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Reklama

XXVIII sesja Rady Miejskiej Œmigla
21 kwietnia odby³a XXVIII sesja Rady

Miejskiej Œmigla. Sesja ta mia³a inny
przebieg ni¿ pozosta³e. Na wstêpie
uczczono minut¹ ciszy pamiêæ Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II, Wielkiego Papie¿a
i Polaka, któremu tak wiele zawdziêcza-
my. Nastêpnie nowo wybrany radny
z Bruszczewa, Robaczyna i Starego Bo-
janowa – Marian Drzewiecki, otrzyma³
zaœwiadczenie o wyborze i z³o¿y³ wyma-
gane œlubowanie. W sesji uczestniczy³o
15 radnych oraz m.in. burmistrz Œmigla
Józef Cieœla, zastêpca burmistrza – Ste-
fan Stachowiak, skarbnik Œmigla – Da-
nuta Marciniak, starszy specjalista ds.
promocji gminy – Tadeusz J¹der, kierow-
nictwo Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu (ZGKiM), dy-
rektorzy szkó³, so³tysi i przewodnicz¹cy
osiedli, mieszkañcy gminy Œmigiel oraz
przedstawiciele mediów – red. red. Ali-
cja Muenzberg z „Gazety Koœciañskiej”,
El¿bieta Pasikowska – Karlitz z „Gazety
Poznañskiej” i Anna Szklarska z „Pano-
ramy Leszczyñskiej”.

Porz¹dek obrad zosta³ poszerzony
o trzy uchwa³y. Po przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji, radni zapoznali siê
z dzia³alnoœci¹ przewodnicz¹cego rady

i burmistrza w okresie miêdzysesyjnym
oraz informacj¹ na temat realizacji pod-
jêtych uchwa³. G³ówny specjalista ds.
eksploatacji oczyszczalni œcieków i kana-
lizacji – Wies³aw Zbiorczyk z³o¿y³ spra-
wozdanie kierownika ZGKiM z funkcjo-
nowania oczyszczalni œcieków w Kosza-
nowie w 2004. W roku sprawozdawczym
oczyszczalnia przyjê³a 428.782 m3 œcie-
ków, z czego 52.107 m3 zu¿yto do p³uka-
nia sieci kanalizacyjnej. Wszystkie œcie-
ki s¹ ewidencjonowane w rejestrach œcie-
ków dowo¿onych i dop³ywaj¹cych. Zafak-
turowanych œcieków by³o 237.889 m3,
pozosta³e to œcieki opadowe, œcieki z wy-
sypiska i wody infiltracyjne (45 %). Nad
w³aœciwym przebiegiem oczyszczania
œcieków czuwa³o laboratorium zak³ado-
we, wykonuj¹c systematyczne analizy
œcieków surowych i oczyszczonych.
Z przytoczonych wskaŸników œrednia ja-
koœæ œmigielskich œcieków oczyszczo-
nych mieœci siê w normie wartoœci do-
puszczalnych mg/dm3. Oczyszczalnia
mia³a 39 awarii, które na bie¿¹co usuniê-
to. W marcu 2004 Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Œrodowiska w Poznaniu –
Delegatura w Lesznie, przeprowadzi³
kompleksow¹ kontrolê oczyszczalni.

Uchybieñ nie stwierdzono. Z do³¹czone-
go do informacji sprawozdania finanso-
wego wynika, ¿e oczyszczalnia mia³a
przychody ogó³em: 896.989 z³ (z nieczy-
stoœci p³ynnych) a rozchody ogó³em:
787.036 z³ (z czego m.in.: 50 % stanowi³y
p³ace, nagrody i pochodne, 12,7 % ener-
gia, 5.8% us³ugi remontowe i pozosta³e,
3.8 % zakupy inwestycyjne, 3.2 % zakup
materia³ów, 0,4 % podró¿e s³u¿bowe).

Przewodnicz¹cy poszczególnych ko-
misji przedstawili informacje z prac ko-
misji w okresie od 18.02.2005 do
21.04.2005. Komisja rewizyjna w okre-
sie sprawozdawczym odby³a 8 spotkañ,
w tym 3 wspólne z innymi komisjami, na
których zajmowano siê m.in. problema-
tyk¹ zwi¹zan¹ z udzieleniem absoluto-
rium burmistrzowi Œmigla, kontrol¹ pod-
ró¿y s³u¿bowych kierownictwa urzêdu
i radnych oraz dzia³alnoœci¹ Tadeusza J¹-
dera – starszego specjalisty do spraw
promocji gminy Œmigiel w 2004. W pro-
tokóle pokontrolnym dotycz¹cym pro-
mocji gminy sformu³owano miêdzy inny-
mi nastêpuj¹ce wnioski:
• Po przeanalizowaniu z³o¿onych infor-
macji ustnych przez Tadeusza J¹dera
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i Danutê Marciniak, przejrzeniu dostêp-
nych dokumentów, materia³ów praso-
wych, internetowych oraz po zapoznaniu
siê z funkcjonowaniem pracowników zaj-
muj¹cych siê promocj¹ w innych gmi-
nach, komisja uwa¿a, ¿e zakres czynno-
œci stanowiska specjalisty ds. promocji
gminy Œmigiel jest niew³aœciwie okreœlo-
ny w obowi¹zuj¹cym Regulaminie Orga-
nizacyjnym Urzêdu Miejskiego Œmigla.
Zatrudniony na tym stanowisku Tadeusz
J¹der w rzeczywistoœci jest rzecznikiem
prasowym burmistrza Œmigla Józefa Cie-
œli, kreuj¹cym w g³ównej mierze pozy-
tywny wizerunek naszego w³odarza. Jest
to wa¿ne, ale dla komisji nie najwa¿niej-
sze.
• Specjalista ds. promocji gminy
Œmigiel – zgodnie z brzmieniem tej na-
zwy- powinien naszym zdaniem przede
wszystkim koncentrowaæ siê na kreowa-
niu pozytywnego wizerunku gminy, ko-
ordynowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych do
realizacji Strategii Rozwoju Gminy Œmi-
giel, promowaniu atrakcyjnoœci gospo-
darczej gminy oraz jej walorów turystycz-
nych a tak¿e na organizowaniu wspó³pra-
cy z miastami partnerskimi gminy i ko-
ordynowaniu pozyskiwania œrodków fi-
nansowych z Unii Europejskiej na rzecz
rozwoju naszej gminy. Zgodnie z przyto-
czonym ju¿ zakresem obowi¹zków, w/w
specjalista powinien tak¿e zbieraæ ofer-
ty firm krajowych i zagranicznych zmie-
rzaj¹ce do wspó³pracy z gmin¹ Œmigiel
oraz wspó³dzia³aæ z ró¿nymi podmiota-
mi w zakresie integracji z Uni¹ Euro-
pejsk¹ – komisja nie stwierdzi³a ¿adnej
inicjatywy w tym zakresie.
• Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku,
¿e œrodki finansowe przeznaczone na
promocjê gminy s¹ wydatkowane
w sposób niewspó³miernie wysoki
w stosunku do osi¹ganych efektów.
W tym miejscu pragnê nadmieniæ, ¿e
w wolnych g³osach T. J¹der odniós³ siê
do tych i innych zarzutów zarówno ust-
nie jak i pisemnie, przekazuj¹c na pole-
cenie burmistrza Œmigla oficjalne stano-
wisko, w którym oznajmi³, ¿e czuje siê
pokrzywdzony z powodu nierzetelnej
kontroli komisji rewizyjnej. Znalaz³y siê
te¿ w nim obraŸliwe s³owa pod adresem
kontroluj¹cych. Jest to oczywista nie-
prawda, któr¹ komisja mo¿e publicznie
udowodniæ, je¿eli zajdzie taka potrzeba.
Komisja finansowo-gospodarcza mia³a
7 posiedzeñ, w tym jedno posiedzenie
z komisj¹ rewizyjn¹ i jedno z komisj¹
spraw spo³ecznych, oraz dwa wspólne
posiedzenia wszystkich komisji. Na po-
siedzeniach m.in. omawiano wykonanie
bud¿etu gminy za 2004, regulamin p³ac

dla nauczycieli, projekty uchwa³ Rady
Miejskiej. Komisja spraw spo³ecznych
spotka³a siê 3 razy, w tym raz z komisj¹
finansowo-gospodarcz¹. Ponadto jej
cz³onkowie uczestniczyli 2 razy we
wspólnych posiedzeniach wszystkich
komisji. Omawia³a m.in. projekty uchwa³
dot. ustalenia kryteriów udzielania pomo-
cy materialnej dla uczniów oraz regula-
miny p³acowe dla nauczycieli. Komisja
rolnictwa, rzemios³a i ochrony œro-
dowiska odby³a 3 posiedzenia, w tym
jedno z komisj¹ promocji oraz bra³a
udzia³ w dwóch wspólnych posiedze-
niach komisji rady. Zajmowa³a siê m.in.
sprawami realizacji budowy przydomo-
wych oczyszczalni œcieków oraz opinio-
waniem uchwa³ na przysz³e sesje Rady
Miejskiej Œmigla. Komisja promocji
i rozwoju gminy na 3 posiedzeniach
m.in. omawia³a wnioski dotycz¹ce drogi
w Bruszczewie i Karœnicach oraz opinio-
wa³a projekty uchwa³ na sesjê Rady Miej-
skiej, zapozna³a siê z planami zagospo-
darowania przestrzennego terenów
w Œmiglu i w Wydorowie.
Rada Miejska podjê³a 13 uchwa³, m.in.
w sprawach:
1. Zobowi¹zania burmistrza Œmigla do
zmiany umowy leasingu cegielni w Nie-
t¹¿kowie, w której uœciœlono pojêcie op³a-
ty dodatkowej, która teraz ma stanowiæ
równowartoœæ op³aty leasingowej. Jest to
zgodne z wczeœniejszym porozumieniem
podpisanym pomiêdzy burmistrzem
Œmigla a Andrzejem Idziejczakiem – le-
asingobiorc¹.
2. Udzielenia pomocy finansowej dla
województwa wielkopolskiego, w wyso-
koœci 50.000 z³ z przeznaczeniem na bu-
dowê chodnika w Karœnicach. Partycy-
pacja województwa w tym zadaniu ma
wynieœæ 150.000 z³.
3. Zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na
rok 2005 zwi¹zanych m.in. z Planem Roz-
woju wsi Stare Bojanowo, korekt¹ niektó-
rych kwot wczeœniej zapisanych i po-
wy¿sz¹ uchwa³¹ dot. pomocy finansowej.
Z uchwa³¹ t¹ wi¹¿e siê zmiana pakietu
uchwa³ dotycz¹cych Planu Rozwoju Lo-
kalnego Gminy Œmigiel, Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007,
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na
lata 2004-2007 (uchwa³y do wgl¹du w biu-
rze rady).
4. Zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Œmigla, ob-
szaru w rejonie ulic Dudycza i Bocznej.
5. Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Wydorowa, dla tere-
nu eksploatacji z³ó¿ torfu.
6. Przyst¹pienia i przyjêcia statutu Sto-
warzyszenia Gmin Nadodrzañskich,

w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji pn.
„Kompleksowe zagospodarowanie œcie-
ków w zlewni rzeki Obry na poziomie
okreœlonym dyrektyw¹ Unii Europej-
skiej”.
7. Ustalenia regulaminu udzielania nowej
pomocy materialnej dla uczniów bêd¹-
cych w trudnej sytuacji finansowej, na
podstawie nowelizacji ustawy o systemie
oœwiaty z 16 grudnia 2004 (Dz. U. nr 281,
poz. 271). Do tej pory wp³ynê³o do gmi-
ny ponad 490 wniosków, obejmuj¹cych
blisko 1000 uczniów. Dostaliœmy na ten
cel na razie 47.000 z³ ze œrodków pañ-
stwowych. (Uchwa³a w pe³nym brzmieniu
dostêpna jest dla wszystkich zainteresowa-
nych w biurze rady).
8. Zmian sk³adu osobowego komisji fi-
nansowo-gospodarczej i komisji promo-
cji i rozwoju gminy Rady Miejskiej Œmi-
gla w zwi¹zku z wyra¿eniem takiej woli
przez nowego radnego – Mariana Drze-
wieckiego.
W zapytaniach radni pytali Burmistrza
Œmigla m.in.:
Wies³aw Kasperski – O przejêcie przez
gminê drogi w Starym Bojanowie. Spra-
wa nie jest za³atwiona, prowadzone s¹
rozmowy. W³odzimierz Drótkowski – Jak
wygl¹da finansowanie budowy kanaliza-
cji w Niet¹¿kowie? Finansowanie tego
zadania odbywa siê w dalszym ci¹gu ze
œrodków gminnych. Spodziewamy siê
refundacji ze œrodków pomocowych. Nie
mamy jednak podpisanej umowy w tej
sprawie z wojewod¹ wielkopolskim.
Witold Omieczyñski – Jakie zadania reali-
zuje gmina w zwi¹zku z przyst¹pieniem
do spo³ecznej akcji „Przejrzysta Polska”,
w której uczestniczy ponad 700 samorz¹-
dów? Informacja na ten temat znajdzie
siê niebawem na gminnej stronie inter-
netowej pod has³em „Przejrzysta Polska”.
Jan Józefczak – Czy burmistrz podejmie
jakieœ dzia³ania w zwi¹zku z ogrodzeniem
jednego z mieszkañców, zniszczonym
przy okazji utwardzania drogi w Polado-
wie? Burmistrz zapewni³, ¿e sprawa bê-
dzie rozwi¹zana.
W wolnych g³osach i wnioskach m.in.
Jolanta Sobecka – dyrektor Samorz¹-
dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawo-
wej w Œmiglu przedstawi³a pismo skie-
rowane do Rady Miejskiej o ponowne
przeanalizowanie uchwa³y podjêtej
17 marca 2005 w sprawie regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli w gminie i pod-
wy¿szenia dodatku funkcyjnego dla dy-
rektora szko³y w Œmiglu z tego powodu,
¿e jest to drugi co do wielkoœci zak³ad
pracy w Œmiglu, obejmuj¹cy 1104
uczniów oraz zatrudniaj¹cy 108 osób.

