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Sporo emocji wœród mieszkañców
gminy budzi ostatnio temat przeniesie-
nia ze Œmigla do Koœciana oddzia³ów
szpitalnych – rehabilitacyjnego i reuma-
tologicznego nale¿¹cych do Samodziel-
nego Publicznego ZOZ w Koœcianie. In-
formacje takie pojawiaj¹ siê od kilkuna-
stu dni w lokalnych mediach. Aby roz-
wiaæ niejasnoœci i wyjaœniæ powody tej
decyzji, na wspólne spotkanie wszystkich
komisji Rady Miejskiej (22 lutego) zostali
zaproszeni Andrzej Jêcz – starosta powia-
tu koœciañskiego oraz Piotr Lehmann –
dyrektor koœciañskiego ZOZ.
Mieszkañcom Œmigla trudno siê pogodziæ
z ostatnimi decyzjami w³adz powiatowych
dotycz¹cymi zakresu œwiadczenia us³ug
opieki zdrowotnej w mieœcie. Od kilku lat
nie funkcjonuje tu pracownia laborato-
rium, zamkniêto pracowniê rentge-
nowsk¹, a ostatnio zapad³a decyzja o prze-
niesieniu funkcjonuj¹cych w Œmiglu od-
dzia³ów szpitalnych do Koœciana. Daje to
mieszkañcom gminy poczucie, ¿e powiat
pozbawia ich ³atwego dostêpu do us³ug
medycznych. O tym, ¿e jest to mylne prze-
œwiadczenie, przekonywali radnych na
czwartkowym spotkaniu starosta oraz
dyrektor szpitala. G³ównymi argumenta-
mi, które przedstawili, by³y: aspekt eko-
nomiczny, techniczny oraz poprawa jako-
œci œwiadczonych us³ug. Wed³ug nich

koszt dostosowania m.in. do unijnych
wymogów obiektu w Œmiglu jest niepo-
równywalnie wysoki do nak³adów, które
zostan¹ przeznaczone na zaadoptowanie
na ten cel nowego skrzyd³a szpitalnego
w Koœcianie. Za tak¹ decyzj¹ przemawia
ponadto znajduj¹ce siê tam kompleksowe
zaplecze diagnostyczne, ³¹cznie z odzia-
³em wewnêtrznym, którego brak w Œmi-
glu. Dyr. Lehmann nie widzi w tych zmia-
nach ujemnych aspektów dla mieszkañ-
ców Œmigla, wrêcz odwrotnie, uwa¿a, ¿e
taki uk³ad podniesie standard œwiadczo-
nych us³ug, a tym samym skutecznoœæ le-
czenia. Zwiêkszy równie¿ liczbê ³ó¿ek
szpitalnych, co w konsekwencji pozwoli
hospitalizowaæ wiêcej pacjentów i zmniej-
szy czas oczekiwania na wolne ³ó¿ko. Za-
uwa¿y³ te¿, ¿e dotychczasowe funkcjono-
wanie œmigielskiego oddzia³u szpitalnego
nie mia³o charakteru doraŸnego, tak wiêc

mieszkañcom nie zabiera siê bezpoœred-
niego dostêpu do pomocy medycznej.
Równie¿ pracownicy przenoszonych od-
dzia³ów nie powinni siê obawiaæ utraty
pracy, nadchodz¹ce zmiany nie obejmuj¹
zwolnieñ personelu.
Wed³ug starosty nie mo¿na mówiæ o li-
kwidacji szpitala w Œmiglu, poniewa¿ nie
jest to podmiot odrêbny, a jedynie oddzia-
³y zamiejscowe SPZOZ w Koœcianie.
Co do pracowni rentgenowskiej dyr. Leh-
mann wyjaœni³, ¿e wed³ug prawa atomo-
wego œmigielska pracownia powinna byæ
zamkniêta z koñcem 2005 r., a jedynie
warunkowo funkcjonowa³a do koñca
2006 r. Zakup najtañszej wersji rentgena
to wydatek rzêdu oko³o 200 tys. z³otych,
na co koœciañski ZOZ niestety nie staæ.
Panowie zapewnili jednak, ¿e za wszelk¹
cenê bêd¹ staraæ siê utrzymaæ funkcjo-
nuj¹ce w Œmiglu, w ramach powiatowej
placówki medycznej, poradnie – gineko-
logiczn¹, chirurgiczn¹ oraz or tope-
dyczn¹.
Przeniesienie oddzia³u reumatologiczne-
go nast¹pi prawdopodobnie ju¿ w czerw-
cu, a oddzia³u rehabilitacyjnego z koñ-
cem roku. Brak natomiast konkretnych
decyzji, co do dalszych losów œmigiel-
skiego budynku szpitalnego.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Œmigielski budynek szpitalny opustoszeje
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Rada Miejska Œmigla 28 grudnia
2006 r. przyjê³a bud¿et gminy. Poparcie
ze strony radnych projektu bud¿etu
przedstawionego przez burmistrza Œmi-
gla by³o jednomyœlne. W roku 2007 re-
alizowanych bêdzie wiele wa¿nych dla
mieszkañców Œmigla inwestycji., które
powinny poprawiæ jakoœæ ¿ycia na tere-
nie naszej gminy.

Drogi
W 2007 r. w Œmiglu planowana jest prze-
budowa ulic: Polnej – na odcinku 1,1 km,
³¹cznie z kanalizacj¹ deszczow¹, Po³u-
dniowej – na odcinku oko³o 500 metrów,
wraz z odwodnieniem oraz Rejmonta –
na odcinku 200 metrów do ul. Dworskiej
po³o¿ona zostanie nawierzchnia z kostki
granitowej.
Szacunkowa wartoœæ inwestycji drogo-
wych:
• ul. Polna – 1.700.000 z³
• ul. Po³udniowa – 456.483 z³
• ul. Rejmonta – 443.634 z³

Przy wspó³pracy z powiatem koœciañ-
skim wzd³u¿ drogi powiatowej w miejsco-
woœci ¯egrowo oraz w Nowej Wsi po³o-
¿ony zostanie chodnik, natomiast w ci¹-
gu drogi wojewódzkiej w miejscowoœci
Karœnice gmina Œmigiel wraz z Zarz¹dem
Województwa Wielkopolskiego wybudu-
je kanalizacjê oraz chodnik.

Kanalizacja i sieæ wodoci¹gowa
Jednym z najwa¿niejszych problemów,
które czekaj¹ na rozwi¹zanie, jest wybu-
dowanie sieci kanalizacyjnej oraz zapew-
nienie mieszkañcom sta³ego dostêpu do

wody poprzez dalsz¹ rozbudowê sieci
wodoci¹gowej. Czêœæ tych zadañ zamie-
rzamy zrealizowaæ przy pomocy œrodków
pochodz¹cych z Unii Europejskiej.
W tym roku zaplanowane zosta³y prace
na przygotowanie dokumentacji projek-
towej wraz z pozwoleniami na budowê
sieci kanalizacyjnej o ³¹cznej d³ugoœci
oko³o 40 km. Realizacja tego etapu prac
pozwoli w przysz³ym roku ruszyæ z ro-
botami budowlanymi. Efektem koñco-
wym planowanej inwestycji bêdzie przy-
³¹czenie do sieci kanalizacyjnej 6197 no-
wych mieszkañców gminy Œmigiel
(obecnie pod³¹czonych jest 3 850 miesz-
kañców), co stanowiæ bêdzie wzrost o po-
nad 100% w stosunku do obecnej liczby
w³¹czonych do sieci kanalizacyjnej.
Natomiast w zakresie budowy sieci wo-
doci¹gowej w tym roku zamierzamy wy-
konaæ sieæ na odcinku Morownica-Œmi-
giel – ulica Morownicka w Œmiglu, a tak-
¿e Os. Braci Polskich i ulicy Wiatrako-
wej. Wieœ Zygmuntowo pod³¹czona zo-
stanie do istniej¹cej sieci w Che³kowie.
Planowane jest równie¿ w³¹czenie do sie-
ci wsi Gniewowo przy budowie infra-
struktury wodoci¹gowej na odcinku ze
Starej Przysieki Pierwszej do Wonieœcia.
Koszt sfinansowania budowy kanalizacji
szacowany jest na 38 957 389 z³
w tym:
Œrodki w³asne – 5 253 437 z³
Fundusz Spójnoœci – 24 331 329 z³
po¿yczki:
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej – 5 623 574 z³
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej – 3 749 049 z³

(sp³ata po¿yczek do 2021 r. w wysokoœci
ok. 1 000 000 z³ rocznie)
Ponadto w tym roku zaplanowano œrod-
ki finansowe na:
• Kontynuacjê modernizacji placu targo-

wego w Œmiglu. Zadanie to bêdzie re-
alizowane przy wspó³udziale Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej i Komu-
nalnej.

• Budowê zbiornika retencyjnego wody
pitnej w Œmiglu.

• W ramach realizacji projektu z fundu-
szy unijnych poprzez Miejski Zak³ad
Oczyszczania w Lesznie zamkniête
zostanie sk³adowisko odpadów komu-
nalnych w Koszanowie z jednocze-
snym rozpoczêciem procesu rekulty-
wacji.

• Rozbudowê œwietlic w Morownicy
i ¯egrówku oraz szko³y w Bronikowie;

Finansowanie Projektu budowy ka-
nalizacji z bud¿etu gminy w okresie
jego realizacji

2007 54 941 z³
2008 1 246 015 z³
2009 1 319 841 z³
2010 1 298 753 z³
2011 1 233 886 z³

Do projektu, który uzyska dofinansowa-
nie, zakwalifikowa³y siê: Œmigiel, Kosza-
nowo, Niet¹¿kowo, Nowa Wieœ, Czacz,
Nadolnik, Stare Bojanowo, Przysieka
Polska oraz z uwagi na po³o¿enie na ob-
szarze chronionym (ujêcia wody) Roba-
czyn i Stara Przysieka Druga.

