy dla zwierzchniego prawa dziedziców.
(h) W drugiej kopii: œw. Jana.

Król Kazimierz Jagielloñczyk nadaje
prawo magdeburskie miastu Œmigiel.
Poznañ, 21 VII 1460
W imiê Pañskie amen. Na wieczn¹ rzeczy
pami¹tkê. Aby b³¹d zapomnienia nie po-
ch³on¹³ dokonywanych w czasie czynów,
wznios³a rada królów i w³adców postano-
wi³a czyny te uwieczniaæ moc¹ dokumen-
tów i œwiadectwem œwiadków. Przeto my
Kazimierz z Bo¿ej ³aski król Polski oraz
ziem krakowskiej, sandomierskiej, sie-
radzkiej, ³êczyckiej, kujawskiej i pomor-
skiej, wielki ksi¹¿ê Litwy, pan i dziedzic
Pomorza oraz Rusi itd. brzmieniem niniej-
szego pisma og³aszamy wszystkim, któ-
rych to dotyczy, z nim siê zapoznaj¹cym,
tak obecnym, jak i przysz³ym, ¿e na proœ-
by wielce nam drogiego, czcigodnego
w Chrystusie ojca, ksiêdza Andrzeja bisku-
pa poznañskiego, pragn¹c poprawiæ stan
po³o¿onego w Wielkopolsce w powiecie
koœciañskim miasta Œmigiel i jego miesz-
kañców, aby za czasu naszych rz¹dów
mog³o uzyskaæ obfitsze po¿ytki, przenosi-
my je wieczyœcie, tak jak jest w swoich gra-
nicach wzd³u¿, wszerz i dooko³a rozgrani-
czone i wydzielone, z prawa polskiego, ru-
skiego i jakiegokolwiek innego na prawo
niemieckie zwane magdeburskim, usuwa-
j¹c tam wszystkie polskie, ruskie i jakie-
kolwiek inne prawa, normy i wszelkie zwy-
czaje, które zwyk³y k³óciæ siê z owym pra-
wem niemieckim. Zwalniamy ponadto,
wyjmujemy i wieczyœcie uwalniamy
wszystkich ludzi i mieszkañców wspo-
mnianego miasta Œmigiel od wszelkiego
s¹downictwa, s¹du i w³adzy wszystkich
wojewodów, kasztelanów, starostów, pod-
komorzych, sêdziów, podsêdków i innych
urzêdników naszego Królestwa i ich s³u-
¿ebników, tak aby przez nich i któregokol-
wiek z nich pozwani w sprawach wielkich
lub ma³ych, jak to kradzie¿y, zabójstwa,
podpalenia, obciêcia cz³onków albo jakich-
kolwiek innych nadzwyczajnych wykro-
czeñ, nigdy nie odpowiadali ani nie p³acili
jakichkolwiek kar. Ludzie, mieszczanie
i mieszkañcy Œmigla odpowiadaæ nato-
miast maj¹ wobec swego wójta, wójt zaœ
wobec swych dziedziców i ich prawych na-
stêpców, gdy wezwany zostanie ich pi-
smem lub pozwany, a to jeœli bêdzie opie-
sza³y w wymierzaniu sprawiedliwoœci albo
z odwo³ania, wtedy nie na inaczej, jak na
swoim prawie niemieckim zobowi¹zany
jest odpowiadaæ. W wy¿ej zaœ wyliczonych
sprawach gard³owych o zbrodnie wójt
wspomnianego miasta bêdzie mia³ pe³n¹
moc i zdolnoœæ s¹dzenia, wyrokowania, ka-
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rania, zmuszania do poprawy i egzekwo-
wania, tak jak owo prawo niemieckie we
wszystkich swych punktach, postanowie-
niach, klauzulach i artyku³ach przewiduje
i wymaga. Na których to rzeczy œwiadec-
two do dokumentu tego zosta³a przywie-
szona nasza pieczêæ. Dzia³o siê w Pozna-
niu w najbli¿szy poniedzia³ek przed dniem
œw. Marii Magdaleny roku Pañskiego ty-
si¹c czterysta szeœædziesi¹tego, w obecno-
œci czcigodnego w Chrystusie ojca, ksiê-
dza Jana biskupa w³oc³awskiego, kancle-
rza Królestwa Polskiego, oraz wielmo¿-
nych i urodzonych £ukasza z Górki woje-

wody poznañskiego, Stanis³awa z Ostro-
roga wojewody kaliskiego, Piotra z Gaju
kasztelana kaliskiego, Jana z Czarnkowa
kasztelana gnieŸnieñskiego, Œcibora
z Ponieca podkomorzego poznañskiego
i starosty generalnego Wielkopolski i in-
nych bardzo licznych œwiadków. Dano
przez rêce tego¿ czcigodnego w Chrystu-
sie ojca, ksiêdza Jana biskupa w³oc³awskie-
go, kanclerza oraz wielebnego i zacnego
Jana z Brzezia doktora obojga praw, pro-
tonotariusza stolicy apostolskiej i jej audy-
tora spraw œwiêtego pa³acu, archidiakona
gnieŸnieñskiego, podkanclerzego Króle-

stwa Polskiego, wielce nam drogich.
Z relacji tego¿ czcigodnego w Chrystusie
ojca, ksiêdza Jana biskupa w³oc³awskiego,
kanclerza Królestwa Polskiego.