Witold Omieczyñski
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W sali konferencyjnej Urzêdu Miej-
skiego w Œmiglu obradowa³ 7 kwietnia
Zarz¹d Stowarzyszenia Gmin Nado-
brzañskich. Obrady prowadzi³ Rafa³ Su-
chorski, przewodnicz¹cy zarz¹du, bur-
mistrz Zb¹szynia. Œmigiel nie nale¿y do
stowarzyszenia, ale powa¿nie rozwa¿a
przyst¹pienie do niego. St¹d udzia³ w spo-
tkaniu wzi¹³ Józef Cieœla, burmistrz Œmi-
gla i Stefan Stachowiak, jego zastêpca.

Na zaproszenie prof. dra hab. Andrze-
ja Korzeniowskiego, rektora Wy¿szej
Szko³y Logistyki w Poznaniu, goœciem
„dni otwartych” uczelni by³ 2 kwietnia
burmistrz Józef Cieœla. Zosta³ on przyjê-
ty przez prof. Korzeniowskiego i dra in¿.
Ireneusza Fechnera, kanclerza WSL. To-
warzyszyli im: dr Maciej Stajniak, opie-
kun Studenckiego Naukowego Ko³a Lo-
gistyki i Barbara Bi³ozor, kierownik prak-
tyk studenckich. Na œcianie uczelni,
w dowód dobrze rozwijaj¹cej siê wspó³-
pracy pomiêdzy WSL i Œmiglem, umiesz-
czony zosta³ herb Œmigla.
Rozmawiano g³ównie o planach dalszej
wspó³pracy. Gospodarze z du¿¹ uwag¹
wys³uchali burmistrza, który przedstawi³
perspektywê utrzymania i rozbudowy

Nowym radnym, któr y wejdzie
w sk³ad œmigielskiego samorz¹du, zosta³
Marian Drzewiecki, zg³oszony przez
Komitet Wyborczy Wyborców Niezale¿-
nych Stare Bojanowo.
Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w Œmiglu odby³y siê 17 kwietnia. O jed-
no miejsce, zwolnione przez Paw³a Górz-
nego, który zrezygnowa³ z mandatu,
ubiega³o siê piêcioro kandydatów, czte-
ry panie i w³aœnie Marian Drzewiecki,
który, jak okaza³o siê po podliczeniu g³o-
sów, zosta³ bezapelacyjnym zwyciêzc¹.
Uzyska³ on poparcie 165 osób, spoœród

Burmistrz Cieœla w WSL

Marian Drzewiecki nowym radnym

Gminy Nadobrzañskie w Œmiglu

œmigielskich szlaków
turystycznych, w tym
zw³aszcza zwi¹za-
nych z tras¹ kolejki
w¹skotorowej. Po-
znañscy naukowcy
zadeklarowali czynne
w³¹czenie siê w pro-
jekty turystycznego
zagospodarowania
kolejowego szlaku.
Pierwszym efektem
ma byæ uruchomie-
nie 2 maja br. punktu
informacji turystycz-
nej na dworcu œmi-
gielskiej kolejki, obs³ugiwanego przez
studentów WSL.

424, które odda³y wa¿ne g³osy, czyli oko-
³o 39% uprawnionych do g³osowania.
Wyborom, odbywaj¹cym siê w jednym
lokalu, umieszczonym w Domu Wiej-
skim w Starym Bojanowie, towarzyszy³a
nadspodziewanie wysoka frekwencja,
rzadko spotykana w wyborach uzupe³nia-
j¹cych. Osi¹gnê³a ona 27%. Uprawnio-
nych do g³osowania by³o 18011 osób.
Marian Drzewiecki ma 45 lat, posiada
wykszta³cenie wy¿sze rolnicze i jest
mieszkañcem Starego Bojanowa.

tj
Zdjêcie Tadeusz J¹der

Œmigiel liczy tu szczególnie na pomoc
stowarzyszenia w realizacji planów roz-
budowy sieci kanalizacyjnej, która ma
obj¹æ Niet¹¿kowo, Now¹ Wieœ, Koszano-
wo, Stare Bojanowo, Czacz i Przysiekê
Polsk¹. Ca³a inwestycja ma kosztowaæ
oko³o 26 milionów z³otych, a do jej reali-
zacji stowarzyszenie mog³oby realnie siê
przyczyniæ poprzez umieszczenie jej
w Programie Inwestycyjnym SGN, któ-

ry bêdzie finansowany ze œrodków euro-
pejskich pozyskanych z Funduszu Spój-
noœci. Przyst¹pienie do stowarzyszenia
wi¹¿e siê jednak z wniesieniem sk³adki,
liczonej w wysokoœci 35 groszy od miesz-
kañca gminy (ok. 6000 z³). Ewentualny
akces do stowarzyszenia bêdzie przed-
miotem wspólnego posiedzenia komisji
Rady Miejskiej.

tj

tj

Funkcjonowanie Studia Piosenki
Muzol nale¿y rozumieæ jako dzia³alnoœæ
maj¹c¹ na celu rozwój zdolnoœci i zainte-
resowañ dzieci i m³odzie¿y.
Studio prowadzi kompleksow¹ naukê
prawid³owego wykonywania utworów
muzyki rozrywkowej (piosenka).
Edukacja wokalna zawiera pracê w na-
stêpuj¹cych dzia³ach: emisja g³osu, into-

Studio Piosenki Muzol

Zdjêcie Anita Kasperska

nacja, interpretacja, rytmika i zachowa-
nie na scenie.
Zajêcia odbywaj¹ siê w systemie indywi-
dualnym.
Prowadz¹cy zajêcia pomaga merytorycz-
nie w wyborze i przygotowaniu repertu-
aru odpowiadaj¹cego wiekowi i indywi-
dualnym mo¿liwoœciom wokalnym dzie-
ci i m³odzie¿y: – aran¿acja piosenki – pro-

fesjonalne nagranie podk³adu.
Po osi¹gniêciu odpowiedniego poziomu
wykonawczego cz³onkowie studia pro-
mowani bêd¹ na koncertach i festiwa-
lach.
Ka¿da z osób zakwalifikowanych przyjê-
ta bêdzie do studia na okres próbny
(3 miesi¹ce). Je¿eli w tym czasie bêdzie
robi³a nik³e postêpy lub nie uczestniczy-
³a w zajêciach – nie przechodzi do nastêp-
nego etapu.

Henryk Pella
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Jan Pawe³ II, nasz Pa-
pie¿ – tyle s³ów powiedzia-
no o  nim w ostatnich
dniach: dobrych, m¹drych,
ciep³ych... Nie wiem, co
jeszcze mo¿na dodaæ. Kim
by³, jaki by³? By³ taki, ¿e gdy
umar³, œwiat jakby stan¹³
w miejscu.
Po pierwszym odrêtwieniu,
miliony ludzi postanowi³y
byæ jak najbli¿ej Ojca Œwiê-
tego. Samolotem, autobu-
sem, samochodem, auto-
stopem. Niewa¿ne, musimy
siê tam dostaæ – do Rzymu,
do Watykanu, do Ojca.
Byliœmy wœród tych milio-
nów. Chwila zastanowienia i zaczê³y siê
przygotowania (mamy tylko kilka go-
dzin). Kupno namiotu i œpiworów, jedze-
nia i napojów, sto rzeczy, które nale¿y
zabraæ ale nie mieszcz¹ siê ju¿ w samo-
chodzie. Jeszcze mapa kupiona naprêd-
ce, niedok³adna. Ot, zarys Europy i kon-
tury krajów, wœród nich W³ochy. Nie
boimy siê, ¿e mo¿emy nie trafiæ. Przecie¿
wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu...
Podró¿ d³uga, mêcz¹ca (tylko m¹¿ kie-
rowa³). 26 godzin w samochodzie, z ma-
³ymi dzieæmi. Po drodze pomoc na ka¿-
dym kroku – a to ktoœ nape³ni³ nam bu-
tlê z gazem (za darmo, bo jedzie do Rzy-
mu), kierowca TIRA podarowa³ nam
swoj¹ mapê samochodow¹, ktoœ objaœni³
drogê, wszyscy pomagaj¹, jak mog¹.
S³uchamy radia – opowiada szewc z Pol-
ski, który robi³ buty dla Ojca Œwiêtego,
mówi, jak zrobi³ mu pierwsze buty, takie
jak przed wojn¹, czerwone. Dalej wywiad
z gwiazd¹ muzyki pop, opowiadaj¹c¹ jak
po koncercie dla Papie¿a, Ojciec Œwiêty
wsta³, a on ujrza³ te s³awne czerwone
buty. Przypomnia³y mu siê s³owa piosen-
ki: „Anio³ w czerwonych pantoflach” –
wzruszaj¹ce, trudno opanowaæ ³zy.
Wreszcie Rzym. Wbrew og³oszeniom
w mediach i ostrze¿eniom wszystkich
wokó³, wjechaliœmy do wiecznego mia-
sta bez przeszkód. Naszym celem jest
teren wokó³ stadionu olimpijskiego. By-
liœmy przygotowani, ¿e mo¿emy staæ na
obrze¿ach miasta, a tymczasem (co za
radoœæ) – jesteœmy na miejscu.
Wszêdzie widaæ plakaty podpisane GRA-
ZIE– dziêkujemy. Na jednym z nich stoi
On – w jasnej szacie, z go³¹ g³ow¹. Bia³e
w³osy rozwiewa wiatr, czo³o oparte o pa-
stora³ i napis po w³osku ADIO. Jedziemy
dalej...
Parking przed Ministerstwem Spraw

Zagranicznych W³och to nasz „dom” na
najbli¿sze dni. Na trawnikach las namio-
tów, sami Polacy. Chwila odpoczynku
i ju¿ jedziemy autobusem do Watykanu,
jak wszyscy inni. Bez nadziei, ¿e uda nam
siê wejœæ na plac œwiêtego Piotra, posu-
wamy siê w t³umie pielgrzymów, aby byæ
tak blisko, jak siê da. Mo¿e choæ z dale-
ka zobaczymy bazylikê...
Jeden z pos³ów polskiej sceny politycz-
nej stoi na chodniku. Prawica, lewica, nie-
wa¿ne! Dziœ wszyscy jesteœmy rodakami.
Podchodzimy do niego, witamy siê. IdŸ-
cie! mówi – dziœ dojdziecie – wiêc idzie-
my. Przechodzimy przez bramê Watyka-
nu, ulica Via della Concilizione, wokó³
wszêdzie flagi, przewa¿nie bia³o-czerwo-
ne, transparenty „Santos subito” i „Papie-
¿u nasz, który jesteœ w niebie” – znowu
³zy w oczach, œciœniête gard³o. Na telebi-
mie widzimy Ojca Œwiêtego – le¿y na ka-
tafalku, cichy, spokojny, ale chyba i szczê-
œliwy.
My te¿ mamy ze sob¹ flagê, z napisem
Œmigiel. Podchodzi mê¿czyzna z kamer¹,
filmuje napis i odchodzi.
To niesamowite, ¿e uda³o nam siê dojœæ
tak daleko, widzimy ju¿ plac œwiêtego
Piotra. T³um gêstnieje, robi siê gor¹co,
polewamy g³owy dzieci wod¹. S³u¿by
porz¹dkowe rozdaj¹ wodê i pilnuj¹, aby
nikomu nic siê nie sta³o. Wynosz¹ mdle-
j¹cych. S¹ wspaniale zorganizowani (rzy-
mianie), chêtni do pomocy.
Rzeka ludzi, wszyscy id¹ w skupieniu,
niektórzy œpiewaj¹, inni siê modl¹. Jedni
po polsku, inni po w³osku. Podchodzi do
nas ma³¿eñstwo z czteromiesiêcznym
dzieckiem, Polacy. Mówi¹, ¿e z dzieæmi
mo¿na podejœæ z boku. Idziemy, docho-
dzimy do po³owy placu. Karabinierzy nie
chc¹ przepuœciæ starszych z naszych
dzieci. Mówi¹, ¿e tylko ma³e „bambino”.