Maciej Wiœniewski

STAWIAMY NA INFRASTRUKTURÊ

W marcu siedzibê zmieni œmigielski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Na tê de-
cyzjê oczekiwaliœmy od wielu lat. Pierw-
sze rozmowy i dzia³ania w tej sprawie
podejmowano ju¿ w 1996 roku. Dla
oœrodka wyremontowany zosta³ budynek
dawnego s¹du grodzkiego, s¹siaduj¹cy
z Urzêdem Miejskim. Wykonawcy zadba-
li, aby architektura obiektu zachowa³a
charakterystyczne dla niego szczegó³y,
tak by swym wygl¹dem przypomina³
dawny stan.
Pracownicy oœrodka niecierpliwie ocze-
kuj¹ zmiany warunków pracy. Wymaga
ona poruszania wielu bolesnych i delikat-
nych problemów: informacji o docho-
dach, stanie zdrowia, konfliktach rodzin-
nych i innych przeznaczonych tylko do
wiedzy pracownika socjalnego. Dziêki

nowym rozwi¹zaniom oœrodek bêdzie
móg³ zapewniæ zasi³kobiorcom i pod-
opiecznym godne warunki za³atwiania
ich spraw. W tym celu przygotowany zo-
sta³ tzw. „pokój rozmów”, który umo¿li-
wi swobodn¹, otwart¹ rozmowê, powoli
uszanowaæ potrzebê dyskrecji i spokoju
osób znajduj¹cych siê w kryzysie.
Innym, równie wa¿nym problemem, jaki

zosta³ rozwi¹zany, jest dostêp osób nie-
pe³nosprawnych do instytucji, której jed-
nym z g³ównych celów jest w³aœnie pra-
ca z tym œrodowiskiem. Ka¿dy porusza-
j¹cy siê na wózku inwalidzkim bêdzie
móg³ osobiœcie za³atwiæ swoje sprawy.
Dodam, ¿e jeden z pracowników zosta³
przeszkolony w pos³ugiwaniu siê jêzy-
kiem migowym – to kolejne ³amanie ba-
rier.
Zmiana warunków lokalowych by³a za-
leceniem trzech ostatnich kontroli oœrod-
ka. Wszystkie wskazywa³y na brak w³a-
œciwych warunków do przeprowadzenia
wywiadu œrodowiskowego oraz na barie-
ry architektoniczne dla niepe³nospraw-
nych.
Rozwijamy siê, podejmujemy nowe zada-
nia, wiele dodatkowych wynika ze zmie-
niaj¹cych siê przepisów prawnych. W ci¹-

Mamy nowiutki OPS!
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Ustaleniem wysokoœci swoich diet
oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bo-
wych zajmowali siê m.in. œmigielscy rad-
ni na lutowej sesji, która zwyczajowo
odby³a siê w ostatni czwartek miesi¹ca.

W zwi¹zku z tym, ¿e zwiêkszy³a siê
w tym roku, do 1 726, 74 z³ ustawowa
kwota bazowa dla obliczenia wynagro-
dzenia radnych za pracê na rzecz samo-
rz¹du, obowi¹zani oni byli podj¹æ w tej
sprawie uchwa³ê. Aby pozostawiæ swoje
diety w dotychczasowej wysokoœci, usta-
lili, ¿e w 2007 r. podstaw¹ ich obliczenia
pozostanie dotychczasowa kwota bazo-
wa okreœlona w ustawie bud¿etowej
2003 r., tj. 1 603,56 z³. Dziœ miesiêczna
dieta „szeregowego” œmigielskiego rad-
nego wynosi 758 z³. Nieco wiêcej, bo 947
z³ otrzymuj¹, w zwi¹zku z pe³nion¹
funkcj¹, przewodnicz¹cy komisji oraz
zastêpca przewodnicz¹cego rady. Nato-
miast dietê w wysokoœci 1515 z³ pobiera
przewodnicz¹cy rady.

Rajcy zajêli siê równie¿ tematem
mieszkañ socjalnych. Na wniosek Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej zadecydowali oni o przywróceniu
do zasobów mieszkalnych lokalu socjal-
nego po³o¿onego w budynku przy pl.
Rozstrzelanych 4 w Œmiglu. Tym samym
liczba lokali socjalnych, którymi dyspo-
nuje gmina, zmniejszy³a siê do osiemna-
stu. Niebawem jednak przybêd¹ kolejne
kwatery socjalne. Decyzj¹ rady budynek
szko³y w Sp³awiu wycofano z listy mie-
nia komunalnego przeznaczonego do

sprzeda¿y. Radni wytypowali jednak ko-
lejne cztery lokale do zbycia, znajduj¹ce
siê w Œmiglu przy ul. Matejki.

Jednym z punktów obrad by³o rów-
nie¿ wypracowanie stanowiska w sprawie
nieodp³atnego przejêcia od Agencji Nie-
ruchomoœci Rolnych dzia³ki po³o¿onej
w Starej Przysiece Drugiej z przeznacze-
niem jej na boisko sportowe, a tak¿e
przejêcie za symboliczn¹ z³otówkê od
osób prywatnych gruntu w Morownicy,
który stanowi ogólnodostêpn¹ drogê.

Niebawem planuje siê tak¿e wprowa-
dzenie zmian rodzajów miejscowoœci
po³o¿onych w obrêbie gminy oraz znie-
sienie kilku ich nazw. Pozwoli to uporz¹d-

Termin kolejnej sesji – 29 marca 2007 r.Nie wzrosn¹ diety naszych radnych

kowaæ i ujednoliciæ nazewnictwo urzêdo-
wego wykazu miejscowoœci. I tak m.in.
z mapy gminy znikn¹ w nazwach miej-
scowoœci takie okreœlenia jak leœniczów-
ka, czy przysió³ek, a pozostan¹ trzy za-
sadnicze nazwy: miasto, wieœ i osada.

Aby zmiany te zosta³y wprowadzone
w ¿ycie, niezbêdna jest – poza konsulta-
cjami z mieszkañcami tych miejscowo-
œci, które ju¿ siê odby³y – zgoda Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji. W tym celu konieczna jest uchwa³a
rady, wnosz¹ca o akceptacjê proponowa-
nych zmian. Kolejna sesja zosta³a zapla-
nowana na ostatni czwartek marca.

Anita Kasperska

gu piêtnastu lat funkcjonowania w struk-
turach samorz¹du terytorialnego prze-
kszta³ci³y siê metody pracy, zmienia³y
oczekiwania stawiane pracownikom so-
cjalnym, a tak¿e znacznie zwiêkszy³o siê
zatrudnienie. Dziœ w oœrodku pracuj¹ 24
osoby.
Naszym zadaniem jest szeroko rozumia-
na ochrona socjalna rodzin oraz pomoc
ludziom samotnym. Pomagamy w prze-
zwyciê¿aniu trudnych sytuacjach ¿ycio-
wych, których nie s¹ one w stanie poko-
naæ, wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia,
zasoby i mo¿liwoœci. Pomoc spo³eczn¹
kierujemy do oko³o siedmiuset rodzin,
z którymi pracuje siedmiu pracowników
socjalnych. Ponadto wspieramy stowa-
rzyszenia „Œwiat³o Nadziei” oraz „¯egrow-
skie Dêby”, organizujemy poradnictwo
psychologiczne, przy wspó³pracy z inny-
mi instytucjami organizujemy prace spo-
³ecznie u¿yteczne, wydawanie posi³ków
oraz ¿ywnoœci z ‘Banku ¯ywnoœci’.

Oœrodek realizuje równie¿ œwiadczenia
rodzinne, opiekuñcze i alimentacyjne,
miesiêcznie wyp³acamy kilka tysiêcy
ró¿nego rodzaju zasi³ków dla tysi¹ca
oœmiuset rodzin.
W samej siedzibie oœrodka swoje zada-
nia wykonuje piêtnastu pracowników
socjalnych i administracyjnych.
Zatrudniamy równie¿ opiekunki domo-
we. W tej formie pomagamy trzydziestu
oœmiu osobom, s¹ to najczêœciej ludzie
samotni, którzy wymagaj¹ pielêgnacji lub
pomocy w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. W us³ugach opiekuñczych
zatrudniamy dziewiêæ opiekunek i dodat-
kowo dwie na umowê zlecenie.
Realizacja tak szerokiego zakresu spraw,
obs³uga tak du¿ej liczby œwiadczeniobior-
ców wymaga odpowiedniej przestrzeni
i w³aœciwych warunków pracy. Zapewni
je nowa siedziba. Poprawa warunków lo-
kalowych z pewnoœci¹ prze³o¿y siê na
efekty pracy osób zatrudnionych
w oœrodku. Oczywiœcie nie bez znacze-

nia jest dla nas komfort pracy i przyja-
zne wygodne, otoczenie.

Na inwestycje przeznaczono kwotê
595 tys. z³., która sfinansowana zosta³a
z pieniêdzy gminnych. Wydatki te by³y
wczeœniej zapisane w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Gminy, zatwierdzonym
uchwa³¹ Rady Miejskiej. Wyposa¿enie
sfinansowane zosta³o z dotacji, jak¹ oœro-
dek otrzymuje na bie¿¹ce funkcjonowa-
nie – czêœciowo ze œrodków wojewody
wielkopolskiego. Koszty remontu nie
obci¹¿y³y funduszu przeznaczonego na
wyp³aty zasi³ków dla korzystaj¹cych z po-
mocy.

Sk³adam podziêkowania wszystkim
osobom, które dostrzeg³y potrzeby za-
równo podopiecznych jak i pracowników
oœrodka. Ich decyzjom zawdziêczamy ten
funkcjonalny i okaza³y budynek. Mam
nadziejê, ¿e przez kolejne lata wielu
mieszkañców gminy odczuje korzystne
zmiany.

Barbara Kuderska
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Ostatni dzieñ stycznia by³ dla uczniów
szko³y w Starej Przysiece Drugiej bardzo
uroczysty, a przede wszystkim radosny.
D³ugo oczekiwana sala gimnastyczna
nareszcie zosta³a przekazana do u¿ytku.
Zadowolenia z tego faktu nie ukrywa³
Pawe³ Szymkowiak, dyrektor szko³y, kie-
dy z dum¹ w nowym, okaza³ym obiekcie
wita³ goœci, m.in. Wojciecha Ziemniaka
– pos³a na Sejm RP, Edwarda Strzemiñ-
skiego – wicestarostê powiatu koœciañ-
skiego, Wiktora Snelê – burmistrza gmi-
ny, Jana Józefczaka – przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, œmigielskich radnych,
ks. Jana Chrzanowskiego – proboszcza
parafii Wonieœæ, przedstawicieli Rady
Rodziców, Stefana Stachowiaka – zastêp-
cê burmistrza poprzedniej kadencji pro-
wadz¹cego inwestycjê, a tak¿e so³tysów
i dyrektorów samorz¹dowych placówek
oœwiatowych gminy.
Szko³a na salê gimnastyczn¹ czeka³a 24

Tradycyjnie, jak co roku, Zespó³ Szkó³
w Bronikowie zorganizowa³ 8 lutego w
sali wiejskiej Dzieñ Seniora. Na t¹ sym-
patyczn¹ imprezê przybyli nie tylko bab-
cie i dziadkowie uczniów bronikowskiej

18 stycznia w œwietlicy wiejskiej w
Bruszczewie odby³ siê zorganizowany
przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich balik

Burmistrz ¿yczy³ „zdrowego zmêczenia”!