Tomasz Jurek
c.d.n

Tomasz Jurek - Urodzi³ siê w 1962 r. Jest
poznaniakiem z urodzenia i jak mówi o so-
bie z przekonania. Pracuje w Instytucie Hi-
storii PAN w Poznaniu, gdzie kieruje S³ow-
nikiem Historyczno-Geograficznym Wielko-
polski. Zajmuje siê histori¹ œredniowieczn¹,
g³ównie Wielkopolski i Œl¹ska.

Siedemnaœcie ma³¿eñskich par, które
pó³ wieku temu wypowiedzia³o sakra-

mentalne „tak”, zosta³o odznaczonych me-
dalami Prezydenta RP za „D³ugoletnie po-
¿ycie ma³¿eñskie”. Uroczyste wrêczenie
odznaczeñ, którego dokona³ burmistrz
Œmigla - Wiktor Snela w asyœcie Wies³a-
wa Kasperskiego - przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Macieja Wiœniewskiego -
sekretarza Œmigla oraz Doroty Skorupiñ-
skiej - kierownika USC odby³o siê 26 wrze-
œnia 2013 r. w Restauracji „Marta”. Za ju-
bilatów wzniesiono tradycyjny toast,
a w sali rozbrzmia³ weselny Marsz Men-
delsona.
„Z³ote gody” obchodzili: £ucja i Kazimierz
Ciesielscy oraz Zofia i Józef Kowalscy
z Czacza, Czes³awa i Kazimierz Nowako-
wie z Czaczyka, Cecylia i Kazimierz Gór-
ni z Che³kowa, Barbara i Kazimierz Do-
maga³owie z Gliñska, Maria i Mieczys³aw
Fr¹ckowiakowie z Bronikowa, Marianna
i Marian Grzeszczykowie z Morownicy,
Czes³awa i Bronis³aw Kaczmarkowie
z Przysieki Polskiej, Stefania i Jan Kamiñ-
scy z Broñska, Stanis³awa i Kazimierz Kró-
likowscy ze Sp³awia, Janina i Marian Lan-
gnerowie z Nadolnika, Anna i Henryk P³ó-
ciennik z Wydorowa, Jadwiga i Stanis³aw
Skrzypczakowie z ¯egrówka, a tak¿e Ha-
lina i Bogdan Jankowscy, Bo¿ena i Wie-

Z£OTE GODY

s³aw Jurgowie, Janina i Bogdan Krzyœla-
kowie oraz Maria i Ludwik Wojciechow-

scy ze Œmigla.
AKA, foto A. Kasperska

Ju¿ od blisko dekady, zgodnie z tra-
dycj¹, organizujemy Œwiêto Pieczone-

go Ziemniaka w ramach harcerskiego
startu dla dru¿yn harcerskich z Hufca
Œmigiel. Tegoroczne odby³o siê 6 wrze-
œnia, a jego organizatorem by³a jak zwy-
kle ¿egrowska 2 ŒDH „S³oneczna Gro-
mada” im. Jana Bytnara „Rudego”. Po
przyjeŸdzie uczestników rowerami do
¯egrówka rozpoczêliœmy grê terenow¹.
Harcerze musieli jak najszybciej i najsku-
teczniej wykonywaæ zadania, jakie spo-
tka³y ich na trasie. Dru¿yny wykazywa³y

HARCERSKI START
siê ogromn¹ spraw-
noœci¹ fizyczn¹ przy
œci¹ganiu spadochro-
niarza z drzewa lub
o d n a j d y w a n i u
w strumyku granatów
zanim wybuchn¹. Gra
nawi¹zywa³a tak¿e do
tematu Bitwy War-
szawskiej; harcerze
mieli za zadanie od-

c.d. strona 17
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29 sierpnia - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1520 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 55-letniego mieszkañca pow.
koœciañskiego bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 1,18 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

30 sierpnia - Œmigiel
Ok. godz. 1840 w Œmiglu zatrzymano 22-
letniego mieszkañca naszego powiatu.
Mê¿czyzna posiada³ przy sobie trzy wo-
reczki strunowe ze suszem, które narko-
test zidentyfikowa³ jako marihuanê. Za
posiadanie narkotyku grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolnoœci.