Konsternacja i szybka decyzja,
nie ma czasu na debaty. M¹¿
z dwojgiem najm³odszych dzie-
ci przechodzi, ja ze starszymi zo-
stajê. Smutno mi. Byliœmy ju¿ tak
blisko.
M¹¿ z maluchami idzie dalej, do-
chodz¹ do bazyliki. Mo¿na robiæ
zdjêcia, t³um przesuwa siê do
przodu. Wchodz¹ do œrodka od-
daæ ho³d Janowi Paw³owi Wiel-
kiemu. ¯al œciska gard³o, ostat-
nie spojrzenie, ostatnie po¿egna-
nie i trzeba wychodziæ.
Spotykamy siê na „naszym par-
kingu”, wróciliœmy oddzielnie,
bo nie sposób by³o siê odszukaæ
w t³umie. My trochê zawiedze-

ni, oni szczêœliwi. Staliœmy na placu tyl-
ko 5 godzin. To bardzo krótko. Byli tacy,
którzy stali 10, 15 a nawet 17 godzin. Ma¿
opowiada o swoich prze¿yciach, my s³u-
chamy.
Nastêpnego dnia jedziemy na pogrzeb.
Jest godz. 900. Wiemy, ¿e niektórzy jechali
ju¿ o 400, jeszcze inni zostali tam od wczo-
raj. Spêdzili noc w „hotelu pod gwiazda-
mi”, czêsto bez œpiworów, a na dworze
tylko 5o C. To niewa¿ne, chcieli byæ jak
najbli¿ej w tej ostatniej chwili Jana Paw-
³a II na ziemi.
Stoimy w jednej z bocznych uliczek bie-
gn¹cych od placu œwiêtego Piotra, blisko
telebimu. Wszyscy s³uchaj¹ w skupieniu,
od czasu do czasu klaszcz¹. Fala okla-
sków biegnie od placu œwiêtego Piotra
coraz dalej, dalej, rozchodz¹c siê poza
mury Watykanu, a¿ milknie w w¹skich
uliczkach Rzymu. Jak podmuch wiatru,
przewracaj¹cy kartki Pisma Œwiêtego,
le¿¹cego na prostej drewnianej trumnie.
Znowu pada wiele ciep³ych s³ów o ¿yciu
Jana Paw³a II. Gdy dwunastu mê¿czyzn
unosi trumnê, t³um zaczyna klaskaæ, kie-
dy wraz z trumn¹ odwracaj¹ siê w stro-
nê wiernych, oklaski nadal nie milkn¹.
Cichn¹ dopiero wówczas, gdy orszak
znika za kotar¹ zas³aniaj¹c¹ drzwi bazy-
liki.
Po¿egnaliœmy „Papie¿a, który zmieni³
œwiat”. Naszego Papie¿a.
Powrót do domu. Nie widzia³am Ojca
Œwiêtego, ale nie ¿a³ujê ani sekundy spê-
dzonej na w³oskiej ziemi. Pamiêtam Go
takim, jakim by³ za ¿ycia: uœmiechniêty,
z kciukiem uniesionym do góry na znak,
¿e jest OK. Szczêœliwy, ¿e przyszli do Nie-
go ci, do których tyle razy On przycho-
dzi³. Nasz „Anio³ w czerwonych panto-
flach”.

Po¿egnaliœmy Ojca Œwiêtego

Mieszkanka Œmigla z rodzin¹
Œmigiel – Watykan – Œmigiel, 6-10 kwietnia 2005
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W zespole szkó³ w Broni-
kowie 14 kwietnia odby³ siê
doroczny Gminny Konkurs
Ortograficzny dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimna-
zjów pn. „Zostañ mistrzem or-
tografii”. Poprzedzi³y go elimi-
nacje przeprowadzone we
wszystkich szko³ach gminy
Œmigiel, w których wy³oniono
trzyosobowe reprezentacje na
fina³. Wyj¹tkiem by³a tylko

Mistrzów ortografii wy³oniono w Bronikowie
szko³a w Œmiglu, z której, ze
w z g l ê d u  n a  l i c z e b n o œ æ
uczniów, w fina³owych roz-
grywkach wystartowa³o po
6 przedstawicieli w obu kate-
goriach.
Test, do którego przyst¹pili
uczniowie, do ³atwych nie na-
le¿a³ i naje¿ony zosta³ liczny-
mi, trudnymi do unikniêcia,
ortograficznymi pu³apkami.
Jego autork¹ by³a Magdalena

Bartkowiak, polonistka ze
szko³y w Bronikowie, gospo-
darza turnieju. Komisja, któr¹
stanowi³y nauczycielki jêzyka
polskiego ze wszystkich szkó³
w gminie, po skrupulatnym
sprawdzeniu prac stwierdzi³a,
¿e napisanych bezb³êdnie nie
by³o.
Na poziomie gimnazjalnym
mistrzem ortografii okaza³ siê
Tobiasz Dudziñski z placów-
ki szkolnej w Czaczu, przed
Weronik¹ Bot¹,  równie¿
z Czacza i Joann¹ Lajsner
z gimnazjum w Starym Boja-
nowie. W kategorii uczniów
szkó³ podstawowych najwy¿ej
oceniono pracê Izabeli Ste-
phan ze szko³y w Starym Bo-
janowie, drugie miejsce uzy-
ska³ Witold Kaczor ze szko³y
w Starej Przysiece Drugiej,
a trzecia by³a Patrycja Szczer-
bal ze Starego Bojanowa.

– Wszyscy mo¿ecie byæ dumni
ze zdobytych umiejêtnoœci i za-
prezentowanego poziomu.
Wszyscy jesteœcie zwyciêzcami.
W swoich szko³ach byliœcie naj-
lepsi! – gratulowa³a uczestni-
kom fina³u Janina Marciniak,
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Bro-
nikowie. Finaliœci konkursu
zostali wyró¿nieni dyploma-
mi. Laureatów i zdobywców
trzech pierwszych miejsc na-
grodzi³ cennymi s³ownikami
i albumami burmistrz Józef
Cieœla, przyby³y na zakoñcze-
nie konkursu. – Cieszê siê, ¿e
tak wielu uczniów z naszej
gminy wyró¿nia siê dobr¹ zna-
jomoœci¹ ortografii. To trudna
sztuka. Gratulujê wam gor¹co,
¿ycz¹c powodzenia w nauce
i dobrego wypoczynku w czasie
zbli¿aj¹cych siê ferii, bo na nie
dobrze sobie zapracowaliœcie –
powiedzia³ burmistrz Cieœla.

tj
Zdjêcie Tadeusz J¹der

Miêdzynarodowa sesja popularnonaukowa w Œmiglu
Z okazji miêdzynarodo-

wych obchodów 250-lecia uro-
dzin genera³a Jana Henryka
D¹browskiego, 2 maja w Cen-
trum Kultury odby³a siê miê-
dzynarodowa sesja popular-
nonaukowa, której patrono-
wali starosta powiatu koœciañ-
skiego Andrzej Jêcz, bur-
mistrz Œmigla Józef Cieœla, To-
warzystwo Przyjació³ Mu-
zeum Hymnu Narodowego
w Bêdominie, Œmigielskie To-
warzystwo Kulturalne i Towa-
rzystwo Mi³oœników Ziemi
Koœciañskiej.

Organizatorami sesji by³o
Stowarzyszenie Mi³oœników
Tradycji „Mazurka D¹brow-
skiego” w Gdañsku z jej prze-
wodnicz¹cym Zarz¹du Woje-
wódzkiego Czes³awem Skonk¹,
Stowarzyszenie Mi³oœników
Tradycji „Mazurka D¹brow-
skiego” w Chodzie¿y i Mu-
zeum Hymnu Narodowego
w Bêdominie.

Wœród zaproszonych go-
œci byli miêdzy innymi dr Ire-
neusz Fechner – kanclerz
Wy¿szej Szko³y Logistyki
w Poznaniu, Edward Strzy-
miñski – przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Koœciañskiego,

Jan Józefczak – przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Œmigla, An-
tonina Kamiñska – przedsta-
wiciel Zarz¹du G³ównego Sto-
warzyszenia „Mazurka D¹-
browskiego” w Warszawie, re-
daktor Józef Matusiak – dzien-
nikarz z Pruszkowa, El¿bieta
Waligórska – nauczycielka
z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych
i Licealnych w Chodzie¿y, Ka-
rol Muszkieta – dzia³acz To-
warzystwa Mi³oœników Ziemi
Wschowskiej, Jacek Nieniew-
ski – potomek rodu Wybic-
kich, dyrektorzy szkó³ naszej
gminy. By³a doœæ liczna gru-
pa uczniów ze Œmigla, Broni-
kowa i Czacza oraz szeœcioro
uczniów z Chodzie¿y. Podczas
sesji organizatorzy wrêczyli
zestawy wydawnictw – dary
dla naszych szkó³, Urzêdu
Miejskiego w Œmiglu, Staro-
stwa Powiatowego w Koœcia-
nie, Œmigielskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego, Centrum
Kultury w Œmiglu i innych sto-
warzyszeñ, instytucji oraz oso-
bom pr ywatnym. Referaty
wyg³osili: wicestarosta pow.
koœciañskiego Micha³ Jurga –
na temat „Powiat koœciañski
zaprasza do wspó³pracy”, bur-

mistrz Œmigla Józef Cieœla –
„Miasto Œmigiel zaprasza do
wspó³pracy”, Czes³aw Skonka
– redaktor czasopisma „Pieœñ
Skrzydlata” z Gdañska – „Miê-
dzynarodowe zwi¹zki i zas³u-
gi gen. Jana Henr yka D¹-
browskiego”, Henryk Waw-
rzyk – kierownik muzeum
w Bêdominie – „Barbara Ch³a-
powska i Jana Henryk D¹-
browski – mi³oœæ i s³u¿ba Oj-
czyŸnie” ukazuj¹cy wiele fak-
tów z ¿ycia genera³a i jego
drugiej ¿ony Barbary Ch³a-
powskiej pochodz¹cej z Ko-
szanowa. O obecnej dzia³alno-
œci Œmigielskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego poinformo-
wa³ zebranych Witold Omie- Redakcja

czyñski – prezes stowarzysze-
nia.

W czêœci artystycznej bar-
dzo ciekawy monta¿ s³owno-mu-
zyczny zaprezentowali cz³onko-
wie gimnazjalnego kó³ka teatral-
nego dzia³aj¹cego przy Samo-
rzadowym Gimnazjum i Szkole
Podstawowej w Œmiglu pod kie-
runkiem Joanny Pawlickiej –
polonistki tej¿e szko³y. W pro-
gramie tym uczestniczyli rów-
nie¿ cz³onkowie ZPiT „¯eñcy
Wielkopolscy”, którzy wykona-
li mazura i zaprezentowali krótk¹
scenkê, w której panna Barbara
Ch³apowska prosi gen. J.H. Da-
browskiego o pomoc w uwolnie-
niu jej brata z niewoli.

Przemawia Czes³aw Skonka –
Stowarzyszenie Mi³oœników Tra-
dycji „Mazurka D¹browskiego”
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Z za¿enowaniem i ¿alem zapozna³am
siê z artyku³ami opublikowanymi w wy-
dawnictwach lokalnych – Gazecie Ko-
œciañskiej i Panoramie Leszczyñskiej.
Mam wra¿enie, ¿e z niewiedzy radnych
m³odzie¿owy zespó³ taneczny zosta³ w³¹-
czony w manipulacje zaostrzaj¹ce kon-
flikty interesów œmigielskich radnych
z urzêdnikami. W zwi¹zku z przytoczo-
nymi publikacjami czujê siê w obowi¹z-
ku przypomnieæ, ¿e zespó³ Pryzmat – Bis
dzia³a na terenie Œmigla od 7 lat. Powo-
³a³am go do istnienia pod wp³ywem na-
mów i sugestii mieszkañców Œmigla,
moich przyjació³ i znajomych, zoriento-
wanych w moich zawodowych osi¹gniê-
ciach (zarówno nauczycielskich jak i cho-
reograficznych) uzyskanych w pracy
z zespo³em Pryzmat w Przemêcie. Od sa-
mego pocz¹tku, tzn. od momentu pierw-
szej wer yfikacji konkursowej, Zespó³
Pryzmat – Bis znalaz³ siê w czo³ówce ze-
spo³ów tañca wspó³czesnego by³ego wo-
jewództwa leszczyñskiego. Ka¿dego
roku zajmujemy wysokie miejsca w kon-
kursowych r ywalizacjach. Prowadzê
szczegó³ow¹ dokumentacjê (kronika, vi-
deo) dzia³alnoœci i osi¹gniêæ wszystkich
grup tanecznych. Radnym chcia³abym
przypomnieæ, ¿e na terenie miasta i gmi-
ny dzia³aj¹ dwa zespo³y, ale tylko Pry-
zmat – Bis weryfikuje swe wyniki w kon-
kursach i festiwalach (przyznaj¹cych
miejsca i nagrody), zarówno wojewódz-
kich jak i ogólnopolskich, promuj¹c tym
samym nasze miasto i gminê. Mam wra-
¿enie, ¿e radni nie dysponuj¹ wiedz¹ na
temat naszych koncertów. Przypomnê
wiêc ostatnie piêæ lat:
• Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Ta-
necznych – Gorzów 2001 – wyró¿nienie
specjalne
• Inwentaryzacja Talentów Estrady –
Budzyñ-Chodzie¿ – nagroda Br¹zowa
Piramida
• Przegl¹d Kultury Po³udniowo-Zachod-
niej Wielkopolski – Leszno
• koncert w Niet¹¿kowie z okazji podpi-
sania umowy o partnerstwie pomiêdzy
Œmiglem a Neufchateau
• koncert z okazji 10-lecia Kuriera Lo-
kalnego – Koœcian
• Przegl¹d Rejonowy Festiwalu Piosen-
ki i Tañca – Gostyñ – III miejsce
• „Majówka z Ksi¹¿k¹” – Poznañ „Are-
na”
• goœcinny koncert podczas Mini Play-
back Show – Œmigiel
• Ogólnopolski Przegl¹d Zespo³ów Ta-
necznych – Chodzie¿
• koncerty z okazji „Dni Œmigla” – co

