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OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŒMIGLU
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej Œmigla

zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Œmiglu
podaje informacjê o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okrêg Nr 1

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. JAGODZIK Bernard, lat 53, zam. Œmigiel
2. STACHOWIAK Maria, lat 57, zam. Œmigiel

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRA-
CI

1. BIA£AS Maria, lat 56, zam. Œmigiel

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. ¯YMELSKI Zbigniew Adam, lat 38, zam. Œmigiel

Lista nr 16 – KW „POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA”
1. SCHILLER Roman, lat 54, zam. Œmigiel
2. ZIEGLER Andrzej, lat 40, zam. Œmigiel
3. MICHA£OWSKA Aldona, lat 42, zam. Œmigiel
4. DRGAS Tadeusz, lat 59, zam. Œmigiel
5. JAKUBOWSKA Wanda, lat 58, zam. Œmigiel

Lista nr 19 – KWW GOSPODARNI MIASTA I GMINY ŒMI-
GIEL

1. CHOMSKI Robert, lat 29, zam. Koszanowo
2. CIEŒLA Józef, lat 69, zam. Œmigiel
3. DASZKIEWICZ Henryk, lat 53, zam. Œmigiel
4. DEKIERT Tadeusz, lat 53, zam. Œmigiel
5. ¯UREK Maria, lat 48, zam. Œmigiel

Lista nr 20 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. OSTROWSKA Aldona, lat 45, zam. Œmigiel
2. JANKOWSKI Andrzej, lat 51, zam. Œmigiel
3. KUDERSKI Jaros³aw Kazimierz, lat 36, zam. Koszanowo
4. KOSTRZEWA Irena, lat 58, zam. Œmigiel
5. BENTKA Edmund, lat 69, zam. Œmigiel

Lista nr 21 – KW ŒMIGIELSKIE TOWARZYSTWO KULTU-
RALNE

1. OMIECZYÑSKI Witold Szczepan, lat 53, zam. Œmigiel
2. DRÓTKOWSKI W³odzimierz Tadeusz, lat 53, zam. Œmigiel
3. KLEM Rafa³ Marian, lat 44, zam. Koszanowo
4. CIESIELSKI Wojciech Franciszek, lat 55, zam. Niet¹¿ko-

wo

Lista nr 22 – KWW NASZ ŒMIGIEL
1. KOLANOŒ Maciej, lat 52, zam. Œmigiel

Lista nr 24 – KWW NASZE MIASTO ŒMIGIEL
1. TYCZEWSKI Lech, Szczepan, lat 58, zam. Œmigiel

Lista nr 26 – KWW MARIA
1. BUDZYÑSKI Zygfryd, lat 64, zam. Œmigiel

Okrêg Nr 2

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. WASIELEWSKI Tadeusz, lat 69, zam. Niet¹¿kowo

Lista nr 19 – KWW GOSPODARNI MIASTA I GMINY ŒMI-
GIEL

1. ŒCIGACZ Henryk, lat 54, zam. Niet¹¿kowo

Lista nr 20 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. GRZEŒKOWIAK Stanis³aw Józef, lat 50, zam. Niet¹¿kowo

Lista nr 21 – KW ŒMIGIELSKIE TOWARZYSTWO KULTU-
RALNE

1. RATAJCZAK Teodozja, lat 56, zam. Niet¹¿kowo

Lista nr 25 – KWW NIEZALE¯NY KOMITET GLIÑSKA
1. STACHOWSKI Eugeniusz, Stanis³aw, lat 50, zam. Gliñsko

Okrêg Nr 3

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. NOWAK Wac³aw, lat 57, zam. Bielawy

Lista nr 16 – KW „POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA”
1. PRZYDRO¯NY Aleksander, lat 51, zam. Nowa Wieœ

Lista nr 19 – KWW GOSPODARNI MIASTA I GMINY ŒMI-
GIEL

1. LORKIEWICZ Jacek, Zbigniew, lat 54, zam. ¯egrowo

Lista nr 20 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. SKORACKI Zenon Jan, lat 55, zam. ¯egrówko

Okrêg Nr 4

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. PIETRZAK Jan, lat 48, zam. Ksiêginki

Lista nr 16 – KW „POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA”
1. KOZ£OWSKI Sebastian, lat 32, zam. Karœnice

Okrêg Nr 5

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. DUDZIAK Pawe³ W³adys³aw, lat 47, zam. Czacz

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. OGRODOWCZYK Leon, lat 65, zam. Czacz

Lista nr 16 – KW „POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA”
1. PAWLAK Stanis³aw, lat 57, zam. Czacz

Lista nr 19 – KWW GOSPODARNI MIASTA I GMINY ŒMI-
GIEL

1. GO£EMBSKI Jerzy, lat 62, zam. Œmigiel
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Lista nr 20 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. MAŒLAK Marek Kazimierz, lat 46, zam. Czacz

Lista nr 21 – KW ŒMIGIELSKIE TOWARZYSTWO KULTU-
RALNE

1. J¥DER Urszula, lat 44, zam. Czacz

Okrêg Nr 6

Lista nr 16 – KW „POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA”
1. ¯ACZYK Zdzis³aw, lat 51, zam. Stara Przysieka Druga

Lista nr 19 – KWW GOSPODARNI MIASTA I GMINY ŒMI-
GIEL

1. MATUSZEWSKI Walenty, lat 51, zam. Przysieka Polska

Lista nr 20 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. RYFA Krzysztof Andrzej, lat 35, zam. Przysieka Polska

Okrêg Nr 7

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. OLEJNIK Stanis³aw Edward, lat 46, zam. Wonieœæ

Lista nr 16 – KW „POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA”
1. SPLISTESER Alfred, lat 53, zam. Wonieœæ

Lista nr 20 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. BIA£Y Tadeusz, lat 57, zam. Karmin

Okrêg Nr 8

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. CISZEWSKA Maria, lat 55, zam. Stare Bojanowo

Lista nr 16 – KW „POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA”
1. DRZEWIECKI Marian, lat 47, zam. Stare Bojanowo
2. KASPERSKI Wies³aw, lat 49, zam. Stare Bojanowo

Lista nr 19 – KWW GOSPODARNI MIASTA I GMINY ŒMI-
GIEL

1. KMIEÆ Józefa, Anna, lat 49, zam. Stare Bojanowo

2. PALUSZKIEWICZ Maria, lat 54, zam. Stare Bojanowo

Lista nr 20 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. DUDKOWIAK Pawe³, lat 35, zam. Stare Bojanowo

Okrêg Nr 9

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. WALACHOWSKI Krzysztof, lat 41, zam. Sp³awie

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. JASIAK Krzysztof, lat 58, zam. Sierpowo

Lista nr 16 – KW „POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA”
1. TURLIÑSKI Bogdan, lat 47, zam. Sierpowo

Lista nr 20 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. GRZELCZYK S³awomir Krzysztof, lat 42, zam. Sp³awie

Okrêg Nr 10

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. SZKUDLARCZYK Andrzej, lat 50, zam. Bronikowo

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. ŒLIWIÑSKI Ryszard Marian, lat 57, zam. Bronikowo

Lista nr 16 – KW „POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA”
1. JÓZEFCZAK Jan, lat 44, zam. Morownica

Lista nr 19 – KWW GOSPODARNI MIASTA I GMINY ŒMI-
GIEL

1. HABERNIK El¿bieta, lat 50, zam. Bronikowo

Lista nr 20 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. PRZYSIECKI Mêcimierz Kazimierz, lat 61, zam. Morowni-

ca

Lista nr 23 – KWW NOWE SZCZEPANKOWO
1. KASPERSKI Jaros³aw, lat 39, zam. Nowe Szczepankowo

Przewodnicz¹cy
Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Tadeusz Waltrowski

12 listopada 2006 r. odbêd¹
siê wybory naszych przedsta-
wicieli do Rady Miejskiej Œmi-
gla, Rady Powiatu Koœciañ-
skiego, Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz (po
raz drugi) burmistrza Œmigla.
Przed wydaniem wyborcy
kart do g³osowania komisja
sprawdza to¿samoœæ wyborcy
na podstawie dowodu osobi-
stego lub innego dokumentu
ze zdjêciem.

Wyborca otrzyma od Obwo-
dowej Komisji Wyborczej
4 kartki:

- kartê do g³osowania na rad-
nych do Rady Miejskiej
koloru bia³ego,

- kartê do g³osowania na rad-
nych do Rady Powiatu Ko-
œciañskiego koloru ¿ó³te-
go,

- kartê do g³osowania do Sej-
miku Województwa Wiel-
kopolskiego koloru niebie-
skiego,

- kartê do g³osowania na bur-
mistrza Œmigla koloru ró-
¿owego.

G³osuj¹c na kandydata do
Rady Miejskiej Œmigla, nale-
¿y postawiæ znak „x” w kratce

z lewej strony obok nazwiska,
wybieraj¹c najwy¿ej tylu kan-
dydatów, ilu radnych wybiera-
nych jest w danym okrêgu, np.
w Œmiglu mo¿na postawiæ od
1 do 5 znaków „x” przy nazwi-
skach kandydatów (ze wszyst-
kich list), w Starym Bojano-
wie mo¿na postawiæ 2 znaki
„x”, a w pozosta³ych okrêgach
po jednym znaku.