31 sierpnia - gm. Œmigiel
Po 5 rano powiadomiono policjê o kra-
dzie¿y w jednej z wiosek pod Œmiglem.
Z³odziej wszed³ do wnêtrza domu przez
otwarte okno i ukrad³ 100 z³, srebrny
naszyjnik oraz torbê podró¿n¹.

2 wrzeœnia - Koszanowo
Ok. godz. 1225 zatrzymano 57-letniego
mieszkañca pow. koœciañskiego kieruj¹-
cego rowerem wbrew obowi¹zuj¹cemu
zakazowi s¹dowemu.

6 wrzeœnia - Czacz
Ok. godz. 1310 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 45-latka nieposiadaj¹cego sta-
³ego miejsca zamieszkania, bêd¹cego
w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza-
³o 0,74 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

8 wrzeœnia - gm. Œmigiel
Ok. godz. 043 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e na terenie gm. Œmigiel
w dniach od 07 do 08 wrzeœnia br. nie-
znany sprawca po wypchniêciu uchylo-
nego okna na parterze wszed³ do domu
jednorodzinnego, a nastêpnie skrad³ pie-
ni¹dze w kwocie 3 600 z³.

11 wrzeœnia - Koszanowo
Ok. godz. 1228 w Koszanowie kieruj¹ca
samochodem m-ki Fiat Seicento, 19-let-
nia mieszkanka pow. wolsztyñskiego nie
zachowa³a nale¿ytej odleg³oœci od po-
przedzaj¹cego pojazdu i uderzy³a w ty³
samochodu m-ki Peugeot Boxer kiero-
wanego przez 22-letniego mieszkañca
pow. koœciañskiego. Sprawczyni kolizji
zosta³a ukarana MKK.

14 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 1500 w Œmiglu zatrzymano kie-
ruj¹cego rowerem, 33-letniego mieszkañ-
ca pow. koœciañskiego, bêd¹cego w sta-
nie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 1,28
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

15 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 815 policjanci WRD zatrzymali
kieruj¹cego samochodem m-ki Audi
A-4, 53-letniego mieszkañca pow. ko-
œciañskiego bêd¹cego w stanie nietrzeŸ-
woœci. Badanie wykaza³o 0,66 promila al-
koholu w organizmie kontrolowanego.

20 wrzeœnia - Czacz
Ok. godz. 1155 kieruj¹cy samochodem m-
ki Renault Kango, 38-latek z gm. Suchy
Las nie udzieli³ pierwszeñstwa przejaz-
du i uderzy³ w pojazd m-ki Nissan Micra
kierowany przez 61-letniego mieszkañca
pow. koœciañskiego.

21 wrzeœnia - Czacz
Ok. godz. 1220 na drodze K-5 kieruj¹cy
samochodem m-ki Citroen Picasso, 53-
latek w trakcie nieprawid³owego manew-
ru cofania doprowadzi³ do kolizji drogo-
wej z pojazdem m-ki Alfa Romeo kiero-
wanym przez 33-letniego mieszkañca
pow. koœciañskiego. Sprawca kolizji zo-
sta³ ukarany MKK.

22 wrzeœnia - Poladowo
Ok. godz. 1533 na drodze publicznej nr
596 w Poladowie na ³uku drogi kieruj¹-
cy skuterem 16-latek straci³ panowanie
nad kierowanym pojazdem i wypad³
z drogi uderzaj¹c w s³upki na poboczu
drogi. W wyniku tego zdarzenia drogo-
wego 16-latek dozna³ ogólnych pot³uczeñ
oraz z³amania obojczyka.

24 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 1315 w Œmiglu na ul. Mickie-
wicza kieruj¹ca samochodem m-ki VW
Polo 50-letnia mieszkanka pow. koœciañ-
skiego potr¹ci³a 7-latka z pow. koœciañ-
skiego, który nagle wbieg³ wprost pod
jej samochód na przejœciu dla pieszych.
W wyniku tego zdarzenia 7-latek dozna³
obra¿eñ cia³a w postaci ogólnych pot³u-
czeñ. Kieruj¹ca pojazdem by³a trzeŸwa.