Pryzmat – Bis ambasadorem gminy Œmigiel?!
roku od pocz¹tku istnienia grupy
• pokaz mody z okazji „Dni Œmigla” –
w ca³oœci przygotowany i wyre¿yserowa-
ny przeze mnie i zespó³ (W.Œ. rok XI Nr
6/242)
• koncert goœcinny promuj¹cy gminê
podczas „Œwiêta Pieczarki” – Wielicho-
wo 2002
• udzia³ w koncercie charytatywnym na
rzecz £ukasza – Krobia (23.X.2002)
• udzia³ w koncercie W.O.Œ.P. – 2003 do
2005
• wystêp podczas Biegów Ulicznych –
Œmigiel
• warsztaty artystyczne – Wieleñ 2003,
2004
• koncert i pokaz mody promuj¹cy skle-
py i towary œmigielskich kupców i przed-
siêbiorców – podczas Dni Koœciana
• koncerty w œmigielskim gimnazjum,
tzw. „Niedziele z bajk¹” – 2003/2004
• koncert dla seniorów w Koœciañskim
Oœrodku Kultury
Rok 2004
• II miejsce na Wielkopolskim Festiwa-
lu Dzieciêcych i M³odzie¿owych Zespo-
³ów Tanecznych – Konin
• koncert inauguruj¹cy V Ogólnopolskie
Mistrzostwa Pañstwowej Wy¿szej Szko-
³y Zawodowej w P³ywaniu w Lesznie
• Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Ta-
necznych – Gorzów – wyró¿nienie
• koncert podczas Gminnych Do¿ynek
w ¯egrówku
• koncert podczas Festynu Mi³oœników
Œmigielskiej Kolejki – ¯egrówko
• udzia³ w wieczorze poezji w kaplicy po-
ewangielickiej
Rok 2005
• udzia³ w Rejonowym Konkursie Tañ-
ca z Pomponami Œwiêciechowa (II miej-
sce grupa starsza i wyró¿nienie dziew-
cz¹t m³odszych)
• udzia³ w Wielkopolskim Festiwalu
Dzieciêcych i M³odzie¿owych Zespo³ów
Tanecznych-Konin – II miejsce w kate-
gorii inscenizacje taneczne, I miejsce
w kategorii etiuda taneczna
• w³¹czenie siê w przygotowanie i prze-
¿ycie nocnego czuwania m³odzie¿y w in-
tencji Jana Paw³a II zorganizowanego
w koœciele p.w. œw. Stanis³awa Kostki
• koncert, prezentacja zespo³u podczas
Powiatowego Wiosennego Konkursu
Aerobiku w Koœcianie.
Lista koncertów i festiwali jest d³uga.
Niemal wszystkie wydarzenia kulturalne
na terenie gminy wspierane s¹ naszymi
prezentacjami. Ka¿dy z tych wyjazdów
w mniejszym lub wiêkszym stopniu
wspierany by³ przez Centrum Kultury

w Œmiglu i rodziców. Jesteœmy zasadni-
czo finansowani ze œrodków pozyskiwa-
nych od rodziców oraz z organizacji ba-
lów karnawa³owych. Œrodki te przezna-
czamy na zakup ró¿norodnych kostiu-
mów. W zaistnia³ej sytuacji wrêcz nie-
przyzwoitym wydaje siê byæ g³os radnych
uznaj¹cych „za niedopuszczalne(…) wy-
stêpy zespo³u Pryzmat – Bis na festiwa-
lu w Gorzowie.” Szanowni Pañstwo Rad-
ni! Je¿eli coœ nazywamy wizytówk¹ gmi-
ny, to zespó³ nasz z ca³¹ pewnoœci¹ za-
s³ugujê na to okreœlenie! Za spraw¹ na-
szych koncertów niemal w ca³ej Wielko-
polsce mówiono o naszej miejscowoœci.
Mnie – za³o¿ycielkê zespo³u, nie intere-
suje rozdzia³ czy paragraf, z którego zo-
sta³y przekazane nam œrodki. By³a to
kwota 2000 z³. Szanowni Pañstwo – to
by³a jednorazowa dotacja! Czy to na-
prawdê, bior¹c pod uwagê siedem lat
dzia³alnoœci i jedyny fakt takiego spon-
sorowania, zrujnowa³o fundusze gminy?
W stosunku do ca³oœci œrodków wydawa-
nych na promocjê miasta i gminy jest to
z pewnoœci¹ przys³owiowa „kropla”. Ro-
dzice dziewcz¹t ( aktualnie tañczy ich 45)
s¹ podatnikami tej gminy, w zwi¹zku
z tym chyba mo¿na by³o zasponsorowaæ
zespo³owi Pryzmat – Bis jedn¹ konkur-
sow¹ akredytacjê na ogólnopolskim fe-
stiwalu! Szkoda, ¿e nie docenia siê pasji
m³odzie¿y, która procentuje w formie
promocji naszego œrodowiska. Dziewczê-
ta zamiast wêdrowaæ po ulicach, 3 godzi-
ny tygodniowo trenuj¹ na parkiecie œmi-
gielskiego Centrum Kultury. Zdobytymi
umiejêtnoœciami reprezentuj¹ nasze œro-
dowisko. Dodaæ nale¿y, ¿e wszystkie uzy-
skuj¹ przy tym bardzo wysokie wyniki
w nauce.
Dziêkujemy panu burmistrzowi za za-
uwa¿enie nas! Jednoczeœnie ubolewamy,
¿e pozostali w³odarze gminy nie dostrze-
gaj¹, ¿e nasze koncerty, lepiej ni¿ jakie-
kolwiek referaty i wyst¹pienia, promuj¹
gminê. Koñcz¹c, stwierdzam z przykro-
œci¹, ¿e zostaliœmy jako zespó³ przedsta-
wieni spo³eczeñstwu jako paso¿yty, któ-
re pozyskuj¹ niebotyczne kwoty z bud¿e-
tu gminy(w publicznej wypowiedzi nie
okreœlono, ile razy nas dotowano i na jak¹
kwotê). Tym bardziej przykro nam, ¿e
zosta³y one sformu³owane przez preze-
sa Œmigielskiego Towarzystwa Kultural-
nego, którego tak¿e jestem cz³onkiem!
Podcinaj¹c skrzyd³a inicjatywom kultu-
ralnym, pamiêtajcie Pañstwo s³owa twór-
cy demokratycznej myœli: „Takie bêd¹
Rzeczpospolite, jakie ich m³odzie¿y cho-
wanie.

Aldona Ostrowska
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Najwiêkszym zagro¿e-
niem dla naszych zêbów jest
próchnica. Aby temu zapo-
biec, dzieci ze Szko³y Podsta-
wowej w ¯egrówku uczest-
nicz¹ w spotkaniach Klubu
„Wiewiórka”. Podstawowymi
celami dzia³alnoœci klubu jest
edukacja zdrowotna, uœwiada-
mianie dzieciom, jak wa¿na
jest dba³oœæ o higienê jamy
ustnej, troska o zdrowie,
kszta³towanie prawid³owych
nawyków zdrowotnych.
Od kilkunastu lat Klub „Wie-
wiórka” organizuje ró¿ne
przedsiêwziêcia. Dzieci stawa-
³y ju¿ do konkursu na najlep-

Maj¹c œwiadomoœæ, jak
wa¿na w prawid³owym rozwo-
ju dziecka jest edukacja eko-
logiczna, ju¿ od wielu lat Szko-
³a Podstawowa w ¯egrówku
realizuje przedsiêwziêcia

Szko³a w ¯egrówku uczy mi³oœci
do przyrody

Higiena w ¯egrówku
szy  p lakat  rek lamuj¹cy
zdrow¹ ¿ywnoœæ, bra³y udzia³
w przedstawieniu kukie³ko-
wym, w którym „aktorami”
by³y szczoteczki do zêbów, or-
ganizowa³y restauracjê sprze-
daj¹c¹ kanapki z nowalijkami
wyhodowanymi w szkolnym
ogródku.
Cz³onkowie klubu spotykaj¹
siê tak¿e na pogadankach za-
chêcaj¹cych do higienicznego
stylu ¿ycia. W szkole wciela-
na jest maksyma, która mówi,
¿e „lepiej jest zapobiegaæ ni¿
leczyæ”.
Przez kilka miesiêcy ucznio-
wie zbierali punkty przyzna-

wane przez opiekunkê klubu
za czystoœæ jamy ustnej, r¹k
i ubioru. Na kwietniowym

apelu najlepsi zostali nagro-
dzeni szczoteczkami do zê-
bów i tubkami pasty.

Bohaterowie kwietniowego apelu

M.D.

w tym zakresie. W obecnym
roku szkolnym nauczycielki
opracowa³y i wdra¿aj¹ kolejne
przedsiêwziêcia. Jedno z nich
nosi nazwê „Nasze otoczenie
domem wielu zwierz¹t i roœlin

– chroñmy je”. Przy jego re-
alizacji wykorzystano ró¿nora-
kie formy i metody pracy
z uczniem. By³y to wycieczki
przyrodnicze, spotkania z le-
œniczym, doœwiadczenia i ob-
serwacje, udzia³ w wielu ak-
cjach na rzecz ochrony przy-
rody (np. „sprz¹tanie œwiata”,
zbiórka zu¿ytych baterii) oraz
w konkursach plastycznych
o tematyce przyrodniczej. Ko-
lejne sukcesywnie realizowa-
ne przedsiêwziêcie to „Dba-
my i wzbogacamy nasz ogró-
dek szkolny”. Dzieci poprzez
bezpoœredni kontakt z roœlina-
mi i pracê u podstaw ucz¹ siê
szacunku i mi³oœci do przyro-
dy. Poprzez sumienn¹ pielê-
gnacjê, obserwacjê i rzeteln¹
wiedzê na temat roœlin ucz¹
siê odpowiedzialnoœci za ich
wzrost i doznaj¹ odczuæ este-
tycznych. Zwi¹zane jest to

równie¿ z drzewkami, które
uczniowie ju¿ od kilku lat
sadz¹ przy ogródku szkol-
nym.
„Poznajemy zwierzêta w go-
spodarstwie rolnym” to kolej-
ne przedsiêwziêcie realizowa-
ne w szkole w ¯egrówku.
Dziêki niemu uczniowie maj¹
mo¿liwoœæ bezpoœredniego
poznania zwierz¹t wiejskich.
Wycieczki do gospodarstw za-
przyjaŸnionych rolników sta-
nowi¹ bazê wyjœciow¹ do prze-
prowadzania ró¿nych zajêæ,
na których dzieci poszerzaj¹
i utrwalaj¹ zdobyt¹ wiedzê
o zwierzêtach.
Opracowane przez nauczy-
cielki przedsiêwziêcia poma-
gaj¹ uczniom lepiej poznaæ,
zrozumieæ i chroniæ otaczaj¹-
ce ich œrodowisko przyrodni-
cze.

M.D.Dzieci w czasie quizu

Piêknego amura wyci¹gn¹³ 17 kwietnia z ma³ego stawu przy
wiatrakach Jaros³aw Melcer, zapalony wêdkarz ze Œmigla. Pan
Jaros³aw na przynêtê za³o¿y³ kukurydzê. Wy³awianie ryby ze
stawu trwa³o dobre kilkanaœcie minut, gdy¿ amur stawia³ po-
wa¿ny opór. PóŸniej okaz zwa¿ono i zmierzono. Jak siê okaza-
³o, ryba mia³a 6,5 kg oraz 85 cm d³ugoœci.
Takie rekordowe okazy w Œmiglu siê zdarzaj¹. Piêæ stawów
usytuowanych w mieœcie znajduje siê pod piecz¹ miejscowe-
go Ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, podlegaj¹ one sys-
tematycznej opiece wêdkarzy i zarybianiu.

tj
zdj. Anita Kasperska

R e k o r d o w y
a m u r
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Skoraczewo po³o¿one jest na pó³noc
od Œmigla, w pobli¿u Starego Bia³cza. To
jedna z najmniejszych miejscowoœci
gminy œmigielskiej. Jej nazwa powsta³a
od nazwiska osadnika Skorcz. Najstarsze
wiadomoœci o istnieniu tej miejscowoœci
pochodz¹ z 1399 roku, gdy w Ÿród³ach
historycznych wystêpuje Piotr ze Skora-
czewa. W tym okresie nazwa miejscowo-
œci okreœlana jest jako Skorzacewo,
a w 1580 roku Scoraczewo. W 1432 roku
zgin¹³ z rêki Grabianowskiego Wawrzyn
ze Skoraczewa, bêd¹cy w³aœcicielem fol-
warku w Bia³ymjeziorze (dawna nazwa

Dwa potê¿ne dŸwigi,
rano, 27 kwietnia, ustawi³y
na szynach przy dworcu
w Œmiglu tzw podbijarkê,
maszynê, która powinna
przyczyniæ siê do umocnie-
nia torowisk œmigielskiej ko-
lejki i tym samym poprawiæ
znacz¹co bezpieczeñstwo
przewozów.
Siedemnastotonowe urz¹-
dzenie przywióz³ do Œmigla
samochód ciê¿arowy, potê¿-
na Scania z miêdzynarodo-
wej firmy spedycyjnej w Cze-
skich Budziejowicach. Jej
kierowca, Petr Bezdeka, potrzebowa³
tylko oœmiu godzin do przebycia trasy.
Podbijarkê przekazali œmigielskiej w¹-
skotorówce przyjaciele z Jindøichowego
Hradca, miasta pod austriack¹ granic¹.
Wspó³praca z Czechami trwa ju¿ od

Z  d z i e j ó w  S k o r a c z e w a

Podbijarka ju¿ w Œmiglu

dwóch lat. W ubieg³ym roku goœci³a tam
oficjalna delegacja ze Œmigla. Ju¿ czwar-
tego maja spodziewany jest przyjazd de-
legacji czeskiej z Janem Šatav¹, dyrekto-
rem JHMD, czyli tamtejszej kolejki. Cze-
si poka¿¹ œmigielskim kolejarzom, jak

Bia³cza). Nied³ugo po tym wydarzeniu
Miko³aj Pierzcha³a Skoraczewski przeka-
za³ w 1434 roku czêœæ Bia³cza Janowi
i Zygfrydowi z Ponina. W 1494 roku Ka-
tarzyna Jaromirska, w³aœcicielka Bia³cza,
Skoraczewa i Pr¹tkowic, odda³a je Go-
rzyñskim-Hersztopskim w zamian za
Manieczki. Kolejna informacja pochodzi
z 1570 roku, kiedy to Helena Czacka
przekaza³a czêœæ Skoraczewa synowi Ja-
nowi. W 1580 roku w³aœcicielem Skora-
czewa by³ Bart³omiej Jêczyñski. Ks. Cie-
plucha wspomina, ¿e w 1642 roku „zmar-
³a Beczkalczanka ze Skoraczewa, po-

strzelona fortuito casu z pistoletu przez
ch³opca z dworu bia³eckiego, syna miej-
scowego karczmarza”. Karczmarz mia³
za to zap³aciæ 20 grzywien na koœció³, ale
w ci¹gu 25 lat nic nie da³. Pod koniec
XVIII wieku Skoraczewo nale¿a³o do
kasztelanowej z Tworzyjañskich Gajew-
skiej. Kolejnymi w³aœcicielami byli ¯ó³-
towscy. W 1848 roku znalaz³o siê w po-
siadaniu Marcelego ̄ ó³towskiego z Cza-
cza. W drugiej po³owie XIX wieku w Sko-
raczewie by³o 8 domów, w których miesz-
ka³o 58 osób.