Na karcie do Rady Powiatu
Koœciañskiego i Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego
g³osuje siê na okreœlon¹ listê
kandydatów, stawiaj¹c znak
„x” w kratce z lewej strony

nazwiska jednego kandydata
z tej listy.

Wybieraj¹c burmistrza, znak
„x” nale¿y postawiæ w kratce
z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów.

Je¿eli kandydat na burmistrza
nie zostanie wy³oniony w I tu-
rze, czego warunkiem jest
uzyskanie wiêcej ni¿ po³owy
wa¿nych g³osów, 26 listopada
br. odbêdzie siê II tura wybo-
rów, w której bêdziemy wybie-
raæ spoœród dwóch kandyda-
tów z najwiêksz¹ liczb¹ g³o-
sów otrzymanych w I turze.

Sposób g³osowania na radnych gminy, powiatu i sejmiku oraz na
burmistrza
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1. Cieœla Józef, lat 69, wykszta³cenie wy¿sze, zam. Œmigiel
- KWW Gospodarni Miasta i Gminy Œmigiel

2. Ksi¹¿kiewicz Hubert, lat 36, wykszta³cenie wy¿sze, zam.
Stare Bojanowo

- KW Samoobrona RP

3. Snela Wiktor, lat 47, wykszta³cenie wy¿sze, zam. Œmigiel
- KW „Porozumienie Ziemia Koœciañska”

4. Stachowiak Stefan Eugeniusz, lat 56, wykszta³cenie wy¿sze,
zam. Nowa Wieœ

- KW FORUM DEMOKRATYCZNE

Kandydaci na burmistrza Œmigla

Okrêg Wyborczy nr 4
Komitet Wyborczy KW Porozumienie Ziemia koœciañska
Cieœla Jerzy
Klupsz Stefan
Snela Wiktor
Kopienka Karol
Gil Przemys³aw
Ratajczak Zygmunt
Jerzyk Ryszard
Poleszak-Kraczewska Wies³awa

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Fornalik Ryszard Marcin
Banasik Feliks
Konieczny Zygmunt
Wojciechowski Jerzy
Ruciñski Jerzy Micha³
P³óciennik Henryk
Skoracki Marek
Zandecki Przemys³aw Andrzej

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Karpiñski Edward

Kandydaci na Radnych Powiatu Koœciañskiego
Ratajczak Aleksandra Maria
Tomaszyk Jan
Naskrêt Zdzis³aw
Ksi¹¿kiewicz Ryszard Krzysztof

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Samorz¹dowego Forum De-
mokratyczne
Stachowiak Stefan Eugeniusz
Derwich Tadeusz Józef
Mencel Barbara
Drótkowski Mariusz Jaros³aw
Tyrakowski Tadeusz
Krzy¿anowski Tadeusz
Ranka Mariusz
Ochmañski Tadeusz

Komitet Wyborczy Wyborców Forum Gospodarcze
Pecolt Andrzej
Lisiak Jan
Duda Ryszard Wojciech
Kreuschner Wit Jan
Fornalczyk Andrzej
Pawlak Miros³aw Józef
Pawlicki Edward

Najstarsza mieszkanka
gminy, Maria Rygulska, 20
wrzeœnia ukoñczy³a 101 lat.
Dostojn¹ jubilatkê odwiedzi³
burmistrz Józef Cieœla wraz
z Tadeuszem Marciniakiem,
kierownikiem Urzêdu Stanu
Cywilnego, by z³o¿yæ jej
¿yczenia i wrêczyæ bukiet
kwiatów.
Pani Maria, choæ ¿ycie nie
szczêdzi³o jej ciê¿kich chwil,
a dolegliwoœci sêdziwego wie-
ku te¿ daj¹ o sobie znaæ, na-
dal jest osob¹ uœmiechniêt¹
i skor¹ do ¿artów. Jak sama
stwierdzi³a – najbardziej do-
skwiera jej brak pracy, której
ca³e ¿ycie mia³a sporo. Po
œmierci mê¿a w 1968 roku

Kto du¿o pracuje, ten d³ugo ¿yje!
sama musia³a siê zmagaæ
z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego i nigdy na liczne
obowi¹zki nie narzeka³a. Te-
raz tylko dogl¹da przydomo-
wego ogródka, by nie siedzieæ
bezczynnie.
Zosta³a sama z czteroosobo-
wego rodzeñstwa. Nie ¿yje te¿
jej brat bliŸniak. Obecnie
mieszka z córk¹ i ziêciem,
a dzieci, wnuki i prawnuki s¹
czêstymi goœæmi. Rodzinna
uroczystoœæ z okoliczno-
œciow¹ msz¹ œw. w intencji ju-
bilatki odby³a siê 16 wrzeœnia
w koœciele farnym w Œmiglu.

A. Kasparska
fot. A. Kasperska

Maksyma Pani Marii –Kto du¿o pracuje, ten d³ugo ¿yje –
z pewnoœci¹ zawiera du¿o prawdy, czego jubilatka jest przy-

k³adem.
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Tak nazwa³ proboszcz pa-
rafii w Wonieœciu ks. Jan
Chrzanowski spotkanie zorga-
nizowane z okazji 100-lecia po-
œwiêcenia tamtejszego koœcio-
³a i poœwiêcenia tablicy upa-
miêtniaj¹cej ks. Aleksego
Klawka – wikariusza w Wonie-
œciu w latach 1913-1914. Pew-
nie niewielu czytelników wie
o tym, ¿e ks. wikary Aleksy
Klawek zosta³ póŸniej profeso-
rem Uniwersytetu im. Jana
Kazimierza we Lwowie i Uni-
wersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie oraz by³ inicjato-
rem wydania „Biblii Poznañ-
skiej”. Jako znakomity biblista
wyk³ada³ przed wojn¹ miedzy
innymi na Uniwersytecie we
Lwowie wstêp i egzegezê Sta-
rego Testamentu oraz jêzyki
hebrajski, aramejski, arabski,
sumeryjski i akkadyjski. Po
wojnie wyk³ada³ biblistykê
w seminariach duchownych -
œl¹skim, krakowskim i czêsto-
chowskim, które mia³y swoj¹
siedzibê w Krakowie. W la-
tach 1948-1951 pe³ni³ funkcjê
dziekana Wydzia³u Teologicz-
nego na Uniwersytecie Jagiel-
loñskim. W trakcie swej pra-
cy ks. profesor Aleksy Klawek
by³ równie¿ wyk³adowc¹ ów-
czesnego ksiêdza Karola Woj-
ty³y.
Papie¿ Jan Pawe³ II kiedyœ
powiedzia³: „Wielk¹ rolê ode-
grali w moim ¿yciu wielcy pro-
fesorowie, których mia³em
szczêœcie poznaæ i ludzie, któ-
rzy wielkoœci¹ swego ducha
wzbogacili mnie i nadal wzbo-
gacaj¹. Nie mogê siê oprzeæ
potrzebie serca, aby przynaj-

Spotkanie ludzi mi³uj¹cych Bibliê
mniej niektórych z nich wy-
mieniæ dzisiaj: profesor Stani-
s³aw Pigoñ, Stanis³aw Ko³acz-
kowski, Kazimierz Wyka, Ka-
zimierz Nietsch, Zenon Kle-
mensiewicz – to Ci z poloni-
styki. Wspominam zmar³ych.
A do nich do³¹czaj¹ profeso-
rowie Wydzia³u Teologiczne-
go: ks. Konstanty Michalski,
Marian Michalski, Ignacy Ró-
¿ycki,  Jan Salamucha, W³ady-
s³aw Wicher, Kazimierz K³ó-
sak, Aleksy Klawek.”
Jak wiêc widaæ, ks. profesor
Aleksy Klawek by³ kimœ wy-
j¹tkowym i jednym z nielicz-
nych Wielkopolan, którzy
kszta³towali osobowoœæ na-
szego zmar³ego papie¿a.
Na uroczystoœæ w Wonieœciu
przybyli: ks. arcybiskup Stani-
s³aw G¹decki, który przewod-
niczy³ mszy œw. i wyg³osi³ S³o-
wo Bo¿e do zebranych, cz³on-
kowie Komisji Synodalnej
Duszpasterstwa Biblijnego,
ksiê¿a z diecezji poznañskiej
i kaliskiej z rektorem Semina-
rium Duchownego – ks. dr
Paw³em Wygralakiem, ks.
dziekan Marian Szymañski,
przedstawiciele benedykty-
nów, franciszkanów i braci
zakonnych ze Zgromadzenia
Braci Serca Jezusowego.
Przyjechali równie¿ przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych
– A. Jêcz – starosta powiatu
koœciañskiego, Józef Cieœla –
burmistrz Œmigla, Stefan Sta-
chowiak – wiceburmistrz Œmi-
gla, Jan Józefczak – przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla, Zdzis³aw Witkowski – pre-
zes Towarzystwa Mi³oœników