24 wrzeœnia - Czacz
Ok. godz. 1943 kieruj¹cy samochodem m-
ki Skoda Felicja, 53-letni mieszkaniec
pow. Grodzisk Wlkp. podczas manewru
skrêtu w lewo nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu pojazdowi m-ki Scania, kiero-
wanym przez 40-letniego mieszkañca
Dusznik Wlkp. doprowadzaj¹c tym do
zderzenia tych pojazdów. W wyniku tego
zdarzenia kierowca Skody dozna³ obra-
¿enia cia³a w postaci z³amania nadgarst-
ka i ogólnych pot³uczeñ a 51-letnia pasa-
¿erka tego pojazdu dozna³a wstrz¹œnie-
nia mózgu i ogólnych pot³uczeñ. Kieru-
j¹cy byli trzeŸwi.

27 wrzeœnia -Œmigiel
Ok. godz. 1743 policjanci otrzymali zg³o-
szenie, ¿e w Œmiglu w dniach od 26 do
27 wrzeœnia br. nieznany sprawca wybi³
boczna szybê i uszkodzi³ stacyjkê w sa-
mochodzie m-ki Opel Corsa. Zg³aszaj¹-
cy wartoœæ uszkodzeñ oszacowa³ na kwo-
tê ok. 250,-z³.

26 wrzeœnia - Œmigiel
Ok 2206 w Œmiglu policjanci z Poste-
runku Policji  w Œmiglu zatrzymali kie-
ruj¹cego pojazdem m-ki Fiat, 36-latka
mieszkañca  pow. koœciañskiego bêd¹-
cego w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wykaza³o 1,34 promila alkoholu w orga-
nizmie kontrolowanego.
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 9/13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Poziomo
1. kraj z Dehli
5. mu³ na dnie
8. kulisty klejnot
9. przedstawiane w s¹dzie
10. weso³a zabawka na sznurku
11. eskimoski kajak
13. w³ókno z Torunia
15. narz¹d oddechowy lina
18. drzewo z kolcami
20. wildamora
22. krewniak brzany
24. cekaem
26. solenizantka z 25 sierpnia
28. œlepy bez pocisku
30. lekki blok z gliny
31. „nie” - na proœbê
32. margines boiska

Pionowo
1. imiê £êckiej z „Lalki”
2. pika
3. obok dramatu
4. stan w hipnozie
5. miner
6. do powo¿enia
7. nó¿ do wycinania trzciny
12. sk³adnik benzyny
14. kompletna pustka
16. diabelska cecha
17. pokrewna je¿ynce
19. mieszka pod Wawelem
21. np. parabola
23. rzeka w Goleniowie
25. stos papierów w urzêdzie
26. tworzy krê
27. uchybia godnoœci
29. ma wysok¹ cholewkê

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8/13
brzmia³o: „CZAS GRZYBOBRANIA”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Marcin £upicki 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).

5 wrzeœnia przedszkolaki i uczniów
 Szko³y Filialnej w ¯egrówku odwie-

dzi³ policjant z Komendy Powiatowej
Policji w Koœcianie - Rados³aw Nowak
z policyjn¹ maskotk¹ - sier¿antem Pyr-
kiem. Dzieci poprzez rozmowê z go-
œciem i film edukacyjny pozna³y zasa-
dy bezpiecznego poruszania siê po dro-
dze oraz dowiedzia³y siê, w jakich sy-
tuacjach mo¿e pomóc im policjant.
Uczniowie przypomnieli wa¿ne nume-
ry alarmowe oraz kiedy nale¿y z nich
korzystaæ. Przedszkolakom najbar-
dziej podoba³ siê wóz policyjny i sym-
patyczny sier¿ant Pyrek. Na koniec

KOLEJNE ODWIEDZINY PYRKA
spotkania pan poli-
cjant wrêczy³ dzie-
ciom plany lekcji
z poradami sier¿an-
ta Pyrka.
Spotkanie to by³o
pierwszym z wielu
dzia³añ, jakie bêd¹
p o d e j m o w a n e
w szkole w ramach
kampanii pod nazw¹
„Dziecko bezpiecz-
ne na drodze”.

Szko³a Filialna
w ¯egrówku Pyrek z dzieæmi
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SEZON NA DYNIE

Na przek¹skê, pierwsze lub drugie da-
nie, na deser w okresie jesiennym, to
dynia odgrywa g³ówn¹ rolê. Roœlina ta
wystêpuje w ró¿nych kszta³tach, kolo-
rach, rozmiarach, a nawet smakach.
Wœród tych rozmaitoœci mo¿na wybraæ
taki rodzaj, aby najlepiej odpowiada³ do
dania, które przyrz¹dzacie. Dynie zawie-
raj¹ du¿o sk³adników od¿ywczych i za-
pewniaj¹ wiele korzyœci dla organizmu.
S¹ bogate w beta-karoten (silny antyok-
sydant) i potas. Poza tym s¹ bardzo do-
brym Ÿród³em witaminy C, b³onnika
i kwasu foliowego. Dynia zawsze powin-
na byæ spo¿ywana po przetworzeniu, ni-
gdy na surowo i to nie tylko ze wzglê-
dów smakowych. Gotowanie, pieczenie,
czy duszenie powoduje uwalnianie cen-
nych dla organizmu karotenoidów, ta-
kich jak beta-karoten. Pestki z dyni war-
to wysuszaæ. Kupuj¹c dynie wybierajcie
te œredniej wielkoœci, do 2-3 kg. Przy ich
zakupie nale¿y uwa¿nie sprawdziæ, czy
jest zdrowa. Powinna byæ jêdrna i odpo-
wiednio ciê¿ka w stosunku do rozmiaru,
a na skórce nie powinno byæ plamek, czy