Jan Pawicki

sprawnie obs³ugiwaæ nowy
sprzêt.
Nie kryje zadowolenia Wit
Kreuschner, naczelnik w¹sko-
torówki: – Okaza³o siê, ¿e uzy-
skaliœmy bardzo cenne dla nas
urz¹dzenie. Mo¿e mniej wa¿ne,
¿e warte w naszych warunkach
250 tysiêcy z³otych – istotne
jest to, ¿e umo¿liwi nam zadba-
nie o wy¿szy poziom bezpie-
czeñstwa przewozów. Na doda-
tek, podobnego nie mo¿na
w Polsce znaleŸæ. To potê¿na
maszyna, ju¿ tylko samego ole-
ju przek³adniowego trzeba do

skrzyni nalaæ 500 litrów! Zestawienie
podbijarki na tory by³o trudn¹ operacj¹,
ale wszystko posz³o bardzo sprawnie. Je-
steœmy niezmiernie wdziêczni naszym
przyjacio³om z Czech!

tj

W Œmiglu powsta³o biuro, w którym comiesiêczne op³aty mo¿na zrealizowaæ szybciej i co najwa¿niejsze – taniej ni¿ na
poczcie czy w banku.
Powtarzaj¹cy siê co trzydzieœci dni koszmar zwi¹zany z op³atami oznacza dla ka¿dego z nas to samo: musimy odstaæ swoje
w kolejce do kasy, po czym zap³aciæ pokaŸn¹ prowizjê uzale¿nion¹ w wiêkszoœci wypadków od kwoty, na jak¹ opiewa rachu-
nek. W œmigielskim Punkcie Op³at jest zupe³nie inaczej – Przede wszystkim chcemy daæ ludziom mo¿liwoœæ realizacji op³at
taniej, bez wzglêdu na ich wysokoœæ – wyjaœnia w³aœcicielka – To jest nasz najwiêkszy, choæ nie jedyny atut. Pozosta³e zawieraj¹
siê w haœle: „Szybko, tanio i bezpiecznie”.
Tanio? Od 0,50 do 1,5 z³ za ka¿dy rachunek – to mówi samo za siebie. Szybko? Po pierwsze, w punkcie nie stoi siê w kolejkach,
a po drugie, pieni¹dze trafiaj¹ na w³aœciwy rachunek najpóŸniej w ci¹gu 48 godz. od wp³aty. Bezpiecznie? Firma ponosi pe³n¹
odpowiedzialnoœæ za wrêczone przez klienta pieni¹dze.
– Wa¿ny dla przychodz¹cych do nas ludzi jest zapewne fakt, ¿e my nie obracamy pieniêdzmi naszych klientów i nie czerpiemy
z tego tytu³u korzyœci. Wysy³amy je jak najszybciej na konta docelowe, zadowalaj¹c siê kwot¹ 1,50 od ka¿dego zap³aconego
rachunku – t³umaczy w³aœcicielka.
Nic wiêc dziwnego, ¿e postêpuj¹ca zgodnie z t¹ zasad¹ firma cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
Nowa oferta Punku to udzielanie ró¿norakich kredytów oraz do³adowywanie telefonów komórkowych.
Co warto op³acaæ w Punkcie Op³at?
Telefon – 0,90, raty – 1,5, gaz – 0,5, pr¹d – 1,5, wodê – 0,5, RTV – 0,50, czynsz – 1,5, ZUS – 1,5, podatki – 1,50, wywóz œmieci –
0,50, inne – 1,5
Punkt mieœci siê przy ul. Lipowej 2

Artyku³ sponsorowany

Rachunki taniej

zdj. tj

Rachunki taniej Rachunki taniej
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„Na œmigle

do szczêœcia”
Zdzis³aw Piotrowski

ci¹g dalszy

Akt trzeci:
We wiatraku uwiêziona
Scena ósma:
Izdebka w wiatraku
Górna czêœæ wiatraka z okienkiem//Wnê-
trze izdebki z ³ó¿kiem// drzwi ze skoblem.
@ Panna rozpacza³a i straszy³a ucieczk¹.
#[Ojciec Teofil] – Zawiod³aœ mnie, cór-
ko. £agodnoœæ matki, a szczególnie libe-
ralny wp³yw ciotki Hiacynty, mo¿e byæ
przyczyn¹ jakiejœ samowoli w powinno-
œci córki z dobrego domu. Buntujesz siê
przeciwko obyczajom. W trosce o dobr¹
opiniê zmuszony jestem izolowaæ ciebie.
Wyrychtowa³em ci izdebkê w wiatraku.
Tutaj bêdziesz czeka³a na powrót B³a¿e-
ja. A potem natychmiast œlub. Taka moja
wola jest.
#[Zuzanna] – Zamykasz mnie, jakbym
zwierzêciem by³a. Na skobel? Nie prze-
widzia³eœ, co siê mo¿e staæ, gdyby któ-
r yœ z m³ynarzyków zechcia³ wejœæ
i krzywdê mi zrobiæ? Daj mi chocia¿ za-
suwê, abym ja mog³a siê zamkn¹æ.

Scena dziewi¹ta:
Nieme widzenie
@ Roznios³o siê po Koszanowie, ¿e pan
Teofil ma jakieœ k³opoty z córk¹ Zuzann¹.
Podobno wywióz³ ja do krewnych w Do-
lsku czy Borku.
#[Franek] – No i co jest, Janek? Mia³eœ
obadaæ, gdzie ten srogi ojciec wywióz³
Zuzannê. Czy coœ wiesz?
#[Janek] – Zaczai³em siê ko³o ich domu,
a by³a to pora lekko poobiadowa. Zdzi-
wi³o mnie, ¿e ciotka Hiacynda ³aduje siê
do dwukó³ki z dwojakami, takimi naczy-
niami, w których wozi siê strawê dla ¿ni-
wiarzy, co by z pola nie musieli schodziæ
i czasu marnowaæ.
#[Franek] – Co mi tu jakieœ fansole wsta-
wiasz. Ja siê pytam o Zuzannê, a ty mi
o strawie dla ¿niwiarzy. Wiesz coœ kon-
kretnego?
#[Janek] – Chwila moment, jak to mówi
mój onkel z Grünbergu. Przecie¿ teraz
nie ma ¿niw, to komu te dwojaki ciotka
wioz³a? Na majówkê te¿ siê nie wybiera-
³a, bo to dzieñ powszedni. Zaciekawi³o
mnie to i r¹czo pobieg³em za nimi. I co
siê okaza³o? Ano, ¿aden Borek czy Do-
lsk.
#[Franek] – Czy ja ciê mam pukn¹æ
w glacê, abyœ szybciej mówi³, czy wiesz,
gdzie jest Zuzanna?

#[Janek] – Przecie¿ ja ca³y czas wyraŸ-
nie mówiê. Zuzanna jest w ojcowskim
wiatraku. Tam jest taki ma³y stryszek
z kienkiem tu¿ pod dachem. I tam ona
jest trzymana. Widzia³em, jak macha³a
ciotce na po¿egnanie.
#[Franek] – No, toœ siê dobrze sprawi³.
Mam u ciebie d³ug. Ale gdzie jest ten
wiatrak, musisz mnie zaprowadziæ. Chcê,
a w³aœciwie muszê zobaczyæ moj¹ Zuzan-
nê!
#[Janek] – Po pierwsze, to nie twoj¹ Zu-
zannê, ale jak dot¹d ojcow¹ a przyobie-
can¹ B³a¿ejowi – przecie¿ sam mi o tym
mówi³eœ. A po drugie, to siê dobrze sk³a-
da, bo ojciec Zuzanny w³aœnie z panem
Kaczmarkiem pojechali na dwa dni do
Poznania.
#[Franek] – ProwadŸ wiêc do tego wia-
traka. Chcê popatrzeæ na moj¹ królewnê
uwiêzion¹ przez z³ego smoka.
#[Janek] – Oto jesteœmy ko³o wiatraka.
Okienko puste, ale zaraz wywo³amy
twoj¹ królewnê. Tylko musimy byæ ci-
cho, bo m³ynarzowe parobki s¹ i jakby
co, to mog¹ nam spuœciæ manto, a ja nie
mam zamiaru cierpieæ za twoj¹ królew-
nê
#[Franek] – To jak wywo³aæ pannê, nie
wo³aj¹c jej?
#[Janek] – U was w Lesznie to tak bar-
dziej elegancko, mo¿e byœ naj¹³ pos³añ-
ca? A u nas to bardziej przemyœlnie. Patrz
i s³uchaj. Kuku, kuku.
#[Franek] – Co ty z tym kuku? Mo¿e jesz-
cze kukuryku?
#[Janek] – Oj, ty miejscowy kawalerze.
Gdybyœ zna³ obyczaje ludowe, to byœ wie-
dzia³, ¿e ka¿da dorastaj¹ca panienka jak
us³yszy kuku³kê, to zaraz liczy, ile razy
kuknie, bo tyle dzieci bêdzie mia³a
w szczêœliwym ma³¿eñstwie. I twoja Zu-
zia te¿ da siê na to z³apaæ. Kuku, kuku,
kuku, kuku...
#[Franek] – Mo¿esz ju¿ przestaæ, bo
moja królewna ju¿ siê pokaza³a w okien-
ku warownego zamku. O, jak patrzy na
drzewa zagajnika. Chyba szuka twojej
kuku³ki. Ale ona nie patrzy na nas. Za-
wo³am.
#[Janek] – Ani siê wa¿! Musimy byæ ci-
cho. Zaraz to za³atwiê, aby nas dostrze-
g³a. Zaryczê jak jeleñ. £uuuu. £uuuu. No
i masz swoj¹ ksiê¿niczkê, widzi nas.
Machaj do niej.
[Franek] – Ona mnie widzi. Macha chu-
steczk¹. Ale robi takie dziwne gesty, roz-
k³ada rêce i coœ tam w dó³ pokazuje.
#[Janek] – Czy wy miastowi nie znacie
mowy cia³a? Ona gestykuluje, ¿e musi
byæ cicho, bo tam s¹ parobcy i mog¹ us³y-
szeæ. Ale przecie¿ macha do ciebie.
Chcia³eœ j¹ zobaczyæ, to j¹ widzisz. Co ty

jeszcze byœ chcia³?
#[Franek] – Ja bym chcia³ byæ z ni¹. Tak
blisko, aby dotkn¹æ jej d³oni, pog³askaæ
po œlicznych w³osach...
#[Janek] – A, to ju¿ nie moje mo¿liwo-
œci. Ja nie przyjmujê takiego zlecenia. To
za³atw z w³aœcicielem wiatraka, z panem
Teofilem. Adieu!
#[Franek] – Mo¿e siê nie znam na ludo-
wych obyczajach, ale jestem stolarzem,
mistrzem fachu. Coœ wykombinujê. Czy
móg³byœ podbiec do wiatraka i stan¹æ za
œmig³em? Coœ chcia³bym sprawdziæ. Ja
muszê siê dostaæ do tego okienka.

