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Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej
Œmigla odby³a siê 26 kwietnia. Sprawoz-
danie z wykonania bud¿etu gminy za rok
2006 przedstawi³ burmistrz Wiktor Sne-
la. Radni, w pe³nym sk³adzie, po zapozna-
niu siê ze szczegó³owym sprawozdaniem
dotycz¹cym dochodów i wydatków gmi-
ny oraz opiniami Komisji Rewizyjnej i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej jednog³o-
œnie udzielili burmistrzowi absolutorium.
Ponadto wybrali spoœród siebie przedsta-
wicieli, którzy z ramienia Rady Miejskiej
bêd¹ reprezentowaæ  gminê Œmigiel
w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiê-
biorczoœci w Koœcianie. Zostali nimi Jan
Józefczak i Jan Pietrzak, natomiast bur-
mistrz bêdzie reprezentantem gminy

Przedstawione poni¿ej informacje to
skrót wykonania dochodów i wydatków.
Szczegó³owy ich opis zamieszczony zo-
sta³ w sprawozdaniu przed³o¿onym Ra-
dzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej.
Plan pocz¹tkowy dochodów wynosi³
27.160.628 z³. Po zmianach wyniós³
31.252.074 z³, jest to wzrost o 4.091.446
z³ .
Wzrost po stronie dochodów zwi¹zany
jest z wprowadzeniem w ci¹gu roku na-
stêpuj¹cych zmian:
• wprowadzone zosta³y œrodki za prace

wykonane w  roku 2005 dotycz¹ce
budowy kanalizacji w Niet¹¿kowie,
kwoty te zosta³y przekazane z ZPORR
i Urzêdu Wojewódzkiego

• ta sama sytuacja dotyczy³a zadania
zwi¹zanego z pracami prowadzonymi
na stawie w Œmiglu (Egelsse), œrodki
zosta³y przekazane z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych

• pozyskano œrodki na prace drogowe
z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych na drogi w Poladowie i Starej
Przysiece Pierwszej

• pozyskano œrodki z Agencji Nierucho-
moœci Rolnej na ulicê Szkoln¹ w Sta-
rym Bojanowie

• otrzymano œrodki z Urzêdu Marsza³-
kowskiego na remont zaplecza socjal-
no-magazynowego na boisku w Sta-
rym Bojanowie oraz na budowê bo-
iska do koszykówki w Sp³awiu

• dodatkowo otrzymano dotacje celowe
na realizacjê zadañ w³asnych i zleco-
nych, miêdzy innymi na: usuwanie
skutków suszy, zwrot podatku akcy-
zowego rolnikom, pomoc materialna
dla uczniów (stypendia), dofinansowa-
nie pracodawcom kosztów przygoto-

Absolutorium dla burmistrza.

Realizacja bud¿etu gminy za rok 2006

w Stowarzyszeniu Miast i Gmin po³o¿o-
nych przy drodze ekspresowej Poznañ –
Wroc³aw „PI¥TKA”.
 Rada przyjê³a zmiany w bud¿ecie na rok
bie¿¹cy. Maj¹c na uwadze poprawê bez-
pieczeñstwa, zadecydowano o udzieleniu
pomocy finansowej w kwocie 200.000,00
z³ dla powiatu koœciañskiego na przebu-
dowê odcinka drogi w Sp³awiu. Docho-
dy bud¿etu naszej gminy zwiêksz¹ siê
o kwotê 300.000,00 z³  z tytu³u planowa-
nego dofinansowania z bud¿etu powiatu
koœciañskiego na przebudowê  ul. Polnej.
Dziêki tym œrodkom  bêdzie mo¿na przy-
gotowaæ teren pod przysz³¹ budowê ka-
nalizacji.
Podjêto równie¿ uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹

burmistrza do zawarcia porozumienia
z Biurem Us³ug Inwestycyjnych „DO-
RMEL” Sp. z o.o., na mocy którego fir-
ma przyst¹pi do opracowania na w³asny
koszt zmian w Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Œmigiel oraz Miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego, co umo¿liwi budowê si³ow-
ni wiatrowych.
Na koniec radni przyjêli oœwiadczenie,
w którym zajêli stanowisko w sprawie
budowy drogi ekspresowej S5, podkre-
œlaj¹c znaczenie wpisania jej na listê prio-
rytetowych inwestycji finansowych w ra-
mach Krajowego Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Œrodowisko.

wania zawodowego m³odocianych pra-
cowników, zadania z zakresu opieki
spo³ecznej.