pleœni. Jeœli skórka jest miêkka oznacza
to, ¿e dynia jest niedojrza³a, albo jej
mi¹¿sz przesi¹kn¹³ wod¹. Do wiêkszoœci
przepisów potrzeba jej niewiele, bo od
100 do 300 gram. Co zrobiæ z reszt¹?
Przekrojon¹ dyniê mo¿na przechowywaæ
w lodówce tylko kilka dni. Jeœli nie zu¿y-
jecie jej ca³ej, upieczcie j¹ bez przypraw,
zmiksujcie, podzielcie na porcje i zamroŸ-
cie. Jeœli macie wiêcej dyñ, na Hallowe-
en wydr¹¿cie chocia¿ jedn¹ i zróbcie
z niej lampion. Zwykle nie doceniamy
tego warzywa, uwa¿aj¹c je za md³e i ta-
kie, z którego nie da siê niczego cieka-
wego zrobiæ. Czy¿by? Sami sprawdŸcie:

Kremowa zupa z dyni
Sk³adniki:
- 1 kg dyni,
- 2 ga³¹zki tymianku,
- sól i pieprz,
- oliwa,
- 1 cebula,
- 2 z¹bki czosnku,
- 1 cukinia,
- 1 szklanka t³ustego mleka,
- 1/2 ³y¿eczki ga³ki muszkato³owej,
- kilka kwiatów szczypiorku czosnkowe-

go.

Sposób przygotowania:
Rozgrzewamy piekarnik do 190°C. Dy-
nie kroimy na ma³e kawa³ki (wraz ze
skór¹), uk³adamy je na blasze wyœcie-
³anej pergaminem, posypujemy posie-
kanym tymiankiem, solimy i pieprzy-
my, a nastêpnie skrapiamy oliw¹. Pie-
czemy przez ok. 25 minut. Siekamy
drobno cebulê, czosnek oraz cukiniê
i wszystko podsma¿amy w du¿ym
garnku na odrobinie oliwy. Wrzucamy
upieczon¹ dyniê, zalewamy j¹ litrem
wrz¹cej wody i gotujemy przez 5 mi-
nut. Wlewamy mleko i miksujemy zupê
na g³adki krem. Ca³oœæ doprawiamy
ga³k¹ muszkato³ow¹, sol¹ oraz pie-
przem. Zupê wlewamy do miseczek
i posypujemy j¹ kwiatami szczypiorku
czosnkowego.
Uwaga: Zupê mo¿na te¿ przygotowaæ

z mlekiem kokosowym (zamiast zwy-
k³ego) i posypaæ j¹ kolendr¹ lub miêt¹.

Ciasto dyniowo-jab³kowe
Sk³adniki:

Farsz:
- 3 ³y¿ki mas³a,
- 4 du¿e jab³ka, najlepiej s³odko-kwaœne,
- 3 ³y¿ki cukru,
- 1 ³y¿eczka cynamonu.

Ciasto:
- 1 i 1/2 szklanki (225 g) m¹ki pszennej,
- 1 szklanka (200 g) br¹zowego cukru,
- 2 jajka,
- 1/2 kostki (100 g) mas³a,
- 1 ³y¿eczka sody oczyszczonej,
- sól,
- 3/4 szklanki (ok. 190 ml) purée z dyni,
- 3 ³y¿ki œmietany 18-22%,
- 1/2 ³y¿eczki cynamonu,
- 1/4 ³y¿eczki mielonych goŸdzików,
- ga³ka muszkato³owa.