Balik w Bruszczewie

lata. Odk¹d, w 1983 roku ze wzglêdów
bezpieczeñstwa rozebrano poprzedni
obiekt sportowy, do dziœ uczniowie æwi-
czyli na szkolnych korytarzach, a przy
sprzyjaj¹cej pogodzie na œwie¿ym powie-
trzu.
W placówce kszta³ci siê prawie cztery-
stu uczniów z dziesiêciu okolicznych
miejscowoœci, pod opiek¹ 35 nauczycie-
li. Wszyscy nagrodzili gromkimi brawa-
mi moment symbolicznego przeciêcia
wstêgi, którego dokonali honorowi go-

œcie wspólnie z dyrektorem szko³y. –
¯yczê wam, po wyjœciu z tej sali, zdrowe-
go zmêczenia – spuentowa³ uroczyste
przekazanie obiektu burmistrz Snela.
Budowa hali trwa³a prawie rok. To jed-
no z wiêkszych przedsiêwziêæ gminy
ubieg³ego roku. Koszt ca³kowity inwesty-
cji wynosi³ 1 mln 431 tys. z³otych. Dodat-
kowo ponad 10 tys. przeznaczono z gmin-
nego bud¿etu na zakup urz¹dzenia do
czyszczenia pod³ogi. Na dobry pocz¹tek
sportowe zaplecze zosta³o wyposa¿one
w kilkanaœcie pi³ek, przekazanych na
rzecz szko³y przez pos³a Ziemniaka,
przedstawiciela koœciañskiego powiatu
oraz Radê Rodziców.
Wa¿nym punktem uroczystego otwarcia
obiektu by³a czêœæ artystyczna w wyko-
naniu uczniów oraz „ma³a czarna” i cia-
sto, w³asnorêcznie upieczone przez gro-
no pedagogiczne.

A. Kasperska, Fot. A. Kasperska

Seniorzy œwiêtowali
szko³y, ale równie¿ ksi¹dz kanonik
Z. Fengler, wiceburmistrz Œmigla Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska, zastêpca prze-
wodnicz¹cego rady Miejskiej Œmigla
S. Pawlak, radny B. Turliñski, przewod-

nicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich S. Ry-
dlichowska, naczelnik OSP w Broniko-
wie L. Konieczny oraz so³tys wsi Broni-
kowo R Jerzyk.
Program przygotowany przez uczniów
klas od „0” do III by³ bogaty. Piosenki,
tañce, inscenizacje i wiersze widownia
nagradza³a gromkimi brawami.

M.D.

karnawa³owy dla dzieci. W zabawach ta-
necznych i sportowych prowadzonych
przez pracowników Centrum Kultury

wziê³o udzia³ 20 dzieci. Organizatorzy
zapewnili ka¿demu dziecku s³odycze
oraz mandarynki. Po baliku odby³a siê
dyskoteka dla m³odzie¿y.

D.H.
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Na ca³ym œwiecie
braterstwo miêdzy
ludŸmi  j es t  j edn¹

z wa¿niejszych wartoœci. W szczególny
sposób jest to docenione w harcerstwie.
Ka¿dego roku 22 lutego obchodzimy
Dzieñ Myœli Braterskiej. Jest to dla nas
niezwykle wa¿ny dzieñ, w którym ³¹czy-
my siê ze skautami z ca³ego œwiata
i wspominamy za³o¿yciela skautingu Ro-
berta Baden-Powella.

DZIEÑ MYŒLI BRATERSKIEJ

Tegoroczne obchody Dnia Myœli Bra-
terskiej znacznie ró¿ni³y siê od poprzed-
nich, gdy¿ jest to dla harcerzy wyj¹tko-
wy rok – obchodzimy 100-lecie skautin-
gu na œwiecie. Kr¹g Instruktorski GROT
naszego hufca zorganizowa³ w dniach 23-
24 lutego br. dwudniowy biwak w ¯e-
grówku. Ka¿dy z dni mia³ swoj¹ odrêbn¹
tematykê. Pierwszy dzieñ – pi¹tek, to
dyskusja na temat tradycyjnych warto-
œci, jakimi s¹ prawo i przyrzeczenie har-
cerskie. Jakie wartoœci powinny byæ za-

Dwukrotnie informowaliœmy Pañ-
stwa, ¿e œmigielscy harcerze z 6. Dru¿y-
ny Wêdrowniczej „Nie, bo nie” zorgani-
zowali kurs pierwszej pomocy przedme-
dycznej dla uczniów klas szóstych naszej
gminy. Pomys³odawc¹ akcji by³ Bartosz
Snela. W lutym zakoñczyliœmy seriê po-
kazów z zakresu niesienia pierwszej po-
mocy w szko³ach podstawowych w ca³ej
gminie. Ostatni pokaz odby³ siê w najlicz-
niejszej placówce oœwiatowej gminy –
Szkole Podstawowej w Œmiglu.
Wszystkie klasy bior¹ce udzia³ w naszej
akcji przyst¹pi³y do konkursu „Klasa po-
mocna na 6”. Uczniowie, krótko po prze-
prowadzonym pokazie, otrzymali do roz-
wi¹zania nie³atwy test z zakresu przed-
stawianej wiedzy. Test by³ anonimowy,
uczniowie pracowali indywidualnie, choæ
praca przek³ada³a siê na wspólny wynik
klasy. W konkursie zwyciêzc¹ okaza³a siê

„Klasa pomocna na 6” wy³oniona!

warte w prawie, bo jest ono drog¹ do
osi¹gniêcia idea³u harcerskiego, jak¹
pod¹¿amy przez ca³e ¿ycie. Czy potrafi-
my pracowaæ z prawem harcerskim i ja-
kie miejsce zajmuje ono w naszym ¿yciu.
Na takie trudne pytania odpowiedzi szu-
kali starsi cz³onkowie naszego hufca.
Drugi dzieñ – sobota, to spotkanie pra-
wie wszystkich dru¿yn naszego hufca.
Dzieñ ten by³ zupe³nie inny ni¿ poprzed-
ni – kolorowy i weso³y. Harcerze zostali
zaproszeni na obchody urodzin Baden –
Powella. Aby na nie dotrzeæ, musieli po-
konaæ trasê, na której wykazali siê wiedz¹
harcersk¹, sprawnoœci¹ fizyczn¹ i wy-
trwa³oœci¹. Najlepsze okaza³y siê harcer-
ki z 9. DH ze Starego Bojanowa i 11.
SHDW „W³óczykije” ze Œmigla, drugie
miejsce zajê³a 2. ŒDH „S³oneczna Gro-
mada” z ¯egrówka, a trzecie 7. HDWP
„Stokrotka” ze Œmigla. W tym czasie zu-
chy rozegra³y XI Turniej Gier Œwietlico-

klasa 6„b” z Zespo³u Szkó³ w Starym
Bojanowie. Uczniowie otrzymali nagro-
dê ufundowan¹ przez Komendê Hufca
ZHP Œmigiel i 6. DW „Nie, bo nie” – pro-
fesjonaln¹ apteczkê turystyczn¹ (plecak)
z wyposa¿eniem. Pami¹tkowe dyplomy
otrzyma³y wszystkie klasy bior¹ce udzia³
w naszej akcji.
Serdecznie dziêkujemy dyrektorom
szkó³ za przychylnoœæ oraz uczniom za

zaanga¿owanie w prowadzone przez har-
cerzy dzia³ania. Akcja spotka³a siê z du-
¿ym zainteresowaniem, dlatego w przy-
sz³ym roku na uczniów bêdê czeka³y ko-
lejne wyzwania z zakresu pierwszej po-
mocy – tak wa¿nej dziedziny naszej dzia-
³alnoœci.

Komendantka Hufca
phm. Magdalena Stachowska

Chcesz zainwestowaæ w dzieci Twoje,
Twoich bliskich, znajomych, pomóc nam
jak najlepiej dzia³aæ w³aœnie dla nich,
uczyæ i wychowywaæ przeka¿ 1% podat-
ku dla ZHP Œmigiel nr konto:
 95 1020 1097 0000 7202 0085 8670
„dla ZHP Œmigiel, 1% podatku zgodnie
z art. 27d ustawy”

wych, w takich konkurencjach jak domi-
no, bierki, chiñczyk, warcaby, puzzle
i rzut woreczkiem. Uczestnicy otrzyma-
li dyplomy, upominki i s³odycze. Nastêp-
nie wszyscy przygotowywali siê do ob-
chodów urodzin Naczelnego Skauta
Œwiata. Nie mog³o zabrakn¹æ czapeczek
(wykonanych przez harcerzy), prezen-
tów, ciekawych i niecodziennych ¿yczeñ
dla jubilata. Na prawdziwych urodzinach
nie mo¿e zabrakn¹æ tak¿e tor tu. T¹
s³odk¹ niespodziank¹ zakoñczyliœmy
nasze spotkanie.
Nasze harcerskie œwiêto jest wyj¹tkowe,
gdy¿ jego przes³anie skierowane jest do
wszystkich ludzi. Dlatego ¿yczê, aby po-
dejmowane dzia³ania przynosi³y satysfak-
cjê i by³y Ÿród³em radoœci, a w codzien-
nej pracy przyœwieca³a myœl „...nie w tym
jest wart cz³owiek, co przemyœla³ i prze-
¿y³, ale co zrobi³ dobrego na œwiecie...”

Komendantka Hufca ZHP Œmigiel
phm. Magdalena Stachowska

zdjêcia – Agnieszka Snela
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Co ciekawego w Biuletynie Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego

S³u¿ba w policji

Komendant Wojewódzki Policji w Pozna-
niu og³osi³ rozpoczêcie rekrutacji kandy-
datów do s³u¿by w policji na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego. Planowane
przyjêcia do s³u¿by odbêd¹ siê w termi-
nach: 2.04.2007 r., 23.07. 2007 r. i 19. 11.
2007 r. w: Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji w Poznaniu, Oddziale Prewencji Po-
licji w Poznaniu, Komendach Miejskich
Policji w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Po-
znaniu, Komendach Powiatowych Poli-
cji w Chodzie¿y, Czarnkowie, GnieŸnie,
Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Jarocinie,
Kêpnie, Kole, Koœcianie, Krotoszynie,
Lesznie, Miêdzychodzie, Nowym Tomy-
œlu, Obornikach, Ostrowie Wlkp., Ostrze-
szowie, Pile, Pleszewie, Rawiczu, S³upcy,
Szamotu³ach, Œremie, Œrodzie Wlkp.,
Turku, W¹growcu, Wolsztynie, Wrzeœni,
Z³otowie. S³u¿bê w policji mo¿e pe³niæ:
obywatel polski o nieposzlakowanej opi-
nii, niekarany i korzystaj¹cy z pe³ni praw
publicznych, posiadaj¹cy co najmniej
œrednie wykszta³cenie, posiadaj¹cy zdol-
noœæ fizyczn¹ i psychiczn¹ do s³u¿by
w formacjach uzbrojonych, podleg³ych
szczególnej dyscyplinie s³u¿bowej, któ-
rej gotów jest siê podporz¹dkowaæ. Po-
nadto mê¿czyŸni powinni posiadaæ ure-
gulowany stosunek do s³u¿by wojskowej.
Osoby zainteresowane wst¹pieniem do
s³u¿by w wielkopolskiej policji powinny
sk³adaæ wnioski osobiœcie od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach od 9.00 do
14.00 w punkcie przyjmowania dokumen-
tów znajduj¹cym siê przy wejœciu g³ów-
nym gmachu Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego
2a.
Wiêcej informacji:
http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/