Dochody zosta³y wykonane w wysoko-
œci 31.710.057,04 z³, co stanowi 101,47%
w stosunku do zak³adanego planu po
zmianach.
W wykonanych dochodach mieszcz¹ siê
kwoty podatków wp³aconych w roku
2006, a dotycz¹cych lat poprzednich.
W kwocie zaleg³ych podatków jak i zale-
g³oœci z tytu³u sprzeda¿y nieruchomoœci
mieszcz¹ siê i takie, które praktycznie s¹
nieœci¹galne (cegielnia w Przesiece Pol-
skiej). Niektóre zaleg³oœci w miarê mo¿-
liwoœci s¹ zabezpieczone hipotecznie.
Znaczn¹ pozycj¹ w dochodach jest poda-
tek od nieruchomoœci (2% od budowli),
którego podatnikiem jest Zielonogórski
Zak³ad Górnictwa Nafty i Gazu – kwota
za 2006 rok to 726.242,26 z³. Oprócz tego
zak³ad ten p³aci op³atê eksploatacyjn¹ za
wydobycie gazu – kwota 1.159.292 z³.
Ponadto rolnicy, na których terenie znaj-
duj¹ siê odwierty, p³ac¹ podatek jak od
dzia³alnoœci gospodarczej. S¹ to tereny
wsi Broñsko, Czacz, Karœnice, Ksiêgin-
ki, Nowy Bia³cz, Stary Bia³cz, ¯egrowo.
Wykaz podatników uzgodniony zosta³
z w/w zak³adem, a poszczególni rolnicy
zostali obci¹¿eni podatkiem zgodnie z
wyci¹giem z rejestru gruntów przes³a-
nym przez Wydzia³ Geodezji w Koœcia-
nie.
Ponadto zauwa¿a siê wzrost dochodów
w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Dla porównania w roku 2005
wp³yw wynosi³ 2.656.358 z³ przy udziale
tego¿ podatku 35,61%. W roku 2006
wp³yw wynosi³ 3.636.031 z³ przy udziale
podatku 35,95%
Przychodami bud¿etu w roku 2006 by³y:

• po¿yczka z NFOŒiGW w kwocie
879.500 z³ z przeznaczeniem na budo-
wê stacji uzdatniania oraz sieci wodo-
ci¹gowych dla wsi Bronikowa, Mo-
rownicy, Machcina

• kredyt inwestycyjny z BOŒ w kwocie
1.000.000 z³ z przeznaczeniem na bu-
dowê sali gimnastycznej z zapleczem
socjalnym przy budynku szkolnym
w Starej Przysiece Drugiej

Wydatki bud¿etowe za rok 2006 wyko-
nano w wysokoœci 33.511.829,56 z³, co
stanowi 97,99 % do zak³adanego planu po
zmianach.
W wydatkach nale¿y wymieniæ dzia³y,
które stanowi¹ znaczn¹ pozycjê w bud¿e-
cie. S¹ to:
• szeroko rozumiana oœwiata, a wiêc

szko³y podstawowe , gimnazja, zerów-
ki, przedszkola, œwietlice szkolne, do-
wo¿enie uczniów oraz schronisko m³o-
dzie¿owe, pomoc materialna dla
uczniów(stypendia), dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego m³odocianych pracowni-
ków.

Ogó³em na wymienione zadania oœwia-
towe i edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹
wydatkowano kwotê 14.762.375,72 z³, co
stanowi 44,05 % ogólnych wydatków
gminy. Na wy¿ej wymienion¹ kwotê sk³a-
daj¹ siê
- subwencja oœwiatowa w wysokoœci

8.888.923 z³, co stanowi 60,21 % wydat-
ków oœwiatowych

- dotacje celowe w wysokoœci 293.753 z³
– 1,99 % wydatków oœwiatowych

- pozosta³a kwota w wysokoœci
5.579.699,72 z³ pochodzi z bud¿etu
gminy, co stanowi 37,80 % wydatków
oœwiatowych (w tym kwota 1.439.302
z³ to wydatki na inwestycje)