Sposób przygotowania:
Przygotuj farsz: Mas³o roztop na du¿ej
patelni, dodaj obrane i pokrojone
w kostkê jab³ka. Przesma¿ je tak, a¿
lekko zbr¹zowiej¹, czyli ok. 5 minut.
Nastêpnie dodaj cukier oraz cynamon
i przesma¿aj jeszcze 3-4 minuty. Na ko-
niec ca³oœæ przestudŸ.
Przygotuj ciasto: W du¿ej misce wy-
mieszaj m¹kê, br¹zowy cukier, szczyp-
tê soli i pokrojone w kostkê mas³o.
Ca³oœæ ucieraj palcami, a¿ konsysten-
cja bêdzie przypomina³a mokry piasek.
Odsyp ok. 2/3 szklanki - wykorzystasz
j¹ za chwilê. Pozosta³e ciasto wraz
z purée dyniowym, œmietan¹, przypra-
wami i sod¹ oczyszczon¹ zmiksuj na
g³adk¹ masê. Na koniec dodaj jajka.
Prze³ó¿ masê do nat³uszczonej mas³em
tortownicy o œrednicy ok. 23 cm. Na
cieœcie roz³ó¿ równomiernie jab³ka
i posyp je od³o¿on¹ kruszonk¹. Wstaw
ciasto do piekarnika rozgrzanego do
180°C i piecz przez oko³o 70 minut.

S³awomir Grzesiewicz
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W sobotê, 14 wrzeœnia ju¿ po raz XX
wystartowa³ Bieg Olimpijski. Bieg

odbywa siê nieprzerwanie od 1994 r. Jego
idea powsta³a z inicjatywy Wojciecha
Ziemniaka (wówczas nauczyciela wycho-
wania fizycznego w szkole w Racocie)
oraz ówczesnej wicedyrektor - Ireny Na-
skrêt. Pierwszy bieg odby³ siê ulicami
Racotu na dystansie 3 km. Stopniowo
dystans zawodów wyd³u¿a³ siê i obecnie
wynosi on ok. 5 km, a jego trasa przebie-
ga w okolicach stadionu hippicznego
stadniny koni w Racocie. Tradycyjnie
uczestnicy biegli bez podzia³u na kate-
gorie wiekowe, czy p³eæ. Imprezê, jak co
roku poprowadzi³ Wojciech Ziemniak,
który równie¿ pokona³ wyznaczon¹ tra-
sê.
Co roku na starcie biegu staje kilka ty-
siêcy osób - w tym roku uczestników by³o

BYCZKI GNIEWOWO NIE TYLKO W PI£KÊ GRAJ¥
ok. 2 tysiêcy. Od 4 lat wraz z biegaczami
startuj¹ te¿ amatorzy Nordic Walking.
Biegowi przyœwieca has³o: „Jeœli stan¹-
³eœ na starcie biegu, to ju¿ zwyciê¿y³eœ -
choæbyœ przybieg³ ostatni”. Jest to impre-
za zarówno rodzinna, jak i integracyjna.
Na zaproszenie pos³a Wojciecha Ziemnia-
ka w imprezie brali te¿ udzia³ zawodnicy
„Byczków Gniewowo”: Daniel Gbior-
czyk, Adrian Skorczyk i Kamil Pawlak,
tym razem nie jako pi³karze, a jako bie-
gacze. Trzeba przyznaæ, ¿e poradzili so-
bie oni w nowej roli. Ka¿dy z nich otrzy-
ma³ dyplom, a ponadto mieli szczêœcie,
gdy¿ w losowaniu przeprowadzonym
wœród dru¿yn wygrali „Kronikê Sportu
Polskiego 2012” oraz pi³kê koszykow¹.
Nagrody te odebrali z r¹k pos³a Ziemnia-
ka.
Dru¿yna z Gniewowa dzia³a prê¿nie ju¿

od kilku lat. Dziêki licznym sponsorom
mo¿e godnie reprezentowaæ nie tylko
swoj¹ miejscowoœæ, ale te¿ nasz¹ gminê
oraz powiat. W ostatnim czasie 5 par rê-
kawic pi³karskich ufundowa³ im Bartosz
Kêdzia z Gniewowa, a najm³odsi pi³karze
wystêpuj¹ w nowych koszulkach, dziêki
takim osobom jak: Ró¿a i Czes³aw Szcze-
pañscy z Widziszewa, Zofia i Edward
Maækowiakowie, Beata i Rafa³ Sroczyñ-
scy, Renata i Alojzy Wojtkowiakowie, Jo-
anna i Maciej Chwastyniakowie ze Sta-
rej Przysieki I oraz Walencja i Waldemar
De-Jager z Wonieœcia. Do nowych koszu-
lek Roman M¹czyñski z Przysieki Pol-
skiej ufundowa³ m³odym pi³karzom kom-
plet spodenek.
Za ka¿d¹ okazan¹ pomoc i wsparcie za-
wodnicy serdecznie dziêkuj¹.

M.D.