Bezpieczeñstwo w szko³ach

W styczniu 2007 roku Wielkopolski Ku-

rator Oœwiaty podj¹³ pilota¿ systemu
monitorowania bezpieczeñstwa uczniów
w szko³ach. Istot¹ tego systemu jest za-
planowane i ujednolicone w skali ca³ego
województwa wielkopolskiego rejestro-
wanie wydarzeñ zagra¿aj¹cych bezpie-
czeñstwu uczniów b¹dŸ œwiadcz¹cych
o ich demoralizacji (np. pobicia, wymu-
szenia, kradzie¿e, systematyczne waga-
ry). Monitorowanie ma polegaæ na pro-
wadzeniu dla takich zdarzeñ tzw. KAR-
TY SZKOLNEJ (opracowanej we wspó³-
pracy z Komend¹ Wojewódzk¹ Policji
w Poznaniu), w której znajdzie siê opis
zdarzenia, ewentualnie tak¿e wskazanie
sprawcy lub ofiary, wykaz czynnoœci pod-
jêtych przez dyrektora szko³y, w tym
powiadomienie rodziców itp. Kartê pro-
wadziæ bêdzie wyznaczony przez dyrek-
tora szko³y nauczyciel (pedagog szkol-
ny). Pilota¿ zosta³ uruchomiony w 100
wylosowanych szko³ach województwa
wielkopolskiego (40 gimnazjów, 30 szkó³
podstawowych i 30 szkó³ ponadgimna-
zjalnych). Materia³y zosta³y przekazane
szko³om za poœrednictwem strony inter-
netowej www.ko.poznan.pl. W czerwcu
2007 roku efekty pilota¿owego zastoso-
wania KARTY SZKOLNEJ zostan¹ prze-
analizowane i w zale¿noœci od wyników
analizy pomys³ takiego monitorowania
bezpieczeñstwa mo¿e zostaæ wprowadzo-
ny przez Kuratora Oœwiaty na terenie
ca³ego województwa. Jednolity i obowi¹z-
kowy w skali Wielkopolski system mo-
nitorowania i rejestrowania zdarzeñ za-
gra¿aj¹cych bezpieczeñstwu uczniów lub
zwi¹zanych z ich demoralizacj¹ ma okre-
œlone zalety. Po pierwsze, zosta³y jasno
sformu³owane zasady kwalifikowania
prawnego zdarzeñ maj¹cych miejsce
w szko³ach (do KARTY SZKOLNEJ do-
³¹czony jest zbiór wskazówek prawnych)
i ewentualnego zg³aszania ich do proku-
ratury. Po drugie, takie rozwi¹zanie sys-
temowe powoduje, ¿e dyrektorzy szkó³
jednakowo i bez zw³oki bêd¹ za³atwiaæ

problemy dot. bezpieczeñstwa uczniów,
a kuratorium bêdzie mia³o mo¿liwoœæ
uzyskiwania szybkich i porównywalnych
informacji ze szkó³. Dodatkowo, wspó³-
praca z policj¹, niezbêdna w najbardziej
drastycznych wypadkach, zostanie ure-
gulowana w szerszej skali, zatem bêdzie
bardziej efektywna.

Ÿród³o: Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu

Bezpieczeñstwo sanitarne

Na pocz¹tku lutego Wielkopolska In-
spekcja Sanitarna przeprowadzi³a dodat-
kowe badania na obecnoœæ w m¹ce groŸ-
nych dla zdrowia mykotoksyn – toksycz-
nych substancji, które w przypadku prze-
kroczenia dozwolonych norm mog¹ ob-
ni¿aæ odpornoœæ, szkodziæ organom we-
wnêtrznym oraz krwi cz³owieka. Ponad-
planowe czynnoœci wyniknê³y z niepoko-
j¹cych wyników badañ przeprowadzo-
nych na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, podwy¿szon¹ zawartoœæ
mykotoksyn wykryto podczas badania
produktów m¹cznych w jednym z byd-
goskich sklepów. Pañstwowa Inspekcja
Sanitarna podjê³a profilaktyczne dzia³a-
nia na terenie ca³ego kraju poniewa¿ ska-
¿ona m¹ka, teoretycznie, mog³a pojawiæ
siê równie¿ w innych województwach.
Dodatkowe próbki m¹ki w Wielkopolsce
pobra³y trzy Powiatowe Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczne (w Koœcianie, Grodzi-
sku i W¹growcu). Pobrano je bezpoœred-
nio w zak³adach m³ynarskich. Przebada-
no m¹kê ¿ytni¹, pszenn¹; chlebow¹, Wro-
c³awsk¹ i ekstra tortow¹. W ¿adnym przy-
padku nie stwierdzono przekroczenia
zawartoœci opisywanych substancji.

Ÿród³o: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna

W czytelni zamku w Rydzynie przez
miesi¹c mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê
obrazów i poezji francuskiej artystki
Marie Therese Bodenreider. Malarka
przyby³a na uroczyste zamkniêcie eks-
pozycji.
Dzie³a pochodz¹cej z Lotaryngii Boden-
reider nieprzypadkowo usytuowano
w pomieszczeniach biblioteki, która nie-
gdyœ by³a jadalni¹ króla Stanis³awa Lesz-
czyñskiego, zwi¹zanego tak z Polsk¹, jak
i z Francj¹.

Zamiast wernisa¿u
- Dziêkujê, ¿e dyrektor Moliñski zechcia³
te obrazy wystawiæ w tak presti¿owym miej-
scu, a panu Tolkowi Szulcowi za organi-
zacjê – powiedzia³a artystka.
Po wzniesieniu toastu lampk¹ wina
i skosztowaniu magdalenek – ulubionych
ciasteczek króla Leszczyñskiego œpie-
wem i poezj¹ w jêzyku polskim i francu-
skim uraczy³y goœci licealistki z Teatru
Adamus w Górze.

Aldona Korbik
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.„Ruch zast¹piæ mo¿e wiele leków, ale
¿aden lek – ruchu nie zast¹pi”
Jak¿e trafne s¹ s³owa Wojciecha Oczki!
I do dziœ nie straci³y niczego ze swej
s³usznoœci. Bêd¹ nadal g³osiæ m¹dr¹
prawdê – dla zachowania zdrowia!
Kim by³ Wojciech Oczko?
Urodzi³ siê ok. 1537 r. w Warszawie,
zmar³ w 1599 r. w Lublinie. Lekarz na-
dworny i sekretarz Stefana Batorego,
któremu towarzyszy³ w wyprawach wo-
jennych, lekarz nadworny Zygmunta III
Wazy, jeden z twórców medycyny pol-
skiej.

Ruch zast¹piæ mo¿e wiele leków

Studiowa³ w Krakowie, Padwie i Bolonii,
gdzie uzyska³ doktorat medycyny. Autor
dzie³a „Cieplice...” – traktatu o leczeniu
balneologicznym, w którym pierwszy
okreœli³ wskazania i przeciwwskazania do
leczenia balneologicznego oraz zaleca³
skojarzone leczenie balneofarmakolo-
giczne. Dzie³o napisane w jêzyku pol-
skim. Autor pierwszej polskiej termino-
logii medycznej. Szpital w Œmiglu nosi
jego imiê.
Ta tytu³owa maksyma „wpad³a mi w rê-
ce” stosunkowo niedawno, ale – o dziwo
– realizujê j¹ przez ca³e ¿ycie. Zawsze
towarzyszy³a mi chêæ poznawania œwia-
ta. Moje obecne zainteresowania to dzie-
je najbli¿szej okolicy, historie rodów zie-
miañskich, ich dokonania dla dobra Oj-
czyzny nie tylko w walce, dla utrzyma-
nia ziem przy Macierzy, ale i podnosze-
nie kultury. Œwiadectwem bogactwa pol-
skiego dorobku w sztuce i architekturze
s¹ m.in. koœcio³y – i nie tylko. To tak¿e
dworki i pa³ace, nieraz, niestety, op³aka-
ny dziœ ich stan – wynik tragicznego dla
ich w³aœcicieli dekretu z 1944 r. Szcze-
gólnie zg³êbiam dzieje rodu Ch³apow-
skich – to odziedziczy³am w genach po
mojej przedwczeœnie zmar³ej Mamie,

urodzonej w Wyskoci, wiosce s¹siaduj¹-
cej z Turwi¹. Gospodarnoœæ, umi³owanie
kraju i pobo¿noœæ potomków wielkiego
Dezyderego sta³y siê wzorem dla ch³op-
skich rodzin. Przydro¿ne kapliczki na
rozstajach dróg – nasz narodowy sym-
bol, ¿ywa tradycja naszych przodków,
którzy stali wiernie pod „znakiem krzy-
¿a” – to chwyta za serce i uczy pokory.
•ród³em wiedzy s¹ te¿ cmentarze – to
bogata kronika przesz³oœci. Fascynuje
mnie tak¿e przyroda o ka¿dej porze dnia
i roku.
Jak realizujê moje zamierzenia?
Podstawowym œrodkiem lokomocji, by
dotrzeæ do celu, jest... rower. To z ca³¹
pewnoœci¹ m¹dry wehiku³ – tani (nie p³a-
cê za paliwo), wszêdzie dotrê – drog¹
poln¹, duktem leœnym, a przez ³¹ki i ro-
wy… mo¿na przenieœæ! A ile korzyœci dla
zdrowia! W³aœnie ruch! To przecie¿ mot-
to tego¿ artyku³u.
W 2006 r. – od maja – „nakrêci³am” po-
nad 4 700 km. W porze jesiennej s³oty
i zim¹ przygotowujê plany, korzystaj¹c
z map turystycznych. Szukam widomo-
œci na temat interesuj¹cych mnie obiek-
tów, miejscowoœci. Nieraz zaplanowana
„wyprawa” czeka rok lub d³u¿ej na reali-
zacjê, a to z powodu np. nieprzychylnej
pogody – nie lubiê silnych wiatrów!, czy
te¿ ró¿nych innych przeszkód. Chêtnie
uczestniczê te¿ w wycieczkach autoka-
rowych – krajowych i zagranicznych,
a by³o ich w ostatnich latach niema³o. Do
tego wêdrówki szlakami górskimi – piêk-
ny wypoczynek!

Przemêt

Na jednodniowe wycieczki – kó³eczka,
tzn. do celu i powrót, polecam m.in. Do-
lsk przez Lubiñ, rezerwat Miranowo –
ponad 90 km.
Koszuty k/ Œrody Wlkp. – kolej¹ do
Mosiny – rowerem – Rogalin, Kurnik,
Bnin, £êkno, Œnieciska – tu pok³oñ siê
ks. Cezaremu i... Koszuty – koniecznie
trzeba zajrzeæ do autentycznego dworku
z drugiej po³owy XVIII w., zarazem Mu-
zeum Ziemi Œredzkiej; z powrotem: S³u-
pia Wielka, Œnieciska, Bo¿ydar, Biernat-

ki, Kórnik, Mosina – kolej¹ do St. Boja-
nowa – ponad 100 km.
A mo¿e Kopaszewska Droga Krzy¿owa.
Ze Œmigla przez Przysiekê St. i Gniewo-
wo do Gry¿yny, dalej Osiek, W³awie,
Kopaszewo – kaplica przy pa³acu (27km).
Teraz oznakowanym szlakiem do R¹bi-
nia. Przy koœciele, nekropolia Ch³apow-
skich – Ÿród³o wiedzy o Ch³apowskich,
od nestora Stanis³awa a¿ po Dezydere-
go (1913-1997), syna Mieczys³awa, w³a-
œciciela Kopaszewa, rozstrzelanego
w 1939 r. Powrót przez Turew – spacer
po otaczaj¹cym pa³ac parku, spojrzenie
na dwa stawy, które „pochyli³y ku sobie
oblicza jak para kochanków” (A. Mickie-
wicz „Pan Tadeusz”). Warto uzupe³niæ
wiedzê lektur¹ „Wspomnienia z Turwi”
Krzysztofa Morawskiego. W Racocie –
pa³ac, w którym goœci³ prezydent II Rze-
czypospolitej Stanis³aw Wojciechowski.