Scena dziesi¹ta;
Za pomoc¹ drabiny
#[Janek] – No wiêc jestem. Dowiedzia-
³em siê, ¿e Pan Teofil wróci dopiero pod
wieczór. We wiatraku s¹ trzej pomocni-
cy i s¹ zajêci robot¹. Pod nieobecnoœæ
w³aœciciela nie bêd¹ przyje¿d¿ali ¿adni
klienci. Jeœli bêdziesz cicho, to pomoc-
nicy ciê nie zauwa¿¹. Ale co ty w³aœciwie
kombinujesz?
#[Franek] – Przywioz³em drabinê. Ona
jest tak obliczona, ¿e gdy stanê na przed-
ostatnim szczeblu, to bêdê móg³ uchwy-
ciæ siê œmig³a w tym miejscu, które zata-
cza ko³o w przestrzeni, gdzie znajduje siê
okienko Zuzanny. Ja siê zaczepiê, œmig³o
mnie wyniesie wysoko i w odpowiednim
momencie wskoczê do izdebki mojej
Zuzanny.
#[Janek] – Oby ona z radoœci krzyku nie
narobi³a.
#[Franek] – S¹dzê, ¿e nie. A dla ciebie
jest taka robota-masz natychmiast wzi¹æ
t¹ drabinê i zanieœæ j¹ do zagajnika, tam
gdzie stoi mój koñ. Poczekaj z dwa kwa-
dranse albo jak chcesz to przejedŸ siê,
aby ludzie widzieli, moj¹ dwukó³k¹ ko³o
koœcio³a, ko³o karczmy ̄ yda Icka. Ale nie
d³u¿ej ni¿ trzy kwadranse.
#[Janek] – O, w³aœnie twoja ksiê¿niczka
w zaklêtym zamku bia³¹ r¹czk¹ ciê przy-
zywa, swojego wybawcê. No to zaczynaj.
#[Franek] – Witaj, Zuzanno. Otrzyma³em
twój list i przyby³em, aby z twoich ust
us³yszeæ prawdê. Mia³em nadziejê, ¿e
pani mi sprzyja, a z listu dowiedzia³em
siê o planach ma³¿eñskich z B³a¿ejem.
Chcê znaæ prawdê, ca³¹ prawdê.
#[Zuzanna] – Polubi³am pana, a jeszcze
bardziej moja ciotunia Hiacynda. Nie s¹-
dzi³am, ¿e muszê pana zajmowaæ moj¹
tajemnic¹ rodzinn¹. Wyzna³am w liœcie,
¿e B³a¿eja nie kocham. Trudno mi wy-
obraziæ sobie wspó³¿ycie z nim, ale pani
matka t³umaczy, ¿e ma³¿eñstwo to wspól-
ne przedsiêwziêcie, a przede wszystkim
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155 uczniów klas trzecich œmigiel-
skiego gimnazjum, podobnie jak ich ró-
wieœnicy w ca³ym kraju, przyst¹pi³o 26
i 27 kwietnia do egzaminów. Poprzedzi-
³y je wielomiesiêczne przygotowania, za-
równo w formie egzaminu próbnego, jak
i testów æwiczeniowych oraz zadañ roz-
wi¹zywanych na lekcjach. Oficjalny eg-
zamin pierwszego dnia obejmowa³ przed-
mioty humanistyczne, czyli jêzyk polski,
historiê, wiedzê o spo³eczeñstwie oraz
plastykê. Uczniowie z widoczn¹ ulg¹ po-
witali brak w arkuszu egzaminacyjnym
nie lubianej przez nich rozprawki, któr¹
zast¹pi³ list. Chocia¿ forma ta, jak na po-
ziom gimnazjalny przysta³o, by³a odpo-
wiednio utrudniona, poniewa¿ musia³a
zawieraæ opis oraz argumentacjê, spra-
wi³a trzecioklasistom mi³¹ niespodzian-
kê. Nieco mniej uœmiechniête twarze
zdaj¹cy mieli nastêpnego dnia, po egza-

W Samorz¹dowym Gimnazjum
w Œmiglu od szeœciu lat wydawany jest
dwumiesiêcznik „Fraszka”. Uczniowie,
dzia³aj¹cy w kó³ku redakcyjnym, w br.
szkolnym maj¹ mo¿liwoœæ rozszerzenia
swoich umiejêtnoœci i pog³êbienia wiedzy
z zakresu szkolnego dziennikarstwa pod
fachowym okiem profesjonalistów w tej
dziedzinie. Uczestnicz¹ bowiem w warsz-
tatach organizowanych przez Centrum
Kultury i Sztuki w Lesznie. Zajêcia, któ-
re odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu, prowa-
dzone s¹ m.in. przez wyk³adowców Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu, Andrzeja Niczyperowicza – zastêp-
cê redaktora naczelnego „Gazety Po-
znañskiej”, Tomasza Szuka³ê - redakto-
ra depeszowego „Gazety Poznañskiej”.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y
siê wyk³ady rzecznika prasowego Ko-

Szkolne dziennikarstwo

Trudny czas dla gimnazjalistów
minie z przedmiotów œcis³ych, a wiêc ma-
tematyki, fizyki, chemii, biologii i geogra-
fii. – Zadania by³y bardzo trudne – tak¹
opiniê najczêœciej wyra¿ali uczniowie po
wyjœciu z sali. Obydwa egzaminy trwa³y
po 120 minut – jest to czas przeznaczony
tylko na rozwi¹zywanie zadañ, po wy³¹-
czeniu wszelkich formalnoœci, pocz¹w-
szy od losowania miejsc, poprzez ich za-
kodowanie, sprawdzenie kompletnoœci
arkusza, a¿ do oddania napisanych prac
komisji.
To jeszcze nie koniec szkolnych zmagañ.
Oczekuj¹c na wyniki egzaminów, w du-
¿ej mierze decyduj¹ce o przyjêciu do
wybranej szko³y œredniej, uczniowie klas
trzecich musz¹ jednoczeœnie zatroszczyæ
siê o jak najlepsze oceny na œwiadectwie
ukoñczenia gimnazjum, poniewa¿ one
równie¿ maj¹ wp³yw na znalezienie w³a-
snego nazwiska na liœcie osób przyjêtych

mendanta G³ównego Policji,Paw³a Bie-
dziaka, który prowadzi³ zajêcia z zakre-
su dziennikarstwa œledczego.

Równolegle z warsztatami dla m³o-
dzie¿y odbywaj¹ siê szkolenia dla nauczy-
cieli – opiekunów gazetek szkolnych.
Wspólne doœwiadczenia na pewno za-
owocuj¹ podniesieniem poziomu nasze-
go czasopisma, usprawni¹ prace nad jego
redakcj¹, wzbogac¹ warsztat o nowe po-
mys³y.

Dziennikarstwo szkolne jest cieka-
wym i po¿¹danym zjawiskiem. Ucznio-
wie, uczestnicz¹cy w redagowaniu gazet-
ki, staj¹ siê wspó³twórcami kultury szkol-
nej. Dla niejednego z nich taka dzia³al-
noœæ mo¿e okazaæ siê pocz¹tkiem „karie-
ry dziennikarskiej” w szerszym tego s³o-
wa znaczeniu.

Gazetka szkolna powinna stanowiæ

do przysz³ej szko³y. Jak to zrealizowaæ?
Myœlê, ¿e trzecioklasiœci dobrze wiedz¹
i ...nie marnuj¹ czasu.
To tak¿e niezbyt przyjemna pora dla
tych, którzy maj¹ problemy z podjêciem
decyzji dotycz¹cej wyboru kolejnej szko-
³y. Wprawdzie czasu by³o du¿o, ale w wie-
ku szesnastu lat nie zawsze ³atwo okre-
œliæ, kim chcia³oby siê byæ w przysz³o-
œci. Nierzadko te¿ o kierunku dalszej
edukacji przes¹dzaj¹ wzglêdy finansowe,
a w jeszcze innych sytuacjach ambicje
rodziców...
W tym trudnym czasie wypada wiêc nie
tylko „trzymaæ kciuki” za tegorocznych
absolwentów gimnazjum, ale przede
wszystkim ¿yczyæ im doskona³ych wyni-
ków w nauce i trafnych ¿yciowych wy-
borów.

Hanna Portala

alternatywê dla zalewaj¹cych nasz rynek
kolorowych czasopism dla dzieci i m³o-
dzie¿y, w których obraz góruje nad tre-
œci¹. Staramy siê zatem przezwyciê¿yæ
panuj¹c¹ modê na bezkrytyczne naœla-
downictwo zachodnich czasopism.

W naszym dwumiesiêczniku piszemy
o aktualnych wydarzeniach szkolnych,
poruszamy tematy, które sugeruj¹ czy-
telnicy jako interesuj¹ce dla m³odzie¿y.
W kwietniu, w zwi¹zku ze œmierci¹ Ojca
Œwiêtego, wydaliœmy numer specjalny
poœwiêcony w ca³oœci Janowi Paw³owi II.
Dochód ze sprzeda¿y przeznaczyliœmy
na zakup kwiatów i œwiec, które zosta³y
postawione pod por tretem papie¿a
w g³ównym holu szko³y.

Agata Kulus

kobieca powinnoœæ utworzenie nowej
rodziny, sp³odzenia i wychowania dzieci
i zabezpieczenie im startu ¿yciowego.
Mi³oœæ ponoæ istnieje tylko we francu-
skich romansach, a ksi¹¿ek tych mama
mi zabrania czytaæ z powodu mieszania
w g³owie dorastaj¹cym pannom.
#[Franek] – Dlaczego p³aczesz? Czy¿by
moja kompania by³a dla ciebie tak przy-
kra?
#[Zuzanna] – Ja p³aczê nad sob¹, ¿em
taka nieszczêœliwa, tutaj przez ojca wiê-
ziona. Ojciec mi zabroni³ jakichkolwiek
kontaktów z panem. P³aczê ze szczêœcia,

¿e pan jest tutaj, ze mn¹. Jakie pan ma
ciep³e d³onie!
#[Franek] – S¹dzê, ¿e nie bêdzie mi po-
czytane za nachalne moje zachowanie
wobec pani, wobec ciebie, Zuzanno.
#[Zuzanna] – Twoje g³askanie wynagra-
dza mi cierpienia wielodniowej roz³¹ki.
Ale i my musimy siê rozstaæ. Jakim spo-
sobem pan dostanie siê na powrót na zie-
miê, z tej wysokoœci?
#[Franek] – Wczoraj d³ugo siê przypa-
trywa³em œmig³om wiatraka. Stanê na
krawêdzi okna i uchwycê obur¹cz œmigê.
Tak d³ugo siê jej bêdê trzyma³, a¿ ona
bêdzie najni¿ej na dole. Wtedy siê pusz-
czê i z kilku metrów zeskoczê. W zagaj-

niku mój kompan Janek pilnuje mojego
konia.
#[Zuzanna] – A ja tu zostanê. Sama i uwiê-
ziona.
#[Franek] – A chcia³abyœ, abym za kilka
dni znowu przyby³? T¹ sam¹ drog¹, po
œmigle?
#[Zuzanna] – Chcia³abym, ale czy¿by dla
mojej zachcianki mia³ pan nara¿aæ swoj¹
osobê na niebezpieczeñstwo?
#[Franek] – Dla ciebie, moja ksiê¿nicz-
ko, jestem gotów ¿ycie postawiæ. Wrócê
tu niebawem i mo¿e obmyœlimy sposób
uwolnienia ciebie od ojcowskiego wyro-
ku.

c.d.n
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6.04. – Œmigiel
Na terenie targowiska miejskiego w Œmi-
glu zatrzymano 29-letni¹ mieszkankê
Nowego Tomyœla, która sprzedawa³a
odzie¿ z podrobionymi znakami firmy
BAD BOY. Zatrzymano kilkanaœcie sztuk
odzie¿y. Za ³amanie ustawy: Prawo w³a-
snoœci przemys³owej grozi do 2 lat po-
zbawienia wolnoœci.
6.04. – Czacz
Oko³o godz. 1450 zatrzymano 46-letniego
mieszkañca gminy Œmigiel, który jecha³
rowerem, bêd¹c w stanie nietrzeŸwym –
1,9 ‰ alkoholu w wydychanym powie-
trzu.
8.04. – Œmigiel
Oko³o godz. 2340 w Œmiglu na ul. Morow-
nickiej zatrzymano 24-letniego mieszkañ-
ca gminy Œmigiel, który kierowa³ Fiatem
126 p, bêd¹c w stanie nietrzeŸwym – tj.
1,6 ‰ alkoholu w wydychanym powie-
trzu.
11.04. – Œmigiel
O godz. 2220 na ul. Prusa w Œmiglu poli-
cjanci zatrzymali rowerzystê – 39 letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel. Jak siê oka-
za³o, tak¿e ten „kolarz” u¿ywa³ œrodków
„dopinguj¹cych”. W powietrzu wydycha-
nym przez niego stwierdzono obecnoœæ
1,51‰ alkoholu.
12.04. – Œmigiel
O godz. 1215 w Œmiglu na ul. Sienkiewi-
cza zatrzymano kolejnego rowerzystê
„na dopingu”. By³ to 47-letni mieszkaniec
powiatu koœciañskiego.
13.04. – Wonieœæ
O godz. 700 KPP w Koœcianie zosta³a te-
lefonicznie powiadomiona o kradzie¿y

samochodu Fiat 126 p, rok produkcji
1988, wartoœci 300z³, na szkodê miesz-
kañca Wonieœcia gm. Œmigiel. Kradzie-
¿y dokonano w nocy z 12-13.04.2005 r.
W wyniku podjêtych na miejscu zdarze-
nia czynnoœci funkcjonariusze odnaleŸli
skradziony pojazd na terenie opuszczo-
nej pieczarkarni w tej samej miejscowo-
œci i ustalili sprawcê kradzie¿y, którym
okaza³ siê 20-letni mieszkaniec gm. Œmi-
giel.
13.04. – Czacz
Oko³o godz. 500 na drodze nr 5 na odcin-
ku Czacz – Gliñsko od samochodu Ford
Transit z nieustalonych dot¹d przyczyn
odczepi³a siê przyczepka od samochodu
i przemieœci³a na przeciwleg³y pas jezd-
ni, zderzaj¹c siê z samochodem Renault
Kango. W wyniku wypadku kierowca
samochodu osobowego, 29-letnia miesz-
kanka Poznania, z obra¿eniami cia³a zo-
sta³a przewieziona do szpitala w Koœcia-
nie.
15.04. – Nowa Wieœ
Oko³o godz. 1920 w Nowej Wsi zatrzyma-
no 54-letniego mieszkañca gminy Œmi-
giel, który jecha³ rowerem. Badanie wy-
kaza³o 1,6 ‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
15.04. – Œmigiel
Oko³o godz. 2040 w Œmiglu na ul. Iwasz-
kiewicza zatrzymano 51-letniego miesz-
kañca Œmigla, który kierowa³ rowerem,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym – 1,2 ‰ al-
koholu w wydychanym powietrzu.
19.04. – Œmigiel
Oko³o godz. 1500 w Œmiglu na ul. Kiliñ-
skiego zatrzymano 31-letniego mieszkañ-

ca gminy Œmigiel, który jecha³ rowerem,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym–3 ‰ alko-
holu w wydychanym powietrzu.
19.04. – Nowa Wieœ
Oko³o godz. 1530 w Nowej Wsi zatrzyma-
no 63-letniego mieszkañca gminy Œmi-
giel, który w stanie nietrzeŸwym – 0,8 ‰
alkoholu – jecha³ rowerem.
20.04. – Stare Bojanowo
Oko³o godz. 010 w Starym Bojanowie za-
trzymano 23-letniego mieszkañca gminy
Œmigiel, który kierowa³ Fordem Escor-
tem, bêd¹c w stanie nietrzeŸwym – 0,6 ‰
alkoholu w wydychanym powietrzu.
23.04. – Nowa Wieœ
Oko³o godz. 2330 w Nowej Wsi zatrzyma-
no 47-letniego mieszkañca gminy Œmi-
giel, który kierowa³ Fiatem 126, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwym – 4,2 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu. Kierowca
wczeœniej uderzy³ w przydro¿ny s³up
elektryczny – na szczêœcie nikomu nic
siê nie sta³o.
30.04. – Olszewo
Oko³o godz. 2240 zatrzymano dwóch 18-
letnich mieszkañców gminy Œmigiel, któ-
rzy jechali rowerami. Okaza³o siê ¿e obaj
s¹ nietrzeŸwi – mieli po 0,8 i 1 ‰ alkoho-
lu w wydychanym powietrzu.
3.05. – Œmigiel
Oko³o godz. 050 w Œmiglu na ul. Pó³noc-
nej zatrzymano 21-letniego mieszkañca
gminy Œmigiel, który jecha³ rowerem,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym – 1,1 ‰ al-
koholu w wydychanym powietrzu.
4.05. – Œmigiel
Oko³o godz. 010 w Œmiglu na ul. Kiliñskie-
go zatrzymano 26-letniego mieszkañca
Œmigla, który jecha³ rowerem, równie¿
w stanie nietrzeŸwym – 2 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.