Ziemi Koœciañskiej. Wœród za-
proszonych goœci znaleŸli siê
równie¿: dyrektor Szko³y Pod-
stawowej i Gimnazjum w Przy-
siece Starej – Pawe³ Szymko-
wiak wraz z ma³¿onk¹, dyrek-
torzy firm z terenu parafii
w Wonieœciu, Tomasz Rataj-
czak – kieruj¹cy remontem
koœcio³a w Wonieœciu, przed-
stawiciele ró¿nych wspólnot
biblijnych z Archidiecezji Po-
znañskiej, dr Jerzy Grzybow-
ski wraz z ma³¿onk¹ jako
przedstawiciel „Chrzeœcijañ-
skiego Forum Pracowników
Nauki”, Krzysztof ¯arnowski
ze wspólnoty „Genezaret”,
pañstwo Toporscy ze wspól-
noty „Gamaliel”, Henryk Kna-
pik – prezes Fundacji „Bi-
blos”, Grzegorz Nowak z Par-
ska wraz z ma³¿onk¹, dr Ste-
fania Gierszal wraz z rodzin¹
– s iostr zenica  ks .  prof .
A. Klawka.
W czasie uroczystej mszy œw.,
której przewodniczy³ ks. arcy-
biskup Stanis³aw G¹decki,
dary nios³a najstarsza para-
fianka Marianna Domaga³a
z prawnukiem Huber tem
Urbanem. Dziesiêæ egzempla-
rzy Biblii Poznañskiej do o³ta-
rza przynieœli  wicedyrektor
Ma³gorzata Paw³owska Górna
i uczniowie szko³y w Starej
Przysiece Drugiej. Pismo œw.
zosta³o przekazane szkole.
Po mszy œw. ks. arcybiskup
poœwiêci³ tablicê upamiêtnia-
j¹c¹ ks. prof. A. Klawka, na-
stêpnie zebrani modlili siê
przy grobach zmar³ych pro-
boszczów parafii Wonieœæ.
W koœciele odby³ siê wyk³ad
ks. prof. dr hab. Jana Pytla,

któr y przybli¿y³ zebranym
postaæ kap³ana biblisty i na-
ukowca – ks. Aleksego Klaw-
ka. Bardzo ciekaw¹ wystawê
pt. „Dzieje zwyczajne parafii
Wonieœæ” mo¿na by³o obej-
rzeæ wewn¹trz koœcio³a. Wy-
stawa ta od 21 paŸdziernika
jest prezentowana w sali kino-
wej Centrum Kultury w Œmi-
glu. Po czêœci oficjalnej ks.
proboszcz Jan Chrzanowski
zaprosi³ goœci na posi³ek do
sali wiejskiej w Wonieœciu.
Nale¿¹ siê du¿e s³owa uznania
dla ks. Jana Chrzanowskiego,
cz³onków Rady Duszpaster-
skiej i Ekonomicznej i cz³on-
ków grupy biblijnej z Wonie-
œcia oraz dla pañstwa Nowa-
ków z Parska za zorganizowa-
nie uroczystoœci.
Ks. proboszcz Chrzanowski
dziêkowa³ za wszelak¹ pomoc
wszystkim, którzy przyczyni-
li siê do zorganizowania uro-
czystoœci, a szczególnie spon-
sorom: Gospodarstwu Rolne-
mu w Wonieœciu, Piekarni
w Wonieœciu, Bankowi Spó³-
dzielczemu w Œmiglu i ks. pro-
boszczowi z Puszczykowa.

Eugeniusz Kurasiñski
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Ju¿ nied³ugo podejmiemy wspól-
nie decyzjê o losach naszej gminy.
Wybierzemy now¹ Radê Miejsk¹
i nowego burmistrza. Zdecydowa-
³em siê kandydowaæ na burmistrza
Œmigla, poniewa¿ wierzê, ¿e gmina
Œmigiel – nasza gmina ma przy-
sz³oœæ, ma szansê na rozwój, a ja
wiem, jak tê szansê wykorzystaæ.
Jestem œmigielaninem z urodzenia
i zami³owania, podobnie jak moja
¿ona Danuta i dwie córki. Wspólnie
z ¿on¹ prowadzimy rodzinne gospo-
darstwo rolno-ogrodnicze. Jako ab-
solwent Wydzia³u Budownictwa L¹-
dowego Politechniki Poznañskiej
w specjalnoœci in¿ynieria komunalna
pracowa³em w firmie budowlanej,
a nastêpnie po uzyskaniu uprawnieñ,
w pracowni projektowej, wykonuj¹c
wiele projektów sieci wodoci¹go-
wych i kanalizacyjnych. Jednak
o wiele cenniejsze doœwiadczenia,
przydatne na stanowisku burmistrza, zdoby³em pracuj¹c w jed-
nostkach samorz¹dowych – jako wice starosta koœciañski,
a póŸniej zastêpca Burmistrza Œmigla.
Nie mo¿na z gminy Œmigiel robiæ skansenu – tutaj ¿yje i chce
coraz lepiej ¿yæ ponad 17 000 mieszkañców. Dlatego mój pro-
gram opiera siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
Pozyskanie i wykorzystanie pieniêdzy ze œrodków unij-
nych i krajowych.
Szans¹ na rozwój gminy jest maksymalne wykorzystanie fun-
duszy unijnych w ka¿dym z mo¿liwych obszarów ¿ycia. Przede
wszystkim myœlê tutaj o Funduszu Spójnoœci, projekcie (o war-
toœci ok. 30 mln z³otych) skanalizowania Œmigla, Starego Bo-
janowa, Przysieki Polskiej Przysieki Starej Drugiej, Czacza,
Nowej Wsi, Niet¹¿kowa i Robaczyna, który przygotowujê
wspólnie z pracownikami Urzêdu.
Rozwój obszarów wiejskich bêdzie wspomagany przez Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich, dlatego wykorzystuj¹c do-
œwiadczenia zdobyte przy realizacji remontu Domu Wiejskie-
go w Starym Bojanowie wraz z placem zabaw i parkingiem,
którego by³em inicjatorem, przygotowaliœmy projekty dla
Morownicy i ¯egrówka z planem realizacji w 2007 r.W kolej-
nych latach przewidujê objêcie programem równie¿ Karmina,
Niet¹¿kowa, Nowej Wsi, Koszanowa, Poladowa i Przysieki
Polskiej. Warto podkreœliæ, ¿e ww. projekty wykonaliœmy sa-
modzielnie nie korzystaj¹c z pomocy ekspertów.
Za pieni¹dze z kilku Ÿróde³, zarówno krajowych jak i unijnych,
które zamierzam pozyskaæ, chcê przeprowadziæ  termo-mo-
dernizacjê wszystkich budynków szkolnych. Ograniczymy
w ten sposób wydatki na ogrzewanie szkó³, a jednoczeœnie bu-
dynki uzyskaj¹ estetyczny, nowoczesny wygl¹d. Kolejnym pro-
gramem, który chcê zainicjowaæ to plan rewitalizacji naszego
piêknego œmigielskiego rynku i otaczaj¹cych go uliczek. Bê-
dziemy przygotowani do z³o¿enia wniosków.
Rozwój infrastruktury gminnej – wodoci¹gi i drogi
Jednym z najwa¿niejszych zadañ gminy jest zaopatrzenie
mieszkañców, przedsiêbiorców i rolników w dobrej jakoœci
wodê. Dlatego na rok 2007 zaplanowa³em realizacjê sieci wo-
doci¹gowej z Morownicy do Œmigla, z Przysieki Polskiej do

Wonieœcia, na Osiedlu Braci Pol-
skich i ul. Wiatrakowej w Œmiglu,
oraz do Zygmuntowa. Po realizacji
tych zadañ gmina bêdzie w prawie
100% zwodoci¹gowana.
Sukcesywnie realizowane bêdzie
budowa dróg, aby do ka¿dego domu
i gospodarstwa rolnego mo¿na by³o
dotrzeæ po drodze utwardzonej.
Rozwój gospodarczy – nowe fir-
my i nowe miejsca pracy
W trakcie opracowywania s¹ miej-
scowe plany zagospodarowania te-
renu, m.in. w pobli¿u przysz³ego
wêz³a drogi ekspresowej, dziêki któ-
rym gmina Œmigiel bêdzie dyspono-
waæ kilkudziesiêcioma hektarami
pod inwestycje, co stwarza szansê
na powstanie nowych przedsiê-
biorstw i miejsc pracy.
Szanowni Pañstwo – uwa¿am, ¿e aby
zapewniæ rozwój gminy, nale¿y zro-
biæ wszystko, by powstawa³y nowe