7 wrzeœnia w Luboniu odby³y siê I Za-
wody Wojewódzkie w kategorii m³o-

dzików i m³odziczek, które od tego sezo-
nu nosz¹ nazwê Grand Prix Wielkopol-
ski. Klub Sportowy „Polonia” Œmigiel re-
prezentowa³o 8 m³odzików i 4 m³odzicz-
ki.
Najwiêkszy sukces odniós³ Jakub Jan-
kowski, który zaj¹³ II miejsce oraz Filip
Ludwiczak, który stan¹³ na III miejscu
podium. Dalsze miejsca w tej kategorii
zajêli: Remigiusz Styziñski (VI miejsce),
£ukasz Ciorga (miejsca 13-16), Tomasz
Krzyka³a, Dawid Ciorga, Eryk Grocho-
wy i Dawid Gbiorczyk. W kategorii m³o-
dzików startowa³o 51 zawodników. Na-
tomiast Nikola Kortus zajê³a V miejsce,
Bogna Jankowska uplasowa³a siê w prze-
dziale 17-20, a dalsze miejsca zajê³y Oli-
wia Szuster i Aleksandra Ma³ek. W kate-
gorii m³odziczek bra³o udzia³ 36 zawod-
niczek.
Z turnieju wielkopolskiego kwalifikacjê
na turniej ogólnopolski uzyska³ Jakub
Jankowski. Zawody te odbêd¹ siê

GRAND PRIX WIELKOPOLSKI

w dniach od 27 do 29 wrzeœnia, w War-
szawie. Zawodnicy walczyli w Luboniu
pod czujnym okiem swoich trenerów: Da-
nuty Strzelczyk i Tadeusza Koz³owskie-
go.
Dzieñ póŸniej w Poznaniu tenisiœci rywa-
lizowali w Grand Prix Wielkopolski,
w kategorii juniorów i juniorek. I miej-
sce zaj¹³ Andrzej Juszczak, natomiast na
II miejscu w kategorii juniorek uplaso-

wa³a siê Gra¿yna Cie-
œla. Oboje uzyskali
awans na turniej ogól-
nopolski, który odbê-
dzie siê w Brzegu
Dolnym, w dniach od
11 do 13 paŸdzierni-
ka.
W turniejach wziêli
równie¿ udzia³ za-
wodnicy Klubu „Or-
lêta” Czacz. W kate-
gorii juniorki Joanna
Maœlak zajê³a miej-
sce w przedziale 9-12,

a Milena Weinert w przedziale 35-36.
M³odziczki reprezentowa³a Alicja Ma-
œlak, która zajê³a lokatê w przedziale 13-
16. W m³odzikach na pozycji 33-36 upla-
sowa³ siê Mateusz Weinert.
Gratulujemy wszystkim pierwszych suk-
cesów w tym sezonie i ¿yczymy powodze-
nia w walce na zawodach ogólnopolskich!

Danuta Strzelczyk
foto archiwum

Ekipa œmigielskich tenisistów

naleŸæ bolszewick¹ radiostacjê i zag³u-
szaæ ich rozkazy fragmentami Pisma
Œwiêtego, czy pomóc Wincentemu Wito-
sowi w przekazaniu listu zachêcaj¹cego
ch³opów do pomocy w bitwie. Chcieliœmy
przypomnieæ równie¿ obecnego w naszej
pamiêci wieloletniego komendanta huf-
ca Œmigiel - druha Ryszarda Dudê, przez
co urz¹dziliœmy Ma³y Festiwal Piosenki
¯o³nierskiej, który wygra³y dru¿yny: 13
DH „Nowa 1” z Grodziska Wielkopolskie-

go i 9 GDH „Buki” im. Kazimierza
Wielkiego z Wielichowa prezentuj¹c pio-
senki „Wojenko, wojenko” oraz „Marsz
Pierwszej Brygady”. W czasie kiedy har-
cerze zmagali siê z trudami gry terenowej,
zuchy bra³y udzia³ w robieniu piecz¹tek
z ziemniaków, podchodach oraz zabawach
integracyjnych i sprawnoœciowych. Ich
wysi³ki nagrodziliœmy pami¹tkowymi me-
dalami ze zdjêciami zwierz¹t leœnych. PóŸ-
niej przysz³a pora na ognisko, przy którym
piekliœmy kie³baski i ziemniaki. Nie zabra-

k³o równie¿ wspólnych œpiewów i pl¹sów.
Po podsumowaniu gry okaza³o siê, ¿e ry-
walizacjê i g³ówn¹ nagrodê wygra³a
14 DSH „Skrzydlaci” z Grodziska Wielko-
polskiego, czego im serdecznie gratuluje-
my. Nasze œwiêto pyry zakoñczyliœmy
wspólnym zdjêciem oraz s³odk¹ niespo-
dziank¹ dla ka¿dego uczestnika. Bardzo
dziêkujemy za pomoc w organizacji na-
szym sponsorom.