Organizowane w Jezierzy-
cach imprezy, np. powitanie
lata, œci¹ga³y licznych miesz-
kañców gminy i turystów spo-
za niej, przyczyniaj¹c siê do
rosn¹cej popularnoœci wsi.
Szansê dla siebie zauwa¿yli
te¿ mieszkañcy wsi i okolicz-
nych miejscowoœci, tworz¹c
porozumienie siedmiu s¹sied-
nich so³ectw, dla rekreacyjne-
go wykorzystania tego terenu.
W³adze gminy podjê³y inten-
sywne starania w celu przeka-
zania im od Agencji Nierucho-
moœci Rolnych. obszaru po³o-

Kiedy bêdzie k¹pielisko
w Jezierzycach?

¿onego nad jeziorem. W Jezie-
rzycach powsta³y ju¿ zacz¹tki
przysz³ego k¹pieliska. Nawie-
ziono ziemi, postawiono tam
³awki, tak¿e murowany, ogól-
nie dostêpny grill, prezento-
wano plany odbudowy wiej-
skiego pieca do wypieku chle-
ba i Ÿróde³ka, z którego mo¿-
na by czerpaæ Ÿródlan¹ wodê.
Sprawa jednak, mimo dekla-
rowanej i widocznej ¿yczliwo-
œci szefów ANR, okaza³a siê
nie³atwa. Problem tkwi w tym,
¿e czêœæ gruntów jest wydzier-
¿awiona i rolniczo intensyw-

nie wykorzystywana przez
gospodarstwo Wonieœæ. St¹d
mo¿liwoœæ pe³nego przekaza-
nia gruntów, o które wniosko-

wa³a gmina, przynajmniej na
razie, nie jest rozpatrywana.
W ostatnich dniach agencja

zdjêcie Anita Kasperska
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 5
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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----------------------------------------------------------

Og³oszenia drobne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kobieta – 39 lat, z praktyk¹, posprz¹ta, wyczyœci okna, nawet
zaopiekuje siê dzieckiem – na sta³e lub dorywczo. Cena do
uzgodnienia.
tel. 5 189 - 558
Œmigiel, ul. Lipowa 39

Nagrodê sponsoruje:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poziomo
1.np. loch
8. baty

10. we³niana tkanina
12. solenizantka z 12.VIII
14. krótki u pudla
15. scena w cyrku
16. do pieczêtowania kopert

Has³o krzy¿ówki z nr 4/05 WŒ brzmia³o:
„Wiosna w pe³ni”. Nagrodê – do odbio-
ru u fundatora – „FOTO-ELF”, ul. Ko-
œciuszki 6 otrzymuje Bo¿ena Stefaniak
z Czacza.

1 2 3 7 4 5 6 7

8 9
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3

22 23 1
24

25

1 2 3 4 5 6 7

17. samica ¿ubra
18. przerzut pi³ki nad rywalem
20. urzêdowa op³ata
21. wi¹zad³o z powroza
22. halucynacja
23. rodzaj pieczywa
24. prze³ykana
25. kierownictwo portu

Pionowo
2. marka zegarków
3. zrobi piec
4. przyrz¹d optyczny
5. rodzaj tkaniny
6. p³ynie przez Goleniów
7. po setbolu
9. amerykañska papuga

10. swoboda
11. pukiel
13. termin karciany „wziêtka”
15. ... Przymierza
17. „napêdzany” wios³em
18. ptasie urodziny
19. potraw
20. pl¹s
21. zas³ania wejœcie do namiotu
22. Kubuœ Puchatek z bajki

przekaza³a ziemiê, na której mieœci siê
wiejska œwietlica i niewielki teren przy
pla¿y. Przygotowania do uruchomienia
k¹pieliska mog³yby w zasadzie ruszyæ
z miejsca. 1 kwietnia odby³o siê w jezie-
rzyckiej œwietlicy spotkanie wszystkich
zainteresowanych. Obecny by³ Józef Cie-
œla, burmistrz Œmigla, so³tysi z „Porozu-
mienia siedmiu wspania³ych”, mieszkañ-
cy wsi i goœcie z pobudowanych w Jezie-
rzycach domków letniskowych, którzy
licz¹ na ich zalegalizowanie.
Jaki jest najpowa¿niejszy problem? S³a-
womir Grzelczyk, so³tys Sp³awia i jedno-

czeœnie szef œmigielskiego oddzia³u Sto-
warzyszenia So³tysów Wielkopolskich
uj¹³ to zwiêŸle: – Kwestie s¹ dwie. To s¹
œcieki i œmieci. Czy zatem uda siê przy-
gotowaæ pla¿ê jeszcze przed sezonem?
Wybudowaæ odpowiednie szambo i toa-
lety, tak by sanepid móg³ zezwoliæ na
funkcjonowanie k¹pieliska? Czasu nie
zosta³o wiele. Jednak dobr¹ wolê w tym
wzglêdzie zadeklarowa³ i Tomasz Czwoj-
da, prezes gospodarstwa w Wonieœciu,
i so³tysi, i zaproszeni wêdkarze. Jest wiêc
zgoda. A zgoda wed³ug powszechnie zna-
nej prawdy buduje...

t.j.

Wszystkich czytelników przepraszamy za b³¹d, który pojawi³ siê w artykule „Ma-
tematyczne ³amig³ówki po raz drugi” w Witrynie Œmigielskiej nr 4/05. Gminny Kon-
kurs Matematyczny odby³ siê nie, jak napisano, w Bronikowie, a w Zespole Szkó³
Samorz¹dowych w Starym Bojanowie.

Przepraszamy

Sprostowanie
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23 kwietnia odby³y siê XII Otwarte Biegi Uliczne Œmigla.
O godzinie 1000 imprezê otworzy³ burmistrz Œmigla Józef Cie-
œla, ¿ycz¹c wszystkim udanych startów. Biegi odbywa³y siê
na dystansach zale¿nych od wieku zawodników. Trasy wiod³y
ulicami miasta.
Wyniki poszczególnych biegów wygl¹da³y nastêpuj¹co:
Szko³y podstawowe: ch³opcy kl. II (300 m) I miejsce Adrian
Grabowski – ¯egrówko, kl.III (300 m) I m Mateusz Kiciñski –
Œmigiel, kl. IV (300 m) I m Marcin Ratajczak – Œmigiel, kl. V-
VI (1000 m) I m. Micha³ Adamczak – Œmigiel; dziewczêta kl.
II (300 m) I miejsce Maria Gabler – Œmigiel, kl. III (300 m)
I m. Magdalena Perz – Przysieka Stara Druga, kl. IV (300 m)
I m. Natalia Stró¿yñska – Czacz, kl V-VI (300 m) Beata M¹dra
– Racot; osoby niepe³nosprawne: Joanna Michalska, Adam Pe-
lec (Œmigiel). Klasyfikacja szkó³: I m. SP Œmigiel, II m SP Czacz,
III m SP Przysieka Stara Druga. Puchary wrêczy³ przewodni-
cz¹cy Zarz¹du Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
Edward Strzymiñski.
Gimnazja: ch³opcy kl. I-II (1500 m) I m. Dariusz Talikadze -
Koœcian, kl. III (1500 m) Rafa³ £awniczak- Œmigiel, dziewczê-
ta kl I-II (1000 m) Ewelina Grycz – Czacz, kl III (1000 m) Mag-
dalena Habernik –Œmigiel; osoby niepe³nosprawne – Micha³
Wojtkowiak.
Klasyfikacja szkó³: I m Œmigiel, II m Racot, III m Czacz. Pu-
chary wrêczy³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Jan Jó-
zefczak.
Szko³y ponadgimnazjalne: kobiety (2000 m) I m Ewa Szafer-
ska – LO Œmigiel, mê¿czyŸni (4000 m) I m Bartosz Mencel –
ZSP Niet¹¿kowo. Klasyfikacja szkó³: I m LO Œmigiel, II m Ze-
spó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Niet¹¿kowo. Puchary wrêczy³
kierownik Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
Zygmunt Ratajczak.
Bieg OPEN: kobiety (2000 m) I m Ma³gorzata Nowak – „B³ê-
kitni” Osowa Sieñ. Kobiety 17-19 lat I m Barbara Jarosiñska
LO Œmigiel, – puchary wrêczy³ burmistrz Œmigla Józef Cie-
œla.
Bieg OPEN: mê¿czyŸni (4000 m) I m Micha³ Ró¿anek – Lesz-
no. Puchar wrêczy³ starosta powiatu koœciañskiego Andrzej
Jêcz. Kat. mê¿czyŸni 17-19 lat I m Bartosz Mencel – ZSP Nie-
t¹¿kowo, 20-29 lat I m Jakub Nowak, 40-49 lat I m Ireneusz
Koller, 50-59 lat I m Tadeusz Legierski, 60-69 lat I m Henryk
Jakubiak, 70 i wiêcej lat I m Micha³ Szkudlarek
Zwyciêzcy poszczególnych konkurencji otrzymali puchary,
nagrody rzeczowe i dyplomy, a w kategoriach dzieciêcych
medale. Wœród uczestników biegów rozlosowano rower ufun-
dowany przez Przedsiêbiorstwo Handlowe Zbigniewa Chuda-
ka w Œmiglu. Organizatorami imprezy byli Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, Centrum Kultury oraz Liceum
Ogólnokszta³c¹ce. W przeprowadzeniu imprezy pomagali stra-
¿acy z OSP w Œmiglu, Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej oraz funkcjonariusze sekcji Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Koœcianie i Komisariatu w Œmi-
glu.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim za pomoc. Dziêkujemy rów-
nie¿ -sponsorom Piekarni Danuty Grygier oraz Bankowi Spó³-
dzielczemu w Œmiglu.
Uczestników zapraszamy do udzia³u w XIII Otwartych Bie-
gach Ulicznych Œmigla.

Zygmunt Ratajczak
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Œmigiel i niewielki 1,5-ty-
siêczny Karstädt w Branden-
burgii przed z gór¹ dwudzie-
stu laty ³¹czy³y bliskie, przy-
jazne zwi¹zki. Przede wszyst-
kim dziêki wymianie sporto-
wej. PóŸniej partnerstwo obu
miast praktycznie zamar³o.
Teraz podjêto próbê wznowie-
nia wspó³pracy.
Odnowienie kontaktów to
idea Józefa Cieœli. Przed laty
by³ on œmigielskim naczelni-
kiem. Do wspó³pracy nie mu-
sia³ nikogo przekonywaæ. Po
stronie niemieckiej mieszka
Klaus Dieter Walz, prezes klu-
bu pi³karskiego, a dziœ bur-
mistrz Garlina, niewielkiej
gminy skupiaj¹cej 5 wsi w po-
bli¿u Karstädt (u nas by³oby
to coœ pomiêdzy so³ectwem
a dawn¹ gromad¹). Po obu
stronach pozosta³y sympa-
tyczne wspomnienia, fotogra-
fie, listy i adresy.
Klaus Dieter Walz pozosta³
wierny sportowi. Nadal jest
prezesem klubu, z tym, ¿e te-
raz w Reckenzin, w gminie
Karstädt. Klub nazywa siê
Reckenziner SV i wystêpuje w
tej samej lidze rozgrywkowej
co Hertha Karstädt, pamiêtna
z pojedynków ze œmigielsk¹
Pogoni¹ sprzed lat. Klaus jed-
noczeœnie podj¹³ siê trenowa-
nia najm³odszej grupy zawod-

ników, którzy u naszych za-
chodnich s¹siadów rozpoczy-
naj¹ sportow¹ karierê w wie-
ku 5-7 lat!
Klub z Reckenzin da³ siê ju¿
œmigielanom poznaæ, i to z jak
najlepszej strony. Przyjecha³
na ubieg³oroczne obchody 75-
lecia Pogoni Œmigiel. Niemcy
w fina³owym meczu zremiso-
wali z gospodarzami 1:1. Te-
raz zapraszaj¹ spor towych
partnerów na swój jubileusz.
W tym roku, w czerwcu, przy-
pada 100-lecie Reckenziner
SV i dla jego uczczenia klub
organizuje futbolowy turniej
z udzia³em czterech dru¿yn.
Jedn¹ z nich bêdzie œmigiel-
ska Pogoñ.
Ustaleniu szczegó³ów tej wizy-
ty by³ poœwiêcony wyjazd
œmigielskiej delegacji do
Karstädt, w sk³adzie: Zygmunt
Ratajczak, kierownik OKFiR,
Feliks Banasik, z-ca kierowni-
ka Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej oraz Tadeusz J¹der,
specjalista ds. promocji gmi-
ny. Niemcy oczekuj¹ przyjaz-
du na jubileusz pierwszej dru-
¿yny pi³karskiej, ale równie¿
znanych im dzia³aczy sporto-
wych z Józefem Cieœl¹, preze-
sem Pogoni na czele.
– Niemcy przyjmowali nas bar-
dzo serdecznie. Œwietnie pamiê-
taj¹ i mile wspominaj¹ dawne

potyczki sportowe i wielu miesz-
kañców naszej gminy. Jestem
pod wra¿eniem nie tylko goœcin-
noœci, ale te¿ wysokiego pozio-
mu przygotowania obiektów
sportowych do zbli¿aj¹cej siê
imprezy, a tak¿e zaanga¿owa-
nia naszych gospodarzy w spo-
³eczn¹ dzia³alnoœæ – podkreœla
Zygmunt Ratajczak.
Obok rozmów z dzia³aczami
sportowymi, œmigielska dele-
gacja uczestniczy³a tak¿e
w spotkaniu z Udo Staeckiem,
burmistrzem Karstädt i prze-
kaza³a mu zaproszenie burmi-
strza Cieœli do z³o¿enia wizy-
ty z okazji „Dni Œmigla”, przy-
padaj¹cych w koñcu maja. Jak
siê okaza³o, Niemcy s¹ rów-
nie¿ mocno zainteresowani
w odnowieniu i rozszerzeniu
wspó³pracy na inne, pozaspor-
towe areny, st¹d zaproszenie
zosta³o przyjête z widocznym
zadowoleniem.
Na dawnych terenach NRD