miejsca pracy, dlatego jako wicestarosta za³o¿y³em Stowarzy-
szenie Wspierania Przedsiêbiorczoœci, w którego biurze pora-
dê, jak za³o¿yæ i prowadziæ w³asn¹ firmê, otrzymuje ka¿dy ab-
solwent, bezrobotny czy przedsiêbiorca. Pracownicy oœrodka
wspólnie z dyrektorem Centrum Kultury w Œmiglu napisali
wniosek i uzyskali dotacjê, dziêki której powsta³o Gminne Cen-
trum Informacji, które pomog³o znaleŸæ pracê 71 mieszkañ-
com gminy.
Dodatkowe pieni¹dze z podatków dla gminy, zwiêkszenie do-
chodów rolników oraz miejsca pracy mo¿e zapewniæ budowa
elektrowni wiatrowych na terenie gminy – w koñcu jesteœmy
miastem i gmin¹ wiatraków..
Aby wszystkie zamierzenia i projekty mog³y byæ dobrze reali-
zowane, potrzebna jest œcis³a wspó³praca wszystkich samorz¹-
dowców. Myœlê przede wszystkim o wspó³pracy burmistrza
z radnymi, ale tak¿e o wspólnych dzia³aniach z s¹siaduj¹cymi
gminami. S¹dzê, ¿e ci, którzy mnie znaj¹, nie w¹tpi¹, ¿e wybór
mojej osoby na burmistrza zapewni spokojn¹, harmonijn¹
wspó³pracê, wypracowanie kompromisów oraz skuteczn¹ re-
alizacjê uzgodnionych projektów.
Zostawmy wielk¹ politykê politykom partyjnym. Stowarzysze-
nie Forum Demokratyczne skupia ludzi chc¹cych poœwiêcaæ
czas i energiê dla rozwoju i zmieniania naszego regionu.
Szanowni Pañstwo, Forum Demokratyczne, którego jestem
cz³onkiem, dzia³a na terenie powiatu koœciañskiego, wystawia-
j¹c kandydatów do rad gmin oraz powiatu. Kandydatami s¹
przedsiêbiorcy, rolnicy, dzia³acze sportowi, ludzie kultury,
przedstawiciele oœwiaty, emeryci. S¹ wœród nas energiczni
m³odzi ludzie oraz osoby z du¿ym doœwiadczeniem. Stanowi-
my „dru¿ynê’, której zbiorowa wiedza pozwoli wiele zrobiæ dla
naszej spo³ecznoœci.
Zwracam siê z proœb¹ do Pañstwa, abyœcie 12 listopada wziêli
udzia³ w wyborach samorz¹dowych, pamiêtaj¹c, ¿e wybiera-
j¹c Stefana Stachowiaka oraz radnych z Forum Demokratycz-
nego, stawiacie na ludzi energicznych, doœwiadczonych, pe³-
nych pomys³ów, a przede wszystkim skutecznych.

Z wyrazami szacunku
Stefan Stachowiak

S z a n o w n i  P a ñ s t w o !
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Piêtnaœcie lat minê³o od powo-
³ania do ¿ycia dodatkowych
s³u¿b porz¹dkowych w Œmi-
glu. Z inicjatywy Leszka Bal-
cera, ówczesnego radnego
samorz¹du gminnego, 1 sierp-
nia 1991 roku Stra¿ Miejska
Œmigla rozpoczê³a swoj¹ dzia-
³alnoœæ. By³a to pierwsza taka
komórka, utworzona w by³ym
województwie leszczyñskim.
Dopiero w œlad za Œmiglem,
swoje s³u¿by powo³a³o Leszno
i Gostyñ.
Pierwszym komendantem
Stra¿y Miejskiej Œmigla by³
Leszek Balcer. Pod jego kie-
rownictwem pracê rozpoczêli,
wy³onieni w drodze konkursu,
stra¿nicy Witold Ciesielski
i Roman Szmytowicz. Stano-
wisko komendanta po trzech
latach zosta³o zlikwidowane,

Jubileusz Stra¿y Miejskiej
natomiast pierwsi stra¿nicy
pe³ni¹ s³u¿bê dla miasta do
dz iœ .
Mijaj¹cy jubileusz by³ okazj¹
do z³o¿enia podziêkowañ
i gratulacji. Burmistrz Józef
Cieœla wraz z Witoldem Cie-
sielskim i Romanem Szmyto-
wiczem 12 paŸdziernika z³o-
¿yli wizytê Leszkowi Balcero-
wi, który ze wzglêdu na stan
zdrowia nie móg³ przybyæ do
Urzêdu Miejskiego. By³y
kwiaty i okolicznoœciowe li-
sty z podziêkowaniami, za-
równo dla pierwszego komen-
danta, jak i stra¿ników. To by³
eksperyment w skali kraju, na
ka¿dym kroku pojawia³y siê
problemy – wspomina Leszek
Balcer – jedynym aktem praw-
nym, który by³ podstaw¹ do
utworzenia Stra¿y Miejskiej,

by³a ustawa o policji.
Pocz¹tkowo obszarem dzia³a-
nia stra¿y by³o tylko miasto,
na dalszy wyjazd nale¿a³o uzy-
skaæ specjalne pozwolenia.
Stra¿nikom nie wolno by³o
równie¿ zatrzymywaæ pojaz-
dów. Pouczanie mieszkañców
i sprawy porz¹dkowe stanowi-
³y podstawowy cel jednostki.

Po 6 latach Stra¿ Miejska do-
czeka³a siê w³asnego samo-
chodu. Przez 15 lat zakres
obowi¹zków stra¿ników po-
wiêkszy³ siê, dziœ obszarem
dzia³ania jest ju¿ nie tylko mia-
sto, ale ca³a gmina.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Szko³y podstawowe i gim-
nazjalne naszej gminy uczest-
niczy³y w konkursie „B¹dŸ
przyjacielem œrodowiska” po-
legaj¹cym na zbiórce zu¿y-
tych baterii i ma³ogabaryto-
wych akumulatorów. Zgroma-
dzono ich w sumie 244,425 kg,
czyli prawie 25% wiêcej ni¿
w poprzednim roku szkol-
nym.
Do konkursu z entuzjazmem
przyst¹pili uczniowie wszyst-
kich szkó³ w gminie. Podczas
podsumowania konkursu,
które zorganizowano 10 paŸ-
dziernika w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Œmiglu,
przedstawiciele jury podkre-
œlali, ¿e zbiórka przynios³a
widoczne rezultaty w postaci
ochrony œrodowiska od szko-

Przyjaciele œrodowiska zbierali baterie
dliwych substancji znajduj¹-
cych siê w bateriach i zebra-
nia sporej iloœci materia³ów do
utylizacji .  Najwa¿niejszy
wszak¿e wydaje siê uzyskany
efekt edukacyjny i wycho-
wawczy.
Pierwsze miejsce w konkur-
sie zajê³o Samorz¹dowe Gim-
nazjum i Szko³a Podstawowa
w Bronikowie. W nagrodê
szko³a otrzyma³a zestaw kina
domowego o wartoœci 600 z³.
Nagrodê za drugie miejsce –
foliogramy dydaktyczne do
geografii i biologii oraz atlasy
geograficzne wartoœci 500 z³
– uzyska³ Zespó³ Szkó³ w Cza-
czu. Na trzeciej pozycji skla-
syfikowano szko³ê w Starej
Przysiece Drugiej, która
otrzyma³a sprzêt komputero-

wy za 400 z³. Jury, w którego
sk³ad wchodzili: burmistrz
Józef Cieœla, Gra¿yna Doma-
chowska, z MZO w Lesznie
i Bogdan Marciniak, inspek-
tor ds. ochrony œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Œmiglu,
jako podstawowe kryterium
przyjê³o ciê¿ar zebranych ba-
terii w przeliczeniu na jedne-
go ucznia ka¿dego zespo³u
szkó³. Gdyby jednak podobnie
traktowaæ szko³y filialne (pro-
wadz¹ce klasy I-III), okaza³o-
by siê, ¿e w³aœnie one, w ¯e-
grówku i Wonieœciu, w przeli-
czeniu na ka¿dego ucznia ze-
bra³y najwiêcej.
Poza g³ównymi nagrodami,
uczestnicy zbiórki ze wszyst-
kich szkó³ otrzymali drobne
upominki, dyplomy i kalenda-

rze ufundowane przez Miejski
Zak³ad Oczyszczania w Lesz-
nie, wspó³organizatora kon-
kursu. Uroczystoœæ wrêczenia
nagród poprzedzi³a przepro-
wadzona przez uczniów gim-
nazjum w Czaczu prezentacja
multimedialna ukazuj¹ca
szkodliwy wp³yw zu¿ytych
baterii na œrodowisko. Na za-
koñczenie uczniowie szko³y
podstawowej w Bronikowie
zaprezentowali spektakl do
suity „Peer Gynt” Edwarda
Griega, poœwiêcony koniecz-
noœci ochrony naturalnego
œrodowiska.
Osi¹gniêæ i udzia³u w tej piêk-
nej inicjatywie gratulowa³
uczestnikom burmistrz Józef
Cieœla.

tj
fot. tj
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Sezon pasieczny zakoñ-
czony. Wyniki podsumowane.
Pozosta³y tylko prace porz¹d-
kowe i gospodarcze w pasie-
ce. Pszczelarze gminy Œmigiel
postanowili uczciæ zakoñcze-
nie sezonu swoistymi „do¿yn-
kami”, które zorganizowali w
wigwamie w Bruszczewie. Ju¿
na pierwszy rzut oka by³o wi-
daæ, ¿e tak jak pszczo³y znane
s¹ ze swojej pracowitoœci, tak
pszczelarze okazuj¹ siê byæ
dobrymi organizatorami. Za-
rz¹d ko³a nie zapomnia³ o ni-
czym. By³o pyszne ciasto do-
mowe i kawa ze œmietank¹, a
p³on¹cy poœrodku ogieñ za-
chêca³ do pieczenia kie³basek.
W bardzo ciekawy sposób
mo¿na te¿ by³o popróbowaæ
„w³asnej roboty” miodówki –
pij¹c j¹ przez s³omkê z minia-
turowego ula. Dochód (datki
by³y dobrowolne) z degusta-
cji zosta³ przekazany na wal-
kê z warroz¹ – chorob¹ psz-
czó³.
Pszczelarze uznaæ mog¹ mi-
niony sezon za udany, choæ
jak mówi¹: „zapowiada³o siê
nie najlepiej”, bo wiosna by³a
d³uga i zimna. Bardzo udane
okaza³y siê zbiory miodu aka-
cjowego, a lipowy ma wyj¹t-
kow¹, pyszn¹ i zdrow¹ do-
mieszkê miodu spadziowego.