Racot

Kopaszewo – kaplica

Wracamy do domu przez Koœcian-Guro-
stwo, Przysiekê Polsk¹, a st¹d przez
Bruszczewo lub Czacz. Na liczniku ok.
80 km.
Teraz do Górska. Przez Bucz, S¹czkowo,
w lewo drog¹ poln¹ do B³otnicy, dalej
Radomierz i skrêcamy w lewo do skrzy-
¿owania trzech leœnych traktów. Przysta-
nek przed kapliczk¹ z rzeŸb¹ œw. Fran-
ciszka – to dzie³o artysty Mariana Mur-
ka. Jeszcze 3 km i jesteœmy w Górsku –
zwiedzamy Galeriê Ptaków oraz p³asko-
rzeŸby do „Pana Tadeusza” wg. Andriol-
li`ego – to równie¿ plon pracy M. Mur-
ka. W drogê powrotn¹ udajemy siê przez
las do Dominic, sk¹d wybieramy np. tra-
sê Boszkowo, Charbielin – mo¿na zajrzeæ
do Sanktuarium Maryjnego. Z drogi do
Biskupic skrêcamy w lesie do Trzebidzy
– „Czajkówki”, dalej lasem do by³ych
Katarzynek. Te dwa folwarki wchodzi³y
w sk³ad maj¹tku w Morownicy, którego
w³aœcicielem do 1945 r. by³ Aleksander
Caesar. Z Poœwiêtna drog¹ poln¹ do Po-
ladowa i po ok. 60 km wracamy do Œmi-
gla.
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Od kilku miesiêcy w Wonieœciu
mieszka brat Zgromadzenia Serca Jezu-
sowego – Marian Markiewicz, który pod-
czas swojej wieloletniej pos³ugi towarzy-
szy³ niejednokrotnie Papie¿owi Janowi
Paw³owi II. Swoimi wspomnieniami chêt-
nie dzieli siê z innymi.
Aby umo¿liwiæ szerszej publicznoœci po-
znanie historii ¿ycia Papie¿a Polaka,
cz³onkowie œmigielskiego ko³a Stowarzy-
szenia „Porozumienie Ziemia Koœciañ-
ska” zorganizowali w Œmiglu spotkanie
z bratem Marianem.
W sobotê, 24 lutego w Centrum Kultury
odby³o siê pierwsze, z cyklu czterech go-
dzinnych spotkañ. Zebrani wys³uchali hi-
storii obejmuj¹cej fragmenty z ¿ycia Pa-
pie¿a sprzed konklawe oraz samego wy-
boru Karola Wojty³y na Ojca Œw. Nastêp-
na czêœæ wspomnieñ, zaplanowana na
ostatni dzieñ marca poœwiêcona zostanie
zamachowi, a kolejne (nie wyznaczono
jeszcze ich terminu) pielgrzymkom pa-

Wspomnieniami o Papie¿u dzieli siê z innymi
pieskim oraz podsumowaniu pontyfika-
tu. Brat Marian zdradzi³ równie¿, ¿e mia³
okazjê byæ kierowc¹ Matki Teresy z Kal-
kuty – wielkiej osobowoœci w historii
ludzkoœci. Tymi wspomnieniami tak¿e
siê podzieli.
Cz³onkowie Zgromadzenia Serca Jezuso-
wego pe³ni¹ w koœciele funkcje pomoc-
nicze. Najczêœciej s¹ zakrystianami w ka-
tedrach, katechetami, organistami, fur-
tianami w domach biskupich, kuriach
i seminariach duchownych, a tak¿e pra-
cownikami w instytucjach koœcielnych
w Polsce i za granic¹. Brat Marian Mar-
kiewicz pracowa³ przez wiele lat w Rzy-
mie w Domu Polskim, gdzie zatrzymy-
wali siê kardyna³owie i biskupi przybyli
do stolicy apostolskiej. Jednym z jego
obowi¹zków by³ przewóz goœci. St¹d te¿
wspomnienia brata, jako kierowcy Karo-
la Wojty³y na konklawe, ale tak¿e Matki
Teresy z Kalkuty.
Wszystkich zainteresowanych uczestnic-

twem w kolejnych spotkaniach Stowarzy-
szenie „Porozumienie Ziemia Koœciañ-
ska” zaprasza 31 marca 2006 r. do Sali
Klubowej Centrum Kultury.

A. Kasperska

fot. A. Kasperska

Jaszkowo

Zachêcam te¿ do wyruszenia na Szlak
Mickiewiczowski – ponad 100 km. Ko-
lej¹ udajemy siê do Rydzyny. Zwiedzamy
zamek, rezydencjê królewskiej rodziny
Leszczyñskich i ksi¹¿êcej Su³kowskich.
Dalej przez Pomykowo-Poniec-Rokoso-
wo-Drzewce-Oporowo-Luboniê do Paw-
³owic – rezydencja Miel¿yñskich przez
ponad 300 lat. Doje¿d¿amy do Osiecznej
i np. przez Drzeczkowo wracamy do
Œmigla. Ka¿da z tych miejscowoœci ma
bogat¹ historiê, ciekawe dworki i pa³a-
ce, w Osiecznej – zamek. W Drzewcach
urodzi³ siê hr. Jan Zó³towski, ostatni w³a-
œciciel Czacza, spoczywaj¹cy wraz z ¿on¹
na przykoœcielnym cmentarzu.
Teraz bierzemy kurs na Manieczki –
dworek Józefa Wybickiego, dalej do Jasz-
kowa, gdzie od 1995 r. potomek Dezyde-
rego Ch³apowskiego, Antoni Ch³apow-
ski, mozolnie, ale z konsekwentnie d¹-
¿¹c do celu stworzy³ Centrum Hippiki,
Miêdzynarodowy Oœrodek Sportów JeŸ-
dzieckich.

W drodze powrotnej mo¿na jeszcze zali-
czyæ np. Brodnicê, Szo³dry, Czempiñ –
a przedtem poczytaæ, jacy wielcy patrio-
ci tu zamieszkiwali. Z Czempinia poci¹-
giem do Starego Bojanowa, bo „w no-
gach” ponad 100 km, a i dzieñ chyli siê
ku wieczorowi.
Wybierzmy siê jeszcze do Goœcieszyna
– przez Nowy Œwiat, Borek, Kluczewo,
Siekówko do Tarnowej – droga wiedzie
przez ³¹ki, rankiem mo¿na spotkaæ tu
¿urawie. Dalej przez B³ocko do Goœcie-
szyna. Zachwycaj¹cy sw¹ architektur¹
pa³ac Kurnatowskich (dziœ Dom Dziec-
ka). A na koœciele tablica upamiêtniaj¹-
ca nieustraszonego organizatora wojny
podjazdowej w latach szwedzkiego poto-
pu – Krzysztofa ¯egockiego, zmar³ego
w Goœcieszynie w 1673r., Spoczywaj¹ce-
go w tym koœciele. Wracamy do B³ocka.
Drog¹ prowadz¹c¹ przez ³¹ki (10 km)
doje¿d¿amy do Przemêtu. W niedzielê
mo¿na pos³uchaæ przecudnego koncer-
tu dwóch dzwonów, wzywaj¹cych wier-
nych na mszê œw. do barokowego pocy-
sterskiego koœcio³a œw. Jana Chrzcicie-
la, zbudowanego w latach 1651-90. Po-
wrót do Œmigla przez Dêbinê, Bucz, Hu-
bertówkê - ok. 75 km.
Poda³am kilka przyk³adów ciekawych
tras, ale tylko w zarysie. Zwykle s¹ one
wszechstronne – podziwiam piêkno przy-
rody, uzupe³niam wiedzê...
Czy trudno nakrêciæ np. 100 km. w jed-
nym dniu? Nie!
Najpierw mam opracowan¹ dok³adn¹ tra-

sê, niezbêdne mapy – zawsze przy sobie.
I sprawny rower! – oraz nagromadzon¹
wiedzê, wg zasady – „Im wiêcej wiesz,
tym wiêcej widzisz”. Nie realizujê planu,
gdy nie sprzyja pogoda – np. upa³ – wte-
dy staram siê wróciæ do 1100, a wyruszam
„skoro œwit”, a wiêc ok. 500. Wówczas jest
mi dany ca³y majestat natury – poranna
rosa, opary nad ³¹kami, wschód s³oñca,
stada saren na ¿erowiskach, trele i œwier-
goty skrzydlatych. I ten spokój, „nama-
calna” cisza. Doje¿d¿am do poszczegól-
nych celów, obserwujê, notujê i mam sa-
tysfakcjê, ¿e siê uda³o…A jeœli nieco po-
b³¹dzê, to te¿ zaliczam na plus – w ¿yciu
niejednokrotnie bierzemy poprawki.
Podsumowuj¹c, ka¿da „wyprawa” to wiel-
ka korzyœæ – nie tylko dla intelektu, ale
nade wszystko dla zdrowia fizycznego
i psychicznego. Noc przesypiam bez le-
ków.
W naszym kraju jest wiele atrakcyjnych
miejsc, które chcia³abym jeszcze zoba-
czyæ. Mo¿e ktoœ dysponuje wolnym cza-
sem, „kocha” rower, ma szeroko otwar-
te nie tylko oczy, ale i serce oraz duszê
czu³¹ na piêkno. Jeœli bêdziemy „patrzeæ
w tym samym kierunku”, bêdzie nam
raŸniej i bezpieczniej.
Rzuci³am has³o, czekam na odzew. Moje
warunki – wstaæ wczeœnie, nie narzekaæ
w drodze, posiadaæ szerokie horyzonty
i... mimo zmêczenia byæ zadowolonym!