Karstädt bli¿ej Œmigla

obecnie ¿yje siê doœæ skrom-
nie, czego Brandenburgia
i Karstädt s¹ wymownym
przyk³adem. Tym nie mniej
zgodnie z niemieck¹ tradycj¹,
we wszystkich miejscowo-
œciach uderzaj¹ schludnie
utrzymane obejœcia, wszech-
obecny jest porz¹dek i estety-
ka. Poza tym wypada Niem-
com pozazdroœciæ konse-
kwencji i znakomitych umie-
jêtnoœci organizacyjnych. Spo-
ro zabudowañ jednak opusz-
czono, wystawiaj¹c je na
sprzeda¿. W³aœciciele, w po-
szukiwaniu lepszego ¿ycia,
przeprowadzili siê do zachod-
niej czêœci kraju. Gmina
Karstädt, podobnie jak Œmi-
giel, boryka siê z powa¿nymi
problemami gospodarczymi,
a bezrobocie ukszta³towa³o
siê tam w granicach 25%. Bê-
dzie zatem o czym rozmawiaæ
w czasie pobytu delegacji
w Polsce.

zdjêcie Tadeusz J¹der

Tadeusz J¹der

Œmigielscy gimnazjaliœci
postanowili nie byæ gorsi od
swych m³odszych kole¿anek
i kolegów, którzy doskonale
spisali siê w Wojewódzkich In-
dywidualnych Mistrzostwach
w Tenisie Sto³owym Szkó³
Podstawowych w Rosku ko³o
Czarnkowa. Gimnazjaliœci,
podopieczni Danuty Strzel-
czyk, startuj¹c w Dru¿yno-
wych Mistrzostwach Wielko-
polski w Tenisie Sto³owym,

odbywaj¹cych siê 12 kwietnia
w GnieŸnie, tak¿e siêgnêli po
dwa medale: srebrny i br¹zo-
wy. Wczeœniej œmigielskie
dru¿yny zapewni³y sobie
udzia³ w mistrzostwach obok
11 innych dru¿yn, po wygra-
niu eliminacji gminnych, po-
wiatowych i strefowych.
Dziewczêta, wystêpuj¹ce
w sk³adzie Weronika ¯urek
i Sandra Mazurek, œpiewaj¹co
przebrnê³y przez rozgrywki

Œmigielskie medale w tenisie gimnazjów
grupowe, by w pó³finale ulec
2:3 póŸniejszym tryumfator-
kom imprezy, zespo³owi
z miejscowoœci Œwiêta (po-
wiat Pi³a). W meczu o trzeci¹
lokatê i br¹zowy medal poko-
na³y Ostroróg 3:1.
Ch³opcy spisali siê jeszcze le-
piej. Wystêpowali w sk³adzie:
£ukasz Szymañski, Tomek
Nawrot, Micha³ Gzylkowiak
i równie¿ bezdyskusyjnie po-
konali wszystkich rywali w fa-

zie rozgrywek grupowych.
W pó³finale rozbili 3:0 dru¿y-
nê z Boguszyc (powiat Ko-
nin), by dopiero w finale
uznaæ wy¿szoœæ kolegów
z Gimnazjum nr 2 w GnieŸnie,
gospodarza imprezy.
Kilka dni póŸniej w œmigiel-
skiej szkole odby³a siê konfe-
rencja prasowa w z udzia³em
najlepszych m³odych ping-
pongistów, ich opiekunów
i trenerów.

tj

24 kwietnia odby³ siê XXIII Maraton we Wroc³awiu. Startowa³o 1439 zawodników z 21 krajów, wœród nich zawodnicy KS
„Gryf” w Przysiece Polskiej. Ponad 42 km trasy pokonali Dariusz Nowak (w kat. powy¿ej 30 lat – 70. miejsce), Ireneusz Koller
( kat. pow. 40 lat – 63. miejsce) oraz Micha³ Szkudlarek ( kat. pow. 70 lat – 4. miejsce). W najstarszej kategorii startowali
zawodnicy z Kanady, Rosji, Bia³orusi i Niemiec. Dwa tygodnie wczeœniej Ireneusz Koller i Dariusz Nowak brali udzia³ w XXXII
Mistrzostwach Polski w Maratonie (Dêbno k/Gorzowa), w którym bieg³o1331 zawodników. Nowak zaj¹³ 12. miejsce, a Koller
by³ 14.

Biegi w miêdzynarodowym towarzystwie

M.D.



maj/200518

Du¿a impreza szachowa,
pó³fina³y do Mistrzostw Wiel-
kopolski Strefy Zachodniej,
by³y rozgrywane 9 i 10 kwiet-
nia w Œmiglu. Przy szacho-
wych planszach w sumie za-
siedli 133 zawodniczki i za-
wodnicy, tocz¹c pojedynki

W dniach 1 – 3 kwietnia 15
zawodników „Wie¿y” Œmigiel
wziê³o udzia³ w Miêdzynaro-
dowym Spotkaniu Szacho-
wym w Kerkwitz. Podczas
spotkania rozegrano dwa tur-
nieje. Pierwszy, 5-rundowy
z tempem 60 min. dla zawod-
nika, by³ doskona³¹ okazj¹ do
szachowego treningu i zmie-
rzenia siê z zawodnikami

Szachowy turniej strefowy

„Wie¿a” walczy³a w Kerkwitz

Burmistrz Józef Cieœla
spotka³ siê 20 kwietnia w œmi-
gielskiej szkole podstawowej
z czo³owymi tenisistami , bie-
gaczami i zwyciêzcami kon-
kursów ruchu drogowego
oraz ich opiekunami. M³odym
sportowcom i ich trenerom
z³o¿y³ serdeczne gratulacje
i wrêczy³ pami¹tkowe listy
uznania.
Wœród ping-pongistów na po-
ziomie szko³y podstawowej
wyró¿nienia otrzyma³y zwy-
ciêzczynie Dru¿ynowych Mi-
s t r z o s t w  W i e l k o p o l s k i
(18 marca br. w Œmiglu): Ju-
styna ¯urek – (podwójna mi-
strzyni, równie¿ w klasyfika-
cji indywidualnej), Ewelina
¯urek (indywidualnie trzecia)
i Paulina Mocek (indywidual-
nie czwarta), a tak¿e ch³opcy:
Mateusz Skorupiñski, Prze-
mek Grzesiewicz i Wojtek
Przybylski, którzy w tych sa-
mych mistrzostwach zajêli IV
miejsce, £ukasz Szymañski –
indywidualny mistrz Wielko-
polski (4 marca w Czarnko-
wie), Tomasz Nawrot i Micha³
Gzylkowiak, którzy zajêli II
miejsce w Dru¿ynowych Mi-
strzostwach Wielkopolski
G i m n a z j ó w  w  G n i e Ÿ n i e

Sport mocn¹ stron¹ Œmigla
(12 kwietnia),  Weronika
¯urek (indywidualnie czwar-
ta) i Sandra Mazurek, zdo-
bywczynie w tych zawodach
III miejsca.
Wszyscy wymienieni ucznio-
wie to podopieczni Danuty
Strzelczyk.
Wyró¿nieni zostali równie¿
zawodnicy Polonii Arsena³,
którzy ostatnio wywalczyli
mistrzostwo powiatu koœciañ-
skiego: Dariusz Szymañski
w kategorii junior i senior Pa-
tryk Ratajczak. Podziêkowa-
nia i gratulacje odebra³ rów-
nie¿ trener œmigielskiego ze-
spo³u Tadeusz Koz³owski.
Po du¿e sukcesy siêgnêli bie-
gacze ze œmigielskiej szko³y.
Listy uznania odebrali: Rafa³
£awniczak, srebrny medalista
Mistrzostw Wielkopolski
w biegu na 2000 m i Magda-
lena Habernik, br¹zowa me-
dalistka Mistrzostw Polski
w Biegach Górskich oraz ich
trener Tomasz Fr¹ckowiak.
Spotkanie sta³o siê równie¿
dobr¹ okazj¹ do docenienia
sukcesu uczestników powiato-
wego Konkursu o Ruchu Dro-
gowym. Zarówno dru¿yna
gimnazjalistów, jak i uczniów
szko³y podstawowej zajê³a

w nim I miejsce. Gimnazjum
reprezentowali: Izabella Przy-
by³ek, Bartosz Kowalski i Woj-
tek Cichoszewski, a szko³ê
podstawow¹: Marika Apoli-
narska, Przemek Grzesiewicz
i Mateusz Kiciñski. Uczniów
przygotowa³a do konkursu
Alicja Przyby³ek.
Dziêkowano tak¿e obecnej na
spotkaniu Jolancie Sobeckiej,

dyrektor œmigielskiego zespo-
³u szkó³.
-Tak liczne sukcesy szkolnego
sportu nie s¹ w tej placówce
przypadkiem. Gdyby nie przyja-
zny klimat wytworzony wobec
kultury fizycznej i sportowego
wyczynu przez pani¹ dyrektor,
z pewnoœci¹ nie by³oby tylu osi¹-
gniêæ – powiedzia³ burmistrz.

Anita Kasperska

zdj. Anita Kasperska

niemieckimi oraz czeskimi.
W turnieju tym udzia³ wziê³o
97 zawodników. Wyniki œmi-
gielskich szachistów uznaæ
mo¿na za bardzo dobre,
zw³aszcza, ¿e dla wielu z nich
by³o to jedno z pierwszych tur-
niejowych zmagañ przy sza-
chownicy. Najlepiej wypad³
Marcin WoŸny, który, zdoby-
waj¹c 4 pkt, zaj¹³ I miejsce

o nagrody ufundowane przez
Józefa Cieœlê, burmistrza Œmi-
gla, w piêciu kategoriach pa-
nów i ch³opców i tylu¿ pañ
i dziewcz¹t. Bezpoœrednim or-
ganizatorem imprezy by³a
Ma³gorzata Adamczak ze Œmi-
gla, niegdyœ œwietna zawod-

w grupie od lat 27. III miejsce
w tej samej grupie zaj¹³ z do-
robkiem 3 pkt Robert WoŸny.
W grupie do 12 lat II miejsce
zaj¹³ Cyryl Szudra, a III Mate-
usz Górny, zdobywaj¹c po 2,5
pkt. Wœród najm³odszych za-
wodniczek Barbara Janowicz
zajê³a III miejsce.
Drugi turniej rozegrano tem-
pem 5 min. (tzw. blitz), graj¹c
15 rund. Wystartowa³o 62 za-
wodników, w tym 7 reprezen-

tantów „Wie¿y”. Z ekipy œmi-
gielskiej z dorobkiem 9 pkt.
najlepiej wypadli Marcin WoŸ-
ny i Magdalena Judek, która
zajê³a II miejsce w grupie do
lat 20. „16. Internationaler
Schachtreff” w Kerkwitz po-
zwoli³ mile spêdziæ czas m³o-
dym ludziom z kilku europej-
skich krajów oraz „szlifowaæ”
umiejêtnoœci szachowe wraz
z jêzykowymi.

M. Judek

niczka z krajowej kadry, a dziœ
pe³nomocnik Wielkopolskie-
go Zwi¹zku Szachowego.
Gospodarze i klub szachowy
„Wie¿a” tym razem nie uzy-
skali wielkich sukcesów, tym
nie mniej wprowadzili do fina-
³ów czworo zawodników. Naj-
cenniejszy wynik i medalowe
trzecie miejsce zdoby³a w ka-

tegorii do 18 lat Ma³gorzata
£upicka. Basia Janowicz (kat.
do 9 lat) zosta³a sklasyfikowa-
na na miejscu szóstym,
Agnieszka Adamczak (do 13
lat)równie¿ zajê³a szóste miej-
sce. Wœród ch³opców Micha³
Œwita³a zaj¹³ siódm¹ lokatê
w grupie do 15 lat.

tj

zdj. Anita Kasperska
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Koncert zespo³u „Wolna Grupa Bukowina” w Œmiglu
(16 kwietnia 2005 r.)

Miêdzynarodowa sesja popularnonaukowa w Œmiglu
(2 maja 2005 r.)