„Pszczele do¿ynki”

Nie tylko zbiory ciesz¹ psz-
czelarzy. Powodem do radoœci
jest równie¿ to, ze uda³o siê w
tym roku, przy pomocy Urzê-
du Miasta i Gminy w Œmiglu
oraz Nadleœnictwa w Koœcia-
nie, nasadziæ na terenie gmi-
ny ponad 900 drzew i krze-
wów miododajnych.
O niezwykle ciekawym i nie
do koñca poznanym ¿yciu psz-
czó³ pasjonaci tego niezwykle
po¿ytecznego hobby mogliby
rozmawiaæ godzinami. Oto
kilka ciekawostek, które uda-
³o mi siê zebraæ dla Czytelni-
ków na stronach interneto-
wych poœwiêconych pszcze-
larstwu.
Historia pszczelarstwa wywo-
dzi siê z epoki kamiennej, np.
malowid³o œcienne sprzed 10
000 lat odkryte w Hiszpanii
przedstawia kobietê podbiera-
j¹c¹ miód i otoczon¹ pszczo-
³ami.
W dawnych czasach pszczo³y
uwa¿ano za owady œwiête, a
miód traktowano jak pokarm
bogów.
Propolis (kit pszczeli) kap³a-
ni staro¿ytnego Egiptu u¿ywa-
li do mumifikacji zw³ok.
W³aœciwoœci lecznicze propo-
lisu znane by³y te¿ w staro¿yt-
nej Grecji i Rzymie, a tak¿e w
kraju Inków na d³ugo przed

przybyciem Hiszpanów.
Pszczo³a by³a znakiem w³adzy
niejednego w³adcy. Karol
Wielki i Napoleon ozdabiali
wizerunkami pszczó³ swoje
p³aszcze koronacyjne.
Pierwsze wzmianki o obfitoœci
pszczó³ i miodu na ziemiach
s³owiañskich pozostawili w
swoich zapiskach kupcy arab-
scy w IX w.
Patronem pszczelarzy jest
œwiêty Ambro¿y, biskup Me-
diolanu, który ¿y³ w latach
340-397r. Wed³ug legendy
jako dziecko spa³ w ogrodzie,
do którego zlecia³ siê rój psz-
czó³, sk³adaj¹c mu miód do
ust.
Pszczelarze obchodz¹ œwiêto
7 grudnia, w rocznicê introni-
zacji na stolicê biskupi¹ swo-
jego patrona.
Nazwa „miodowy miesi¹c”
pochodzi od Skandynawów,
gdzie dawniej wesele trwa³o

30 dni, podczas których poda-
wano szlachetne miody syco-
ne, ku uciesze wszystkich go-
œci.
Matka pszczela ¿yje œrednio
od 4-6 lat, a pszczo³a robotni-
ca 30-35 dni.
Dla wyprodukowania 1 kg
miodu pszczo³y odbywaj¹ lot
równy d³ugoœci dwu okr¹¿eñ
Ziemi.
Jedna rodzina pszczela w ci¹-
gu roku zu¿ywa oko³o 90 kg
miodu i 30 kg py³ku na w³a-
sne potrzeby.
S³awni lutnicy u¿ywali propo-
lisu do impregnowania drew-
na przeznaczonego na skrzyp-
ce, by nadaæ im szczególny
dŸwiêk.
Podczas prac wykopalisko-
wych w okolicach Neapolu
odkryto szczelnie zamkniête
wazy z miodem, który liczy³
2500 lat i nadal by³ jadalny.

M.D.

Niedzielne popo³udnie
w gimnazjum

Ju¿ po raz czwarty Samorz¹-
dowe Gimnazjum w Œmiglu
zorganizowa³o tzw.„Niedzielê
w gimnazjum”.
Mieszkañców miasta i okolic,
którzy przybyli do naszej
szko³y, powita³a Pszczó³ka
Maja. Najm³odsi goœcie z za-
interesowaniem wys³uchali
baœni przeczytanej przez
pani¹ dyrektor Jolantê So-
beck¹. Uczniowie las trzecich
przygotowali parodie znanych
„Dobranocek”. By³y „Mumin-
ki”, „Smurfy”, „Kozio³ek Ma-
to³ek”, „Gumisie” oraz „Psz-
czó³ka Maja z Tabalug¹”.

Trzeba dodaæ, ¿e trzecioklasi-
œci stanêli na wysokoœci zada-
nia – przygotowali pomys³owe
scenariusze i zabawne stroje.
Atrakcj¹ by³y wystêpy zespo-
³ów „Pryzmat – Bis” i „¯eñcy
Wielkopolscy” oraz koncert
Orkiestry Dêtej.
Ka¿dy, kto przyszed³ tego dnia
do szko³y, móg³ skosztowaæ
pysznych domowych wypie-
ków oraz wypiæ kawê lub her-
batê w gimnazjalnej kawiaren-
ce. Dla dzieci zorganizowano
loteriê fantow¹.
O zainteresowaniu propozycj¹
szko³y œwiadczy³y t³umy go-

œci. Mamy nadziejê, ¿e ta nie-
dziela na d³ugo pozostanie
w ich pamiêci.

Weronika Kajewska, Daniela
Bednarek, kl. III B



listopad/200612

Ju¿ po raz pi¹ty Centrum
Kultury w Œmiglu by³o orga-
nizatorem Przegl¹du Piosen-
ki Religijnej i Koœcielnej „Car-
men Deo”. Celem imprezy,
która odby³a siê 21 paŸdzier-
nika, by³a popularyzacja mu-
zyki chrzeœcijañskiej wœród
dzieci i m³odzie¿y, wymiana
doœwiadczeñ muzycznych,
mo¿liwoœæ konfrontacji osi¹-
gniêæ w dziedzinie piosenki
religijnej i koœcielnej oraz
wzbogacenie oferty kultural-
nej dla mieszkañców miasta
i gminy Œmigiel.
W tegorocznym przegl¹dzie
wyst¹pi³o ³¹cznie 358 wyko-
nawców, w tym 77 solistów,
w ró¿nych kategoriach wieko-
wych. Jury w godzinach od
1000 do 1830 wys³ucha³o ³¹cznie
101 punktów programu. Wy-
bór laureatów dla Marzeny
Osiewicz – przewodnicz¹cej
jury i Lidii Jakrzewskiej oraz
Lidii Gluzy, cz³onkiñ jury, nie
by³ ³atwy.

Laureaci „Carmen Deo” 2006:

KAT. SOLIŒCI 7 – 10 LAT

I m. Halina Kaczmarek, W³o-
szakowice

II m. Bartosz Dwornik, Opo-
rówko

III m. Kamila KaŸmierczak,
Nowy Belêcin

wyró¿nienia:
Jagoda Kasperska, Broniko-

wo
Maria Projzner, Poznañ
Julia Sobczyk, Leszno

Jubileuszowy przegl¹d „Carmen Deo”
KAT. SOLISCI 11 – 15 LAT

I m. Jakub Peœla, Chwa³kowo
II m. Teresa Sobecka, Lipno
III m. Maciej Mucherski, Ko-

œcian
wyró¿nienia:
Katarzyna Grochowska, Z³o-

tów
Pamela Munyama, Kamie-

niec
Martyna Jurga, Kamieniec
Joanna Jankowska, Kamie-

niec

KAT. SOLIŒCI  POWY¯EJ 16
LAT

I m. Weronika Szypura, Stê-
szew

II m. Magdalena Lubañska,
Sapowice,

III m. Sonia £awniczak, Po-
znañ

KAT. ZESPO£Y

I m. Zespó³ „Arhed”
II m. „Domini Cantores”
III m. Duet Natalia Œwitalska,

Anna Tomaszewska
wyró¿nienia:
„Nasza Arka”,
”Scherzo”
Zespó³ M³odzie¿owy przy pa-

rafii Ducha Œw. w Koœcia-
nie

„Tutti Santi”
Uczestnicy przes³uchañ dotar-
li do Œmigla miêdzy innymi ze
Stêszewa, Poznania, Kórnika,
Z³otowa, Tuchorzy, W³oszako-
wic, Grodziska Wielkopol-
skiego, Rydzyny, Lipna, Lesz-

na, Krzemieniewa, Nowego
Belêcina, Kluczewa, Obo-
rzysk Starych, Chwa³kowa,
Oporówka i ró¿nych miejsco-
woœci gminy Œmigiel. Prze-
gl¹d swym zasiêgiem obj¹³
wiêc ca³e województwo wiel-
kopolskie.
Patronat honorowy obj¹³ ks.
kanonik Zygmunt Bartkowiak
– proboszcz parafii pw. NMP
Wniebowziêtej w Œmiglu, pa-
tronat medialny sprawowa³a
redakcja gazety „ABC” i radio
„Elka”. Kierownikiem arty-
stycznym przegl¹du by³ Hen-
ryk Pella – instruktor Studia
Piosenki „Muzol” dzia³aj¹ce-
go przy Centrum Kultur y
w Œmiglu.
Organizatorów cieszy fakt, ze
w tym roku w przegl¹dzie
wziê³o udzia³ wielu nowych
wykonawców oraz wzrós³ jego
poziom artystyczny.
Przes³uchania konkursowe
i koncert laureatów obejrza³o
i wys³ucha³o ³¹cznie oko³o 700
osób. Impreza mog³a siê od-

byæ w du¿ej mierze dziêki do-
tacjom z Urzêdu Marsza³kow-
skiego w Poznaniu i Starostwa
Powiatowego w Koœcianie.
Organizatorzy sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowania za
wsparcie finansowe tym insty-
tucjom oraz Gra¿ynie Jaruzel,
w³aœcicielce filii Sopockiego
Towarzystwa Ubezpieczeñ
„Ergo Hestia”, firmie „Euroli-
ne” w Lesznie, Bankowi Spó³-
dzielczemu w Œmiglu, firmie
„Rosmosis” Paw³a Kenkla
w Œmiglu, ks. kanonikowi
Zygmuntowi Bartkowiakowi,
ks. dziekanowi Marianowi
Szymañskiemu, Marcinowi
Mañczakowi ze Œmigla, Jaro-
s³awowi Kopczyñskiemu ze
Œmigla, Agencji Ubezpiecze-
niowej Andrzeja Ciesielskiego
w Œmiglu, Studio Reklamy
Krzysztofa Moszaka w Œmi-
glu, w³aœcicielom sklepu
„Astra – 2” w Œmiglu – M.J.
Adamczewskim i Firmie Foto-
El f  Jerzego Mar ciniaka
w Œmiglu.