T.A.
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiê-
biorczoœci organizuje pod honorowym
patronatem Prezesa Rady Ministrów
XI edycjê Konkursu „Polski Produkt
Przysz³oœci”. Jego celem jest promocja
i upowszechnianie osi¹gniêæ twórców in-
nowacyjnych produktów (wyrobów
i technologii), które maj¹ szansê zaist-
nieæ na rynku polskim. Do konkursu
mog¹ przyst¹piæ osoby fizyczne i praw-
ne, na przyk³ad: jednostki badawczo-roz-
wojowe, instytuty naukowe, przedsiê-
biorstwa, zak³ady doœwiadczalne, indywi-
dualni wynalazcy itp., z krajów Unii Eu-
ropejskiej. Konkurs odbywa siê w dwóch
kategoriach: „Wyrób Przysz³oœci”,
„Technologia Przysz³oœci”. Wnioski kon-
kursowe (w dwóch egzemplarzach) mo¿-
na sk³adaæ drog¹ pocztow¹ lub bezpo-
œrednio w siedzibie Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiêbiorczoœci – ul. Pañska 81/
83, 00-834 Warszawa – w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 9 lipca 2007 roku.
Za datê z³o¿enia wniosku uwa¿a siê datê

Integracja europejska
wp³yniêcia kompletnego wniosku do sie-
dziby PARP. Odpowiedzi na pytania do-
tycz¹ce konkursu udzielane s¹ pod nu-
merem telefonu: 022 432 83 12 lub po wy-
pe³nieniu formularza zamieszczonego na
stronie internetowej: www.pi.gov.pl w za-
k³adce Polski Produkt Przysz³oœci.
Ÿród³o: Wydzia³ Zarz¹dzania Funduszami Europej-
skimi WUW

Minister Rozwoju Regionalnego og³osi³
konkurs „Dobre praktyki EFS” dla pro-
jektodawców realizuj¹cych projekty
wspó³finansowane z Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego w ramach Sektoro-
wego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2
Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego. Celem kon-
kursu jest propagowanie projektów po-
kazuj¹cych, w jaki sposób œrodki z Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego trafiaj¹
do przeciêtnego cz³owieka i zmieniaj¹

jego ¿ycie. Poprzez konkurs i prezenta-
cjê jego wyników Minister Rozwoju Re-
gionalnego chce popularyzowaæ wiedzê
na temat mo¿liwoœci uzyskania wsparcia
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
a tak¿e zachêciæ potencjalnych benefi-
cjentów do siêgania po œrodki EFS i re-
alizowania projektów z dziedziny rozwo-
ju zasobów ludzkich. Wszystkie projek-
ty – tzw. „Dobre praktyki EFS” zostan¹
uhonorowane tytu³em „Najlepsza inwe-
stycja w cz³owieka”, bêd¹ zaprezentowa-
n e  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j
www.efs.gov.pl, a tak¿e zostan¹ przedsta-
wione w publikacji wydanej przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego. Opisy
projektów wraz z dodatkowymi materia-
³ami nale¿y przesy³aæ poczt¹ lub prze-
sy³k¹ kuriersk¹ do 31 marca 2007 roku.
Szczegó³owe informacje na temat zasad
konkursu oraz warunków udzia³u za-
mieszczone s¹ na stronie internetowej:
http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/
konkurs_dobre_praktyki.htm
Ÿród³o: Wydzia³ Zarz¹dzania Funduszami Europej-
skimi WUW

KURS KOMPUTEROWY
W ŒMIGLU

Gminne Centrum Informacji przy Centrum Kultury
w Œmiglu zaprasza na
Kurs komputerowy podstawowy dla pocz¹tkuj¹cych:
130 z³, 30 godzin

Zagadnienia realizowane podczas kursu:
1. Podstawy obs³ugi edytora tekstu.
2. Podstawy Internetu – poczta elektroniczna.
3. Podstawy obs³ugi arkusza kalkulacyjnego i bazy danych.

Zapisy:
Gminne Centrum Informacji
ul. T. Koœciuszki 20
64 – 030 Œmigiel
tel. (0-65) 518 03 17
Godziny otwarcia 800-2000

e-mail: gci@list.pl www.ck.smigiel.pl

Reklama
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Fundacja J&S Pro Bono Poloniae ju¿
po raz pi¹ty zachêca grupy wolonta-
riuszy z ca³ej Polski do wiosennej ak-
tywnoœci. Czas przysy³ania zg³oszeñ
up³ywa Pierwszego Dnia Wiosny –
21 marca 2007

Macie ciekawy pomys³ na projekt promu-
j¹cy aktywnoœæ m³odzie¿y, tworzycie gru-
pê (min. 3 osoby) i chcecie swoim po-
mys³em zainteresowaæ innych, ale po-
trzebujecie zastrzyku gotówki, która po-
mo¿e Wam w zdobywaniu dalszych fun-
duszy - ZG£OŒCIE SWÓJ PROJEKT NA
KONKURS DOTACJI „AKTYWNA
WIOSNA”. Najciekawsze pomys³y zo-
stan¹ nagrodzone dotacjami w maks.
wysokoœci 10 tys. z³.
Szczegó³owe informacje na stronie
www.jsprobono.pl.
Informacja pochodzi z portalu organiza-
cji pozarz¹dowych www.ngo.pl.
Autor(ka): Katarzyna Lam¿a

Ministerstwo Sportu wspólnie z PZU
SA i PZU ¯ycie SA zainicjowa³y wie-
loletni program budowy boisk pokry-
tych sztuczn¹ nawierzchni¹ pod
nazw¹ BLISKO BOISKO. Wnioski
o dofinansowanie mo¿na nadsy³aæ do
30 marca 2007.

Dofinansowanie mo¿e uzyskaæ podmiot
(jednostka samorz¹du, klub lub oœrodek
sportowy), który zobowi¹¿e siê do po-
krycia 30% kosztów projektu (wliczana
bêdzie tak¿e praca wykonana np. w ra-
mach akcji spo³ecznych), przygotuje do-
kumentacjê boiska  o wymiarach mini-
mum 30 na 60 metrów pokrytego traw¹
syntetyczn¹ o wysokoœci minimum 5 cen-
tymetrów i przede wszystkim ogólnie
dostêpnego dla dzieci i m³odzie¿y.
Informacje o programie i formularze
zg³oszeniowe znajduj¹ siê na stronie in-
ter netowej  Ministerstwa Spor tu
w w w. m s p o r t . g o v. p l  o r a z  P Z U
www.pzu.pl.
Informacja pochodzi z portalu organiza-
cji pozarz¹dowych www.ngo.pl.
Autor(ka): opr. red. ngo.pl

Europejska Fundacja M³odzie¿y (przy
Radzie Europy) zaprasza do sk³ada-
nia wniosków na projekty m³odzie-
¿owe. Terminy up³ywaj¹ 1 kwietnia
i 1 paŸdziernika 2007.

Finansowane dzia³ania:
kategoria A: Miêdzynarodowe spotkania
m³odzie¿y
kategoria B: Dzia³ania m³odzie¿owe (pu-
blikacje, kampanie, strony internetowe)
kategoria C: Zarz¹dzanie miêdzynaro-
dow¹ organizacj¹ m³odzie¿ow¹ lub sie-
ci¹
kategoria D: Pilota¿owe projekty zwi¹za-
ne z edukacj¹ o prawach cz³owieka
Terminy sk³adania wniosków:
1 kwietnia: na projekty w kategoriach
A i B, na projekty realizowanych pomiê-
dzy 1 stycznia a 30 czerwca
1 paŸdziernika: na projekty w katego-
riach A i B, na projekty realizowanych
1 kwietnia a 31 grudnia
Dotacja mo¿e wynieœæ maksymalnie
2/3 wartoœci projektu. Œrednia wysokoœæ
grantu to 13 – 15 tys. euro (kategoria A),
6 tys. euro (kategoria B), maks. 7, 600
euro (kategoria D).
Wiêcej informacji i formularz rejestracyj-
ny na stronie www.coe.int/youth.
 Informacja pochodzi z portalu organiza-
cji pozarz¹dowych www.ngo.pl.
Autor(ka): Cath Moss, t³um. MBor (re-
dakcja ngo.pl)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi og³asza konkurs ofert na zada-
nia edukacyjne w 2007. Termin sk³a-
dania wniosków up³ywa 30 marca
2007.

Konkurs obejmuje nastêpuj¹ce zadania:
organizacjê Festiwalu Kultury M³odzie-
¿y Szkolnej oraz  imprez sportowych,
turystycznych, obozów szkoleniowych
dla uczniów szkó³ rolniczych i pochodz¹-
cych ze wsi uczniów innych szkó³ ponad-
gimnazjalnych, realizowanych na szcze-
blu szkolnym, miêdzyszkolnym, woje-
wódzkim i centralnym. Dla m³odzie¿y
szkó³ ponadgimnazjalnych, ukierunko-
wanych na ochronê œrodowiska, istnieje
mo¿liwoœæ zorganizowania obozów wê-
drownych. Wsparcie obejmie tak¿e opra-
cowanie i wydanie publikacji edukacyj-
nych wspomagaj¹cych wychowanie
i kszta³cenie uczniów szkó³ rolniczych
oraz organizacjê warsztatów artystycz-
nych w zakresie dziedzictwa kulturowe-
go na obszarach wiejskich.

Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na
stronie internetowej www.mrol.gov.pl

 Informacja pochodzi z portalu organiza-
cji pozarz¹dowych www.ngo.pl.
Autor(ka): Monika Piotrowska

Narodowe Centrum Kultury og³asza
nabór wniosków do drugiej edycji
Programu MKiDN „Polsko – Ukra-
iñska Wymiana M³odzie¿y”.

O wspó³finansowanie mog¹ ubiegaæ siê:
szko³y, samorz¹dowe instytucje kultury
prowadz¹ce zajêcia z m³odzie¿¹, organi-
zacje pozarz¹dowe. Wnioski przyjmowa-
ne s¹ w sposób ci¹g³y od 1 marca a¿ do
wyczerpania bud¿etu programu, jednak
nie póŸniej ni¿ do 30 listopada 2007.
O przyznaniu wspó³finansowania decy-
duje kolejnoœæ zg³oszeñ. Projekty musz¹
zostaæ zrealizowane do dnia 15 grudnia
i rozliczone do 31 grudnia 2007 r.
Formularze wniosków wraz ze szczegó-
³owymi informacjami o zasadach progra-
mu znajduj¹ siê na stronie internetowej
www.nck.pl.
Informacja pochodzi z portalu organiza-
cji pozarz¹dowych www.ngo.pl.
Autor(ka): Marcin Ogonowski

Fundacja Edukacyjna Przedsiêbior-
czoœci zaprasza do wspó³pracy poza-
rz¹dowe organizacje lokalne i grupy
nieformalne. Zg³oszenia  do 31 mar-
ca 2007 roku.