pwd. Agnieszka ¯yto
foto arhiwum
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Burmistrz Œmigla - Wiktor Snela,
Zwi¹zek Kynologiczny w Polsce

Oddzia³ Leszno, Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu oraz Centrum
Kultury w Œmiglu zaprosili wszystkich
w³aœcicieli psów do zaprezentowania
swoich pupili podczas VIII Wielkiej Pa-
rady. 8 wrzeœnia na stadionie sportowym
w Œmiglu mo¿na by³o podziwiaæ psy od
przesympatycznych mieszañców do ra-
sowych odmian. Paradê otworzy³ bur-
mistrz Œmigla, któremu towa-
rzyszyli: Janusz Betting - prezes
Oddzia³u Leszczyñskiego Zwi¹z-
ku Kynologicznego, Ma³gorzata
Adamczak - Pose³ na Sejm RP,
Józef Cieœla, Maciej Wiœniewski
- radny Sejmiku Woj. Wielkopol-
skiego, Wies³aw Szczepañski -
honorowy obywatel Œmigla oraz
Zygmunt Ratajczak - kierownik
OKFiR-u. Celem parady by³o
wy³onienie poœród zg³oszonych
czworonogów tego najsympa-
tyczniejszego. Eliminacje odby-
wa³y siê w trzech kategoriach, a jurorzy
wybierali z ka¿dej kategorii najpierw
dziesi¹tkê psiaków, a nastêpnie trójkê,
która wchodzi³a do fina³owej dziewi¹tki.
W kategorii A - psy ma³e eliminacje prze-
prowadzi³a Karolina Polaszek, w katego-
rii B - psy œrednie Anna Szyd³owska,
w kategorii C - psy du¿e Violetta Dêb-
niak. Pomiêdzy prezentacjami uczestni-
ków widzowie mogli podziwiaæ pokaz tre-
sury psa rasy hovawart oraz prezentacje
psów rasowych. Niespodziank¹ dla orga-
nizatorów by³ przyjazd ubieg³orocznej
zwyciê¿czyni Nelly. Tê przemi³¹ sucz-

kê rasy jack russell terrier mogliœmy
podziwiaæ na buttonach oraz dyplo-
mach ósmej edycji parady. W trakcie
imprezy odby³ siê równie¿ konkurs pla-
styczny, którego tematem by³ oczywi-
œcie pies. W konkursie brali udzia³
uczniowie szkó³ podstawowych. Komi-
sji oceniaj¹cej prace najbardziej spodo-
ba³ siê rysunek Zuzanny Skorackiej.
W finale psy ocenia³ prezes Leszczyñ-
skiego Oddzia³u Zwi¹zku Kynologicz-

VIII WIELKA PARADA PSÓW
nego w Polsce - Janusz Betting. Spo-
œród trzydziestu oœmiu zg³oszonych
psów tytu³ najsympatyczniejszego psa
VIII Wielkiej Parady otrzyma³a Krak-
sa - dwuletnia suczka rasy beagle, któ-
rej w³aœcicielk¹ jest Natalia Fiebig. Na-
stêpnie kolejno uplasowa³y siê: II m
zaj¹³ 5-miesiêczny labrador BELLA
(Agnieszka Adamczak); III m 2-letni
amstaf f DAKOTA (Weronika Pola-
szek); IV m 2-letni owczarek niemiec-

ki d³ugow³osy MONA (Kon-
rad Roszczak); V m 9-letni se-
ter irlandzki RITA (Genowefa
Nowak); VI m pó³toraroczny
shih tzu ZARA (Agata Fr¹cko-
wiak); VII m pó³toraroczny jack
russell terrier AGENT (Kry-
stian Stempel); VIII m 7-letni
golden retriever RONIN (Rita
Kowalska); IX 4-miesiêczny
pinczer JSSIKA (Angelika Pry-
fed).
Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc otrzymali puchar y,

15 kilogramowe worki karmy oraz kar-
mê w puszkach. Za pozosta³e miejsca
nagrodzeni otrzymali: pami¹tkowe sta-
tuetki 3 kilogramowe worki karmy
i karmê w puszkach.
Dziêkujemy harcerkom z Hufca ZHP
Œmigiel za pomoc przy rejestracji psów.
Zdjêcia z imprezy oraz nagrodzone pra-
ce plastyczne mo¿na obejrzeæ na stro-
nie Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu: www.okfir.pl.

OKFiR
foto JCM

Nagrodzeni za najlepsze prace plastyczne

Najsympatyczniejszy pies parady

W³aœcicielki ze swoimi pupilami