Zespó³ „Arhed”

E.K.
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W ciep³y, jesienny wieczór,
22 paŸdziernika, w kaplicy
ewangelickiej w Œmiglu odby³
siê koncert muzyczny grupy
„Ka¿dy Grosz”. Przez ponad
pó³torej godziny publicznoœæ,
nie tylko œmigielska, s³ucha³a
poezji œpiewanej w tonacji je-
siennej. Jej wykonawcy to An-
drzej Weber – gitara, œpiew,
Piotr Filipowicz – organy,
œpiew, Pawe³ Œliwiñski –
skrzypce, Piotr Andrynowski
– gitara basowa. Ciekawym

Poetycko w kaplicy
akcentem by³ goœcinny wy-
stêp Magdy Mueller, która
zaœpiewa³a dwie piosenki,
jedn¹ wspólnie z Piotrem Fili-
powiczem.
To nie by³ pierwszy, ale te¿ nie
ostatni koncert grupy „Ka¿dy
Grosz” w kaplicy ewangelic-
kiej. Zawsze chêtnie wystêpuje-
my w tym miejscu – powiedzia³
Piotr Filipowicz. Kaplica jest
bardzo ceniona przez muzy-
ków, aktorów, poniewa¿ ma
klimat i wspania³¹ akustykê.

Rekonstrukcja graniczne-
go kopca, jest dzie³em dra
Grzegorza Nowaka, lekarza
weterynarii z Parska i cenio-
nego regionalisty Ziemi Ko-
œciañskiej i Œmigielskiej. Dziê-
ki jego zabiegom odtworzono
kopiec z 1278 r. Zosta³ on po-
nad 700 lat temu wybudowa-
ny w zwi¹zku z przekazaniem
wsi Przysieka (wówczas Przy-
sieka Niemiecka, a dziœ Stara
Przysieka Pierwsza i Druga)
klasztorowi ojców cystersów
z Wielenia. Wsie Parsko
i Gniewowo nale¿a³y wówczas
do dóbr zakonu benedyktyñ-
skiego w Lubiniu. Gwaranta-
mi wspomnianej darowizny

Kopiec graniczny znów w pe³nej
krasie!

byli dwaj znakomici ksi¹¿êta
z rodu Piastów: Boles³aw Po-
bo¿ny oraz Przemys³ II, póŸ-
niejszy król Polski. •ród³a
podaj¹, ¿e dwadzieœcia lat póŸ-
niej, synowie darczyñcy, wo-
jewody Beniamin i Wac³aw,
potwierdzili ten akt osobnym
dokumentem. Obecnie, jak
zapowiedziano, ów atrakcyjny
turystycznie kopiec, bêdzie
ju¿ ³¹czyæ, a nie rozgraniczaæ
s¹siednie miejscowoœci.
- Moc¹ przys³uguj¹cych mi
uprawnieñ, czyniê Stanis³awa
i Adama Nowaków, ojca i sy-
na, ze Starej Przysieki Pierw-
szej, honorowymi i do¿ywot-
nymi kustoszami kopca, któ-

r y stan¹³ na
granicy Gnie-
wowa, Starej
P r z y s i e k i
P i e r w s z e j
i Parska, roz-
dzielaj¹c do-
bra benedyk-
tynów i cy-
s tersów”  –
odczyta³ sen-
tencjê nomi-

nacji burmistrz Józef Cieœla,
wrêczaj¹c dokument opatrzo-
ny œmigielskim herbem oby-
dwom mieszkañcom wsi. Uro-
czystoœæ odby³a siê w minion¹
niedzielê, 22 paŸdziernika.
Przy rekonstrukcji kopca zna-
cz¹cy wk³ad wniós³ dr Micha³
Brzostowicz, archeolog, spe-
cjalista okresu œredniowiecza
na ziemiach polskich i autor
ksi¹¿ki o nieopodal po³o¿onej
wsi Bruszczewo w wiekach
œrednich. On w³aœnie sporz¹-
dzi³ projekt, nadzorowa³ jego
wykonanie i udziela³ istotnych
rad, walnie przyczyniaj¹c siê
do pe³nego powodzenia
przedsiêwziêcia. Wreszcie,
nie mo¿na zapomnieæ o roli
Stanis³awa i Adama Nowa-
ków, którzy nie wahali siê
udzieliæ zgody na przeznacze-
nie prywatnej ziemi pod nie-
typowy obiekt.
Uroczystoœæ odby³a siê w sa-
mo po³udnie, œci¹gaj¹c na
miejsce zdarzenia licznych
goœci i mieszkañców wsi,
w sumie ponad sto osób.
Wszyscy, w³asnorêcznymi
podpisami, zgodnie potwier-
dzili akt erekcyjny przygoto-
wany na czerpanym papierze.

Po zalakowaniu i opatrzeniu
pieczêci¹ z herbem Œmigla,
umieszczono go w kopcu.
Dopisa³a zarówno pogoda jak
i osoby zaproszone. Poza ju¿
wymienionymi, udzia³ w wy-
darzeniu wziêli: pose³ Wie-
s³aw Szczepañski, Jerzy Bart-
kowiak, burmistrz Koœciana,
ojciec Florian ze zgromadze-
nia benedyktynów w Lubiniu,
ks. Jan Chrzanowski, pro-
boszcz parafii w Wonieœciu,
prof. Janusz Czebreszuk z In-
stytutu Prehistorii Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Zdzis³aw Witkow-
ski, prezes Towarzystwa Mi-
³oœników Ziemi Koœciañskiej,
so³tysi okolicznych wsi.
Po uroczystoœci gospodarze
przygotowali skromny festyn
i poczêstunek w sali wiejskiej
w Starej Przysiece Drugiej,
po³¹czony z kiermaszem ksi¹-
¿ek ostatnio wydanych przez
Towarzystwo Mi³oœników Zie-
mi Koœciañskiej. Wa¿nym ak-
centem uroczystoœci, by³ wie-
czorny organowy koncer t
w koœciele p.w. œw. Wawrzyñ-
ca w Wonieœciu.

tj

A.Szulc

Naczelnik Urzêdu Skarbo-
wego w Koœcianie informuje,
¿e z dniem 1 paŸdziernika
2006 r. wchodzi w ¿ycie roz-
porz¹dzenie zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie wyko-
nania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów
i us³ug.

Zmiany dotycz¹ce wysokoœci stawki podatku
VAT dla niektórych us³ug

Zmiany wprowadzone tym
rozporz¹dzeniem dotycz¹ ob-
jêcia obni¿on¹ stawk¹ podat-
ku od towarów i us³ug w wy-
sokoœci 7 % nastêpuj¹cych
us³ug;
naprawy obuwia i innych ar-
tyku³ów skórzanych (PKWiU
52.71.10-00),

naprawy odzie¿y i wyrobów
w³ókienniczych u¿ytku domo-
wego (PKWiU 52.74.11-00),
naprawy rowerów (PKWiU
52.74.12-00),
us³ugi fryzjerskie dla kobiet
i dziewcz¹t (PKWiU 93.02.21-
00),
us³ugi fryzjerskie dla mê¿-
czyzn i ch³opców (PKWiU
93.02.22-00).
Rozporz¹dzenie zosta³o opu-

blikowane w Dzienniku Ustaw
z 28 wrzeœnia 2006 r. nr 172,
poz.1235.
Tekst rozporz¹dzenia jest
równie¿ dostêpny na stronie
internetowej Ministerstwa Fi-
nansów (www.mf.gov.pl).