Program Stypendiów Pomostowych jest
skierowany do grup nieformalnych i lo-
kalnych organizacji pozarz¹dowych, któ-
re podejm¹ siê uruchomiæ programy sty-
pendialne dla m³odzie¿y wiejskiej rozpo-
czynaj¹cej pierwszy rok dziennych stu-
diów magisterskich. Wysokoœæ jednego
stypendium wynosi 380,00 z³ miesiêcz-
nie i wyp³acane jest przez 10 miesiêcy.
Istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania 70 %
kosztów stypendiów. W przypadku, gdy
wnioskodawc¹ jest organizacja zlokalizo-
wana na wsi kolejne 25 % kosztów sty-
pendiów mo¿e pokryæ Fundacja Wspo-
magania Wsi.
Szczegó³y na stronie: www.stypendia-
pomostowe.pl
Informacja pochodzi z portalu organiza-
cji pozarz¹dowych www.ngo.pl.
Autor(ka): dr Zofia Sapijaszka

Informacje o mo¿liwoœciach dofinansowania dzia³añ spo³ecznych

Pomocy przy redagowaniu projektów oraz wype³nianiu formularzy udziela Monika Ka³ek z Dzia³u Promocji w Urzêdzie Miej-
skim w Œmiglu – pok. 26.
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1 lutego – gm. Œmigiel
Pomiêdzy 01.02 godz. 1700 a 02.02. godz.
800 w³amano siê do wiaty przy jednej ze
stacji paliw na terenie gminy Œmigiel.
Sprawca ukrad³ 10 butli z gazem propan-
butan o wartoœci 1610 z³.
3 lutego – Œmigiel
Wykorzystuj¹c nieobecnoœæ domowni-
ków, w godz. 1700-1800 nieznany sprawca,
wybijaj¹c szybê w oknie od strony po-
dwórka, w³ama³ siê do domu jednoro-
dzinnego. Z³odziej ukrad³ portmonetkê
z zawartoœci¹ w kwocie 150 z³ oraz do-
wód osobisty.
7 lutego – Œmigiel
Oko³o godz. 840 zatrzymano kieruj¹cego
osobowym Oplem 56 - letniego miesz-
kañca Œmigla. Kierowca by³ w stanie nie-
trzeŸwym – 2,8 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.
8 lutego– Stare Bojanowo
Oko³o godz. 1945 kieruj¹cy osobowym
Oplem, 34-letni mieszkaniec tej miejsco-
woœci, nie opanowa³ pojazdu na ³uku dro-
gi, zjecha³ na przeciwleg³y pas jezdni,
a nastêpnie po prze³amania ¿ywop³otu
uderzy³ w drzewo. Kierowca dozna³ ob-
ra¿eñ lewej rêki i szczêki. W samocho-
dzie nie by³o pasa¿erów. Od kierowcy
pobrano krew do badañ na zawartoœæ
alkoholu w organizmie.

9 lutego – Œmigiel
Wszczêto postêpowanie przygotowaw-
cze przeciwko 26-letniemu mieszkañco-
wi powiatu leszczyñskiego o kierowanie
gróŸb karalnych przez telefon komórko-
wy do mieszkañca Œmigla. Podejrzewa-
ny mê¿czyzna mia³ w okresie od listopa-
da 2006 r. do 5.02.07r. groziæ mu pope³-
nieniem przestêpstwa.
9 lutego – Broñsko
Oko³o godz. 1500 zatrzymano 49-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel, który kierowa³
ci¹gnikiem rolniczym w stanie nietrzeŸ-
wym – 1,8 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
12 lutego– Œmigiel
W godz. 1800-2030 ukradziono samochód
Renault Megane Scenic II koloru srebr-
nego. Wartoœæ samochodu to ok. 75 000
PLN.
14 lutego – Œmigiel
Oko³o godz. 1150 na ul. Kiliñskiego zatrzy-
mano 55-letniego mieszkañca gminy Ko-
œcian, który jecha³ rowerem, maj¹c1,4 ‰
alkoholu w wydychanym powietrzu.
14 lutego – Olszewo
Oko³o godz. 1340 zatrzymano 52-letniego
mieszkañca gminy Œmigiel, który kiero-
wa³ Fiatem 126 p, maj¹c 2,1 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
19 lutego– Machcin
Oko³o godz. 2110 zatrzymano 21-letniego
mieszkañca gminy W³oszakowice, który
jecha³ rowerem wbrew zakazowi s¹dowe-
mu.

 21 lutego – Machcin
Wszczêto dochodzenie przeciwko 19-let-
niemu mieszkañcowi gminy Œmigiel, któ-
ry w nocy 17/18 lutego z pomieszczeñ
gospodarczych jednej z posesji skrad³
pi³ê spalinow¹, kosiarkê spalinow¹ oraz
dwie szlifierki k¹towe o wartoœci 5.000
z³. Utracone przedmioty wróci³y do po-
krzywdzonego.
22 lutego – gm. Œmigiel
Policja prowadzi postêpowanie przeciw-
ko 23-letniemu mieszkañcowi gminy
Œmigiel podejrzanemu o posiadanie
i handel narkotykami. Do zatrzymania
dosz³o 20 lutego w godzinach wieczor-
nych, podczas rutynowej kontroli, w trak-
cie której ujawniono 10 porcji marihuany
i 4 porcje amfetaminy. W wyniku prze-
szukania mieszkania podejrzanego,
z u¿yciem specjalnie szkolonego psa, od-
naleziono oko³o 50 g marihuany, 20 g am-
fetaminy, puste woreczki i wagê s³u¿¹c¹
do rozwa¿ania narkotyków. Niew¹tpliwie
mê¿czyzna porcjowa³ narkotyki i je
sprzedawa³. Policja potwierdzi³a ju¿ kil-
ka takich przypadków. Obecnie bada
okres i skalê dzia³alnoœci podejrzanego.
Mo¿e mu groziæ odpowiedzialnoœæ kar-
na do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
25 lutego – Œmigiel
W nocy 24/25 lutego na terenie jednej
z posesji nieznany sprawca rozci¹³ plan-
dekê zaparkowanej tam przyczepki sa-
mochodowej i skrad³ 150 par spodni.
Straty oszacowano na kilkaset z³otych.

28 lutego o godz. 1013 dy¿urny opera-
cyjny powiatu w PSK w Koœcianie przyj¹³
zg³oszenie o po¿arze hali magazynowej
w fabryce mebli Asadena w Œmiglu. Po-
mimo tego, ¿e pierwsi stra¿acy z OSP
Œmigiel przybyli na miejsce zdarzenia po
4 min., ca³y obiekt hali magazynowej by³
ju¿ objêty p³omieniami.
Stra¿acy w pierwszej kolejnoœci zabez-
pieczyli teren dzia³añ. Dwa zastêpy z OSP
Œmigiel gasi³y pal¹cy siê magazyn i za-
bezpiecza³y przyleg³¹ tapicerniê. Po przy-
byciu kolejnych dwóch zastêpów z JRG
Koœcian ratownicy w sprzêcie ochrony

28 luty – Po¿ar hali magazy-
nowej w Œmiglu

dróg oddechowych równie¿ zajêli siê
przede wszystkim ochron¹ tapicerni.
Ca³y magazyn objêty by³ p³omieniami,
w zwi¹zku z czym g³ówne wysi³ki skie-
rowano na zabezpieczenie tapicerni,
szwalni, wzorcowni i czêœci administra-
cyjnej – czêœci zak³adu nie objêtej po¿a-
rem. Z tapicerni, szwalni i wzorcowni
ewakuowano urz¹dzenia i komponenty
do produkcji mebli tapicerowanych. Ko-
lejno przybywaj¹ce jednostki OSP la³y
wodê na zawalon¹ halê magazynow¹ i do-
palaj¹ce siê pozosta³oœci komponentów
do produkcji mebli. W zwi¹zku z zagro-
¿eniem zawalenia siê pozosta³ej czêœci
obiektu oraz silnym zadymieniem dzia-
³ania prowadzono w bardzo trudnych
warunkach. Po zlokalizowaniu po¿aru
(który w tym momencie nie rozprze-
strzenia³ siê) przyst¹piono do dogasza-
nia obiektów i pozosta³oœci materia³ów.
Utrudnienie w prowadzeniu dzia³añ sta-
nowi³a zawalona konstrukcja hali maga-
zynowej, pod któr¹ dogaszano pal¹ce siê
materia³y. W celu oddymienia obiektu
wyciêto otwory w poszyciu dachu.
Dzia³ania stra¿y po¿arnych trwa³y blisko
6 godzin. Wynika³o to m.in. z du¿ej po-

wierzchni po¿aru (blisko 1000 m2) oraz
nagromadzenia du¿ej iloœci materia³ów
palnych (pianka poliuretanowa, lakiery,
kleje, stela¿e z drewna i p³yty wiórowej,
wata, nici).
Na miejsce po¿aru przyby³ komendant
powiatowy PSP w Koœcianie bryg. Jaro-
s³aw Tomaszewski oraz burmistrz Œmi-
gla Wiktor Snela. Komenda Powiatowa
Policji prowadzi dochodzenie w sprawie
ustalenia przyczyny po¿aru oraz strat
po¿arowych.
Spaleniu i ca³kowitemu zniszczeniu ule-
g³a hala magazynowa oraz czêœæ tapicer-
ni. Uratowano szwalniê, wzorcowniê oraz
czêœæ administracyjno-socjaln¹ i czêœæ
tapicerni.
W dzia³aniach bra³o udzia³ 7 zastêpów
stra¿y po¿arnych z: JRG PSP Koœcian,
OSP Œmigiel, OSP Racot, OSP Czacz,
OSP Stare Bojanowo oraz 2 zastêpy
z OSP Koœcian i Gry¿yna, które na czas
akcji stanowi³y operacyjne zabezpiecze-
nie powiatu w stra¿nicy PSP w Koœcia-
nie.

inf. ze strony internetowej KPPSP
w Koœcianie
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Nagrod¹ za rozwi¹zanie krzy¿ówki s¹
„Œmigielskie Zeszyty Historyczne” oraz
publikacje historyczne Huberta Zbier-
skiego „75 lat œmigielskiej Pogoni”,
„O œmigielskich wiatrakach, cechach
i organizacjach rzemieœlniczych”.

Pionowo
1. kocha dziecko
2. pielêgniarka
3. autor ksi¹¿ek
4. na trasie Poznañ – Wroc³aw
5. twórca dzie³

K r z y ¿ ó w k a

3 2 5 7 8
1 6 5 2

9 1 6
5 3

6 8 5 7
9 4
3 4 5

2 6 1 8
8 7 3 6 5

Zasady sudoku
Gra polega na wype³nieniu planszy cy-
frami od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym
samym wierszu, w tej samej kolumnie,
oraz w ka¿dym sektorze 3x3 oznaczo-
nym pogrubion¹ lini¹, znajdowa³a siê

Sudoku

6. islamski uczony
8. pêk sierœci

10. profit
16. czêœæ diecezji
18. imiê Lipskiego
20. z kilku rubryk

23. wiatr strefy podzwrotnikowej
25. œciernisko
26. jacht miechowy
27. rzymski Eros
28. super zabawa
29. kij do m³ócenia
31. le¿¹ w archiwum
33. boisko z niska siatk¹
36. wysoka fryzura

Poziomo
2. czêœæ strony gazety
7. bokobrody
9. celny do kosza

11. dalszy plan obrazu
12. d³ugi skok
13. strona pleców
14. ... manna
15. np. wzroku
16. np. NATO
17. renifer
19. œl¹ska gra w karty
21. rozwój
22. okala obraz
25. Ali z Tunisu
26. brat Ezawa
30. zjawa, widziad³o
32. dawny typ roweru
34. litera na osi odciêtych
35. s³u¿¹cy w liberii
37. kwaœny z cytryny
38. cenna karta,
39. daje mleko,
40. zimna tafla,
41. ... Jagiellonka
43. w œwiecy

tylko jedna taka sama cyfra. Innymi s³o-
wy w ¿adnej kolumnie, wierszu, lub
oznaczonym sektorze nie mo¿e powtó-
rzyæ siê dwa razy ta sama cyfra.