Naczelnik Urzêdu
Skarbowego w Koœcianie

mgr Halina Bryliñska
(podpis na oryginale)
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2. Œrodowiskowa Dru¿yna
Harcerska „S³oneczna Gro-
mada” dzia³aj¹ca przy Szkole
Podstawowej w ̄ egrówku ju¿
po raz trzeci zaprosi³a harcer-
ki i harcerzy z Hufca Œmigiel
na tradycyjne „Œwiêto Pieczo-
nego Ziemniaka”. Uczestnicy
spotkania dotarli do ¯egrów-
ka rowerami, a póŸ-
n i e j  w y r u s z y l i
w dalsz¹ trasê, aby
zrealizowaæ zada-
nia zwi¹zane z gr¹
harcersk¹ przygo-
towan¹ przez go-
spodarzy. I miejsce
zdoby³a 11 SHDW
„W³óczykije” ze

Œwiêto pieczonego ziemniaka
Œmigla, która w nagrodê do-
sta³a  kronikê.  Pozostal i
uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody pocieszenia.
Nastêpnie przy harcerskim
ognisku œpiewano piosenki,
pieczono kie³baski i ziemnia-
ki.
Na koniec spotkania podsu-
mowano miniony rok. I miej-
sce w rywalizacji dru¿yn har-
cerskich Hufca ZHP Œmigiel
w roku harcerskim 2005/2006
r. zdoby³a 2. Œrodowiskowa
Dru¿yna Harcerska „S³onecz-
na Gromada” z ¯egrówka.

M.D.

Kolejny etap akcji „Przej-
rzysta Polska” zosta³ podsu-
mowany 13 paŸdziernika w In-
stytucie Logistyki w Pozna-
niu. W skali kraju, w kontynu-
acji programu bierze udzia³
178 samorz¹dów. Spoœród
nich 128 zaliczy³o 3 zadania
obowi¹zkowe i uzyska³o wy-
ró¿nienia. Œmigiel zosta³ nie
tylko wyró¿niony, ale znalaz³
siê w Wielkopolsce wœród 14
samorz¹dów – laureatów.
Z by³ego woj. leszczyñskiego
w gronie tym jest jeszcze tyl-
ko Urz¹d Miejski w Gostyniu.
W etapie akcji samorz¹dy wy-
konywa³y trzy zadania obliga-
toryjne:
· Monitorowanie wprowadza-

nego kodeksu etyki urzêd-
ników;

· Badanie opinii o tzw. kartach
us³ug (zwi¹zanych z kon-
kretnymi stanowiskami
pracy);

· Wdra¿anie procedury prze-
prowadzania konsultacji
spo³ecznych.

To ostatnie zadanie zosta³o
zaliczone warunkowo, z uwa-

Œmigiel laureatem „Przejrzystej Polski”

gi na decyzjê Rady Miejskiej
Œmigla, która na ostatnim po-
siedzeniu odrzuci³a projekt
uchwa³y zmieniaj¹cej dotych-
czasowe zasady konsultacji,
zgodnie z wymaganiami
„Przejrzystej Polski”. Kapitu-
³a spo³ecznej akcji wziê³a jed-
nak pod uwagê fakt, ¿e przy-
gotowany projekt zosta³ wyko-
nany zgodnie z za³o¿eniami
i wczeœniej przekazany do po-
nad szeœædziesiêciu ró¿nych
podmiotów i organizacji, któ-
re nie wnios³y do niego uwag.
Interesuj¹cy wyk³ad pt. „Spo-

³eczeñstwo obywatelskie –
wspólna sprawa” wyg³osi³
prof. Jerzy Regulski, za³o¿y-
ciel Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej i g³ówna po-
staæ akcji „Przejrzysta Pol-
ska”. W wyk³adzie pt. „Rozwój
spo³ecznoœci lokalnej – wspól-
na sprawa” dr Piotr Matczak
z Instytutu Socjologii UAM
wskaza³ na istotn¹ rolê, jak¹
w spo³eczeñstwie obywatel-
skim sprawuj¹ komitety osie-
dlowe.
Statuetki osobiœcie wrêcza³
laureatom, gratuluj¹c osi¹-

gniêæ, prof. Jerzy Regulski.
W imieniu gminy Œmigiel wy-
st¹pi³ burmistrz Józef Cieœla,
w towarzystwie Macieja Wi-
œniewskiego, g³ównego spe-
cjalisty ds. organizacji i funk-
cjonowania urzêdu oraz Anny
Maækowiak, m³odszej refe-
rent ds. szkolenia zawodowe-
go – zaanga¿owanych we
wdra¿anie zadañ programu
„Przejrzysta Gmina”.
- Poza zrozumia³¹ satysfakcj¹,
jest to kolejny dowód potwier-
dzaj¹cy, ¿e w œmigielskim sa-
morz¹dzie nie mamy nic do
ukrycia i z otwart¹ przy³bic¹
mo¿emy wszystkim spogl¹-
daæ prosto w oczy. Zdobyta
statuetka utwierdza te¿ nas
w przekonaniu, ¿e obraliœmy
w³aœciwy kierunek, a program
„Przejrzystej Polski” traktuje-
my priorytetowo – skomento-
wa³ przyznane nagrody bur-
mistrz Józef Cieœla.
Œmigielska delegacja, w towa-
rzystwie prof. Jerzego Regul-
skiego, z dum¹ prezentuje
uzyskan¹ statuetkê.

tj

fot. tj
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Z g³êbokim ¿alem i smut-
kiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o  œmierci MARIANA KO-
SZEWSKIEGO znakomitego
regionalisty Ziemi Koœciañ-
skiej, wspó³autora „Zeszytów
Œmigielskich”, znawcy proble-
matyki okupacyjnej i historii
koœcio³a, zacnego i uczciwego
cz³owieka.
  Czeœæ Jego Pamiêci! 
Marian Koszewski, dotkniêty
najwiêkszymi okropnoœciami
II wojny œwiatowej, wiêzieñ

15 paŸdziernika w Œmiglu
goœci³ poznañski zespó³ kle-
zmersko-wokalny „Shalom”.
Zespó³ wyst¹pi³ w kaplicy po-

Mariana Koszewskiego ju¿ nie ma
wœród nas...

Shalom znów w Œmiglu

hitlerowskich obozów kon-
centracyjnych, pozostanie
w naszej pamiêci jako osoba
niezwykle pogodna, ¿yczliwa,
kompetentna. By³ autorem
licznych opracowañ o charak-
terze regionalnym.
18 paŸdziernika na Cmenta-
rzu Komunalnym w Koœcianie
œp. Marian Koszewski odby³
sw¹ ostatni¹ drogê.

tj
fot. tj

ewangelickiej ju¿ po raz dru-
gi i ponownie by³o to du¿e
wydarzenie w ¿yciu kultural-
nym mieszkañców. Spotkanie

z kultur¹ ¿ydowsk¹ nast¹pi³o
w ramach cyklu „Spotkañ
Czterech Kultur”, nawi¹zuj¹-
cych do historii Œmigla i na-
cechowanych wzajemn¹ tole-
rancj¹ stosunków spo³eczno-
œci katolików, ewangelików,
arian i wyznawców judaizmu.
Przed koncer tem historiê
¿ydowskiej diaspory w Œmiglu
przybli¿y³ Dariusz Czwojdrak,
autor ksi¹¿ki „Z dziejów lud-
noœci ¿ydowskiej w po³udnio-
wo-zachodniej Wielkopolsce”.
S³uchaczy zachwyci³y wokal-
ne prezentacje Ewy Stañko
i Bogus³awa £owiñskiego,
kierownika zespo³u, który te¿
bawi³ widowniê opowieœciami
o ¿ydowskich zwyczajach
i anegdotami. Skrzypkowi, Ar-

turowi Banaszkiewiczowi, za
wir tuozerskie wykonanie
utworu, publicznoœæ zgotowa-
³a owacjê na stoj¹co. Podoba-
li siê równie¿ pozostali cz³on-
kowie zespo³u: Jerzy Banasz-
kiewicz (klarnet), Tomasz
Drabina (akordeon) i Andrzej
Laskowski (kontrabas).
Bogus³aw £owiñski na zakoñ-
czenie koncertu serdecznie
dziêkowa³ burmistrzowi Cie-
œli za kolejne zaproszenie do
Œmigla, a tak¿e mieszkañcom
za gor¹ce przyjêcie. Du¿ym
powodzeniem cieszy³y siê roz-
prowadzane po wystêpie p³y-
ty CD z nagraniami zespo³u.

tj
fot. A. Kasperska

Na zdjêciu: Marian Koszewski (z lewej) wraz ze Zbigniewem
So³tysiakiem, swym wydawc¹, na uroczystoœci z okazji wyda-

nia setnego numeru „Przyjaciela Ludu” (w ubr.)