Kupon konkursowy „WŒ” nr 3/07
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................
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18 lutego rozpoczê³a siê kolejna edy-
cja Grand Prix Pi³ki Siatkowej organizo-
wanego przez Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu. W sk³ad Grand
Prix wchodz¹ cztery turnieje, w których
dru¿yny walcz¹ kolejno o puchary bur-
mistrza Œmigla, przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Œmigla, gminnego komendan-
ta Stra¿y Po¿arnej oraz kierownika
Oœrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu.
Do tegorocznych rozgrywek zg³osi³o siê
szeœæ dru¿yn – Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu,
Beach Vollyball Team Niet¹¿kowo, SKS
Borowo, „Polonez” Leszno, OKFiR-I
i OKFiR No Name. Po otwarciu imprezy
przez burmistrza Wiktora Snelê, kapita-

27 stycznia w Mogilnie odby³ siê
I Bieg Zimowy na dystansie 10 km.
W biegu tym startowa³ Dariusz Nowak,
który zaj¹³ 6 m. w kat. 30 lat, oraz Irene-
usz Koller, który w kat. 40 lat zaj¹³ 7 m.
Obydwaj zawodnicy reprezentowali KS
„Gryf” w Przysiece Polskiej.
17 lutego w Trzemesznie odby³ siê V Zi-
mowy Bieg Trzech Jezior. To 15-kilome-
trowy bieg, rozgrywany w malowniczej
okolicy, wokó³ trzech jezior usytuowa-
nych na granicy powiatów gnieŸnieñskie-
go, mogileñskiego i ¿niñskiego. Podczas
zawodów rozegrano m.in. Mistrzostwa
Polski Grubasów i Mistrzostwa Polski

W sobotê, 10 lutego, w sali sportowej

Grand Prix 2007

Nasi biegacze

V Zimowy Festyn Sportowo-Rekreacyjny

Wegetarian. Impreza dynamicznie siê
rozwija i z roku na rok cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem. W pierw-
szej edycji, w 2003 roku, wystartowa³o
w niej prawie 250 biegaczy, a w zesz³ym
roku ju¿ blisko 500, natomiast w tym
roku osi¹gniêto rekordow¹ liczbê 633
zawodników. Na mecie na uczestników
czeka³o m.in. grzane piwo, napoje ener-
getyzuj¹ce, ciep³y posi³ek. Ka¿dy z bie-
gaczy otrzyma³ pami¹tkowy medal.
Wœród nagrodzonych nie zabrak³o za-
wodnika „Gryfu” Micha³a Szkudlarka,
który w swojej kategorii wiekowej (pow.
70 lat) zaj¹³ 3 m.

M.D.

nowie wylosowali grupy. Dru¿yny, które
w swoich grupach zajê³y dwa pierwsze
miejsca, rozgrywa³y mecze pó³fina³owe
i fina³. Po szeœciu meczach poznaliœmy
pó³finalistów. O trzecie miejsce walczy³y
SKS Borowo i Beach Vollyball Niet¹¿ko-
wo – zwyciê¿y³a ekipa z Niet¹¿kowa, na-
tomiast zaciêty, naprawdê wyrównany
mecz o pierwsze miejsce stoczy³y dwie
ekipy OKFiR-u. OKFIR -I, zdobywca
ubieg³orocznego Grand Prix i tym razem
pokaza³, ¿e jest w dobrej formie. W tej
dru¿ynie gra³ równie¿, wybrany przez
sêdziego Leszka Barwiñskiego, najlep-
szy zawodnik turnieju Piotr Motylski.
Puchar dla najlepszych, statuetki dla po-
zosta³ych ekip i najlepszego zawodnika
wrêczy³ burmistrz Œmigla.

Tabela po pierwszych rozgrywkach
przedstawia siê nastêpuj¹co: I miejsce,
6 pkt. – OKFiR – I, II m, 5 pkt. – OKFiR
No Name, III m, 4 pkt. – Beach Vollyball
Team Niet¹¿kowo, IV m, 3 pkt. - SKS Bo-
rowo, V m, 2 pkt. – „Polonez” Leszno,
VI m, 1 pkt. ZGKiM.

¯.K.
Kolejny turniej 15 kwietnia. Zapra-
szamy kibiców.

przy basenie spotka³o siê ponad 20 dzie-
ci klas I-IV szkó³ podstawowych.
Uczestnicy festynu otrzymali imienn¹
kartê uczestnictwa, na której zbierali
punkty i zaliczenia kolejnych konkuren-
cji. Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji przygotowa³ zabawy sportowe: rzu-
ty pi³kami do kosza, hokejowe rzuty kar-
ne, rzuty ringo na krzy¿ak, skoki przez
skakankê, rzuty woreczkami przez ob-
rêcz, przedmuchiwanie kubka zawieszo-

nego na ¿y³ce, skacz¹ce kwadraty, slalom
z koz³owaniem pi³ki, rzuty lotkami do
tarczy. Zaliczenie wszystkich konkuren-
cji gwarantowa³o udzia³ w losowaniu 10
nagród rzeczowych. Zabawa by³a œwiet-
na, uczestnicy dopingowali siebie nawza-
jem, tworz¹c przyjacielsk¹ atmosferê.
Niektóre z konkurencji sprawi³y niespo-
dzianki, np. pozornie ³atwe rzuty ringo
na krzy¿ak okaza³y siê najtrudniejsze.
Ka¿de dziecko otrzyma³o czekoladê i pa-
mi¹tkowy dyplom.

¯.K., fot. Z.R.

9 lutego w Szkole Filialnej w ̄ egrów-
ku odby³ siê VI Szkolny Turniej Tenisa
Sto³owego. W zawodach uczestniczy³o
12 uczniów z klas I-III. Zwyciê¿y³ Mate-
usz Franek, drugie miejsce zaj¹³ Mate-
usz Kozak, trzecie Agnieszka Nêdza.
Najlepsi tenisiœci otrzymali pami¹tkowe

VI Tenisowe Mistrzostwa Szko³y Filialnej
w ¯egrówku

dyplomy i rakietki tenisowe, natomiast
pozostali uczestnicy zawodów nagrody
pocieszenia ufundowane przez Radê Ro-
dziców dzia³aj¹c¹ przy Szkole Filialnej
w ¯egrówku.

Barbara £awniczak
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24 lutego w sali gimnastycznej Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu zebra³o siê 110 m³odych
zawodników tenisa sto³owego by stan¹æ
do walki w III Wojewódzkim Turnieju
Klasyfikacyjnym Kadetek i Kadetów.
Po oœmiogodzinnej rywalizacji wy³onio-
no zwyciêzców. Wœród 36 kadetek z ca-
³ej Wielkopolski najlepsze okaza³y siê:
Sara Opermann („Sparta”-Z³otów) –
I miejsce, Joanna Drygas („Salos”-Po-
znañ) – II m., Justyna ¯urek (Polonia
„Arsena³”-Œmigiel).

Turniejowa walka tenisistów
W klasyfikacji kadetów zwyciê¿yli: Jakub
Pilarski („Trasko”-Ostrzeszów) – I m.,
Sebastian Guss II m. i Kajetan Rosiñski
III m. (obydwaj z klubu „Sparta”-Z³otów).
Organizatorem turnieju by³ miejscowy
Klub Sportowy Polonia „Arsena³” Œmi-
giel, którego zawodnicy osi¹gnêli ca³-
kiem niez³e wyniki: Justyna ̄ urek – 3 m.,
Ewelina ¯urek 9-12 m., Mateusz Skoru-
piñski 5 m. , Wojciech Przybylski  8 m.,
Przemys³aw Grzesiewicz 13-16 m., Kac-
per Raksimowicz 25-32 m.
Puchary oraz nagrody dla m³odych za-

wodników ufundowali: burmistrz Œmigla
Wiktor Snela oraz starosta koœciañski
Andrzej Jêcz.

M.D.

W dniu 9 lutego 2007 r. zakoñczy³a
siê V Edycja Amatorskiej Ligi w Pi³ce
No¿nej Halowej Niet¹¿kowo 2006/2007.
Liga rozpoczê³a siê 3 listopada 2006r. Or-
ganizatorem ligi by³ UKS „Junior” Nie-
t¹¿kowo. Wszystkie mecze odbywa³y siê
w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie.
W lidze bra³o udzia³ 14 zespo³ów.
Najlepszym zespo³em okaza³ siê „Rosmo-
sis Pawe³ Kenkel” zdobywaj¹c 34 punk-
ty. Drugie miejsce zaj¹³ zespó³ „BauMal
Kaczmarek 23”. Trzecie miejsce zaj¹³ ze-
spó³ „Topaz”. Wszystkie zespo³y bior¹ce

Podsumowanie V Edycji ALPNH – Niet¹¿kowo
2006/2007

I miejsce – „Rosmosis Pawe³ Kenkel”

II miejsce – „BauMal Kaczmarek 23”

III miejsce – „Topaz”

Tabela
1. Rosmosis Pawe³ Kenkel 13 34 64-18

2. BauMal Kaczmarek 23 13 31 46-22
3. Topaz 13 27 28-25
4. GMB Śmigiel 13 23 37-24
5. VIACON Team 13 23 36-19
6. Intar Leszno 13 22 40-23
7. Topaz Oświata Marta 13 19 22-24
8. Orły Chudaka 13 18 23-28
9. JW 3477 Leszno 13 18 26-20
10. VITO 13 15 24-38
11. FC Huragan - Astra 2 13 14 20-28
12. Poczta Polska 13 7 16-35
13. MPWiK Leszno 13 5 19-53
14. Petardy 13 3 12-56

udzia³ w rozgrywkach otrzyma³y pami¹t-
kowe dyplomy a zespo³y zajmuj¹ce miej-
sca od pierwszego do trzeciego okaza³e
puchary. Zawodnicy pami¹tkowe meda-
le odpowiednio z³ote, srebrne, br¹zowe.
W ca³ych rozgrywkach strzelono 413
bramek. Na listê strzelców wpisa³o siê
95 zawodników. Najlepszym strzelcem
ligi okaza³ siê:
Przemys³aw Neczyñski (Rosmosis Pawe³
Kenkel) oraz £ukasz Bia³asik (Rosmosis
Pawe³ Kenkel) strzelaj¹c po 21 bramek.
Oboje otrzymali statuetkê najlepszego
strzelca.  Najlepszym bramkarzem zosta³

1 Neczyński Przemysław Rosmosis Paweł Kenkel 21

Białasik Łukasz Rosmosis Paweł Kenkel 21

3 Kozak Bartosz FC Huragan - Astra 2 14

Najlepsi strzelcy

Rados³aw Konieczny (Rosmosis Pawe³
Kenkel), który otrzyma³ statuetk¹ najlep-
szego bramkarza.
Wybrano równie¿ zespó³ do nagrody „fair
play.” Zespo³em tym zosta³ „INTAR Lesz-
no.”
Pami¹tkowe statuetki otrzyma³ sêdzia
rozgrywek Tomasz Bajsztok oraz najstar-
szy uczestnik V Edycji Jan WoŸniak.

J.P.