Coroczn¹ okazj¹ do podsu-
mowania pracy i osi¹gniêæ
nauczycieli jest przypadaj¹cy
w paŸdzierniku Dzieñ Eduka-
cji Narodowej. Ka¿dego roku
równie¿ burmistrz Œmigla
przyznaje z tej okazji nagrody.
17 paŸdziernika do sali Urzê-
du Stanu Cywilnego przybyli
dyrektorzy samorz¹dowych
placówek oœwiatowych gmi-
ny. W ich obecnoœci burmistrz
Józef Cieœla pogratulowa³
osi¹gniêæ dwom wyró¿nio-
nym paniom, Teresie Kopien-
ka, nauczycielce matematyki
i fizyki w szkole w Starym

Nagrodzeni nauczyciele Bojanowie oraz Beacie W¹sik,
nauczycielowi – bibliotekarzo-
wi w Czaczu, która m.in. przy-
gotowa³a publikacjê ksi¹¿ki
„Co w sercu Czacza dzieje siê”
i prowadzi Ksiêgê Twórczoœci
Uczniów.
Z okazji œwiêta edukacji bur-
mistrz Cieœla dla ca³ego gro-
na pedagogicznego i pracow-
ników obs³ugi administracyj-
nej z³o¿y³ okolicznoœciowe
¿yczenia na rêce dyrektorów
placówek.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska
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Ma³o który zak³ad fryzjer-
ski mo¿e siê poszczyciæ 50-let-
ni¹ histori¹. Jana Bobowskie-
go w Œmiglu – tak. Pó³ wieku
temu, 10 paŸdziernika, przy
ulicy Sienkiewicza, Daniela
i Jan Bobowscy otworzyli za-
k³ad fryzjerski, któr y jest
obecnie najstarsz¹ firm¹ rze-
mieœlnicz¹ w Œmiglu. PóŸniej
zosta³ przeniesiony na ulicê
Mickiewicza, gdzie funkcjo-
nuje do dziœ. Mo¿na w nim
wyczuæ ducha tradycji, jednak
w³aœciciel stara siê iœæ z postê-
pem, oferuj¹c us³ugi na wyso-
kim poziomie, stosuj¹c siê do
wymagañ wspó³czesnych

Spo³ecznoœæ  Zespo³u
Szkó³ w Bronikowie uczestni-
czy³a w pasowaniu na ucznia
klasy I szko³y podstawowej
i gimnazjum. Uroczystoœæ od-
by³a siê 17 paŸdziernika w So-
ko³owicach.
Wszyscy dobrze bawili siê
przy dŸwiêkach muzyki, czas
umila³y tak¿e gry i zabawy
przygotowane przez uczenni-
ce klasy III gimnazjum. Wie-
le radoœci sprawi³o dzieciom
i m³odzie¿y pieczenie kie³ba-
sek.

Co roku, w paŸdzierniku,
w Samorz¹dowym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej
w Œmiglu odbywa siê uroczy-
stoœæ pasowania najm³od-
szych uczniów oraz ich star-
szych kolegów z klas pierw-
szych gimnazjum.
Œwiêto rozpoczynaj¹ „malu-
chy”. Ich oficjalnego przyjêcia
do spo³ecznoœci szkolnej do-

Jan Bobowski – pó³ wieku firmy!

Pasowanie i „brykanie”

Pasowanie tradycj¹ œmigielskiej szko³y

klientów. Zwodu fr yzjera
u pañstwa Bobowskich wy-
uczy³o siê równie wielu
uczniów, co zak³ad liczy lat.
Od œmierci ¿ony, 14 lat temu,
pan Jan sam prowadzi firmê.
Jubileusz postanowi³ hucznie
œwiêtowaæ. Dla rodziny, goœci,
pracowników i licznego grona
uczniów zorganizowa³ przyjê-
cie w restauracji „Poemat”
w Œmiglu. W uroczystoœci
m.in. uczestniczy³ Stefan Sta-
chowiak, zastêpca burmi-
strza, który wrêczy³ Janowi
Bobowskiemu list gratulacyj-
ny, dziêkuj¹c za d³ugoletni¹
s³u¿bê dla mieszkañców mia-

Najprzyjemniejszy jednak
okaza³ siê moment pasowania,
poniewa¿ oprócz przyrzecze-
nia uczniowie musieli wyka-
zaæ siê tak¿e ró¿nymi umiejêt-
noœciami. Na znak przyjêcia
do wspólnoty szkolnej otrzy-
mali pami¹tkowe koszulki.
W zorganizowaniu imprezy
pomogli sponsorzy: FKS Spó³-
ka z o.o. p. R. Kozaka, Piekar-
nia i Cukiernia p. D. Grygier
i Rada Rodziców.

M.D.

sta oraz ¿ycz¹c wielu dalszych
sukcesów i satysfakcji z pro-
wadzonej dzia³alnoœci.

A. Kasperska
fot. archiwum zak³adu J. Bobowskie-
go

kona³a pani dyrektor poprzez
dotkniêcie ramienia ka¿dego
pierwszaka niezwyk³ych roz-
miarów o³ówkiem. Dzieci
otrzyma³y równie¿ pami¹tko-
we dyplomy i s³odkie upomin-
ki.
Gimnazjaliœci przed uroczy-
stym pasowaniem brali udzia³
w kilku zabawnych konkuren-
cjach. Musieli te¿ przejœæ
przez ekierkê symbolizuj¹c¹
drzwi do gimnazjum. Na ko-
niec otrzymali koszulki z oko-
licznoœciowym nadrukiem
i obejrzeli program przygoto-
wany przez uczniów klas trze-
cich. Anna Sterniak, Kamila Nowacka, kl. III A
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22 paŸdziernika, po wy-
mianie urz¹dzeñ zabawo-
wych, Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu
odda³ do u¿ytku plac zabaw
przy ul. T. Koœciuszki 24. Sym-
boliczn¹ wstêgê przeciêli bur-
mistrz Œmigla Józef Cieœla,
zastêpca burmistrza Stefan
Stachowiak, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jan Józefczak,

Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu oraz
Sekcja Modelarstwa Lotnicze-
go w Starym Bojanowie w so-
botê, 14 paŸdziernika, ju¿ po
raz pi¹ty zorganizowali zawo-
dy dla mi³oœników latawców.
Mimo, ¿e pogoda nie dopisa-
³a, m³odzi modelarze stawili
siê do startu. Daniel Krzysz-

W dniu 19 paŸdziernika
2006 r. w Zespole Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych  w Niet¹¿-
kowie odby³ siê obóz hipicz-
ny dla osób niepe³nospraw-
nych. Organizatorem obozu
by³ Uczniowski Klub Sporto-
wy „Junior”  Niet¹¿kowo.
Obóz zosta³ zorganizowany
przy wspó³pracy  ze Stowarzy-
szeniem „Œwiat³o Nadziei”
dzia³aj¹cym w Œmiglu, a zrze-
szaj¹cym osoby niepe³no-
sprawne. Obóz polega³ na za-
jêciach rekreacyjnych po³¹-
czonych z hipoterapi¹. Zajêcia

V Zawody Latawcowe w Œmiglu

Otwarcie placu zabaw

przewodnicz¹cy Komisj i
Spraw Spo³ecznych Bogdan
Turliñski oraz Józef Herma-
nowicz, przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Osiedlowego nr 2 – na
którego terenie znajduje siê
plac. Kierownik OKFiR Zyg-
munt Ratajczak ¿yczy³ dzie-
ciom dobrej zabawy i wyrazi³
nadziejê, ¿e wyposa¿enie pla-
cu nie zostanie zniszczone

przez wandali.
Organizatorzy przygotowali
szereg atrakcji dla dzieci, miê-
dzy innymi konkursy spraw-
noœciowe z nagrodami, rozda-
li kilogramy s³odyczy, okolicz-
noœciowe butony i kolorowe
baloniki. Nie zapomniano
i o opiekunach, ka¿dy móg³
poczêstowaæ siê kaw¹ i ciast-
kiem.
A¿ do wieczora karuzela, wa¿-
ki, zestaw drewniany z huœ-

tawkami, zje¿d¿alni¹ i mini-
motocykl na sprê¿ynie by³y
oblegane przez dzieci.
Dziêkujemy pracownikom
Centrum Kultury, uczenni-
com Samorz¹dowego Gimna-
zjum w Œmiglu wraz z Pani¹
Danut¹ Strzelczyk za pomoc
w zorganizowaniu imprezy.
Przypominamy, ¿e urz¹dzenia
placu zabaw przeznaczone s¹
dla dzieci do lat 12.

¯.K

tof, instruktor modelarstwa,
z kierownikiem OKFiR-u Zyg-
muntem Ratajczakiem ocenia-
li wykonanie modeli. Pod uwa-
gê brano konstrukcjê, staran-
noœæ wykonania i ozdoby. La-
tawce by³y naprawdê piêkne
i decyzja, który otrzyma wiê-
cej punktów, nie by³a ³atwa.
PóŸniej, na hipodromie, nade-

sz³a pora na pokazy lotów.
W ocenie jurorów najlepiej
zaprezentowa³ siê model la-
tawca wykonany przez Woj-
ciecha Botê z Gimnazjum
w Czaczu, II miejsce zaj¹³ Mi-
ko³aj Bo¿ek z Gimnazjum
w Starym Bojanowie, a III m
Krzysztof Mueller równie¿
z Gimnazjum w Starym Boja-
nowie.

M³odzi modelarze
otrzymali puchary
i nagrody rzeczo-
we.

¯K

Obóz hipoterapii w ZSP
Niet¹¿kowo

z koñmi prowadzi³ instruktor
hipoterapii Tomasz Naglik,
z pomoc¹ uczniów tutejszego
Technikum Hodowli Koni.
M³odzie¿ mog³a podpatrzeæ
oraz zapoznaæ siê z zasadami
hipoterapii.

Uczestnikami obozu by³y
32 osoby w ró¿nym wieku –
najm³odsza uczestniczka to
czterolatka.  Celem obozu
by³y nie tylko zajêcia z hipo-
terapii dla osób niepe³no-
sprawnych ale równie¿ inte-
gracja m³odzie¿y z osobami
niepe³nosprawnymi. Ka¿dy

z uczestników móg³ przeje-
chaæ siê bryczk¹, usma¿yæ
k i e ³ b a s k ê  n a  o g n i s k u ,

a przede wszystkim obcowaæ
z koñmi.

JP