Anita Kasperska
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W poszczególnych placówkach oœwiatowych przedstawia siê to nastêpuj¹co:

• opieka spo³eczna i pozosta³e zadania
z zakresu polityki spo³ecznej stanowi¹
kwotê 8.444.913,13 z³, co daje 25,20 %
ogólnych wydatków bud¿etu gminy.
W kwocie tej mieœci siê wyp³ata do-
datków mieszkaniowych, zasi³ków
i innych œwiadczeñ wyp³acanych
z opieki, utrzymanie Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej i opiekunek œrodowisko-
wych oraz wspó³praca z Powiatowym
Biurem Pracy.

Na wy¿ej wymienion¹ kwotê sk³adaj¹ siê:
- dotacje celowe w wysokoœci

6.351.237,25 z³
- kwota z bud¿etu gminy w wysokoœci

2.093.675,88 z³
• do instytucji kultury pod nazw¹ Cen-

trum Kultury zosta³a w roku 2006
przekazana dotacja w wysokoœci
822.852 z³, co stanowi 2,46 % ogólnych
wydatków. (wydatki zwi¹zane z zespo-
³em Pryzmat Bis w roku 2006 z bud¿e-
tu  gminy i  Centr um to  kwota
34.184,10)

• jednostka bud¿etowa Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji otrzyma³a na
swoj¹ dzia³alnoœæ œrodki w wysokoœci
322.866 z³, co stanowi 0,96 % ogólnych
wydatków.

Ponadto z bud¿etu gminy zosta³o wyko-
nanych szereg prac inwestycyjnych, re-
montowych na drogach, ulicach, chod-
nikach, œwietlicach i zwi¹zanych z oœwie-
tleniem. Miêdzy innymi wykonano takie
zadania jak:
• budowa stacji uzdatniania oraz sieci

wodoci¹gowych dla wsi Bronikowa,

Morownicy, Machcina. By³a ta konty-
nuacja prac zwi¹zanych z pobudowa-
niem stacji wodoci¹gowej o wydajno-
œci 24m3/h oraz sieci przesy³owej i roz-
dzielczej wraz z przy³¹czami o d³ugo-
œci 9,190 km . Kwota wydatkowana
w 2006 roku to ogó³em 1.746.995,63 z³,
z czego kwota 1.010.752 z³ to œrodki
niewygasaj¹ce z 2005 roku

• remont domu wiejskiego w Starym
Bojanowie wraz z wyposa¿eniem oraz
urz¹dzeniem placu zabaw dla dzieci.
Na zadanie to zosta³ z³o¿ony wniosek
do Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Restrukturyzacja i moderniza-
cja sektora ¿ywnoœciowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich 2004-2006”,
œrodki z tego programu bud¿et powi-
nien otrzymaæ w roku 2007. Wydatko-
wana kwota ogó³em w roku 2006 to
541.964,35 z³, z czego kwota 108.113
z³ to wydatki niewygasaj¹ce z roku
2005

• przebudowa drogi przy blokach w Sta-
rym Bojanowie. Wydatkowana kwota
to 111.818,18 z³, w tym dofinansowa-
nie ze œrodków Agencji Nieruchomo-
œci Rolnych w wysokoœci 91.965,08 z³

• wykonanie dywanika asfaltowego na
podbudowie betonowej na ul. Jana
Paw³a II w Œmiglu oraz na ul. Iwasz-
kiewicza, wykonanie chodnika z kost-
ki brukowej na ul. Iwaszkiewicza.
Wydatkowana kwota to 114.942,63 z³

• wykonanie chodnika na ul. Ogrodowej
i Lipowej w Œmiglu. Wydatkowana
kwota to 24.999,17 z³. Prace by³y wy-

konywane we wspó³pracy ze Staro-
stwem

• budowa ul. Krasickiego w Œmiglu.
Wydatkowana kwota to 19.999,41 z³

• po³o¿enie dywanika asfaltowego na
istniej¹cej nawierzchni bitumicznej na
drodze przy oczyszczalni. Wydatkowa-
na kwota to 22.546,44 z³

• budowa drogi w Poladowie – wykona-
no nawierzchniê bitumiczn¹ na odcin-
ku 330 m2 z jednostronnym œciekiem,
po drugiej stronie z krawê¿nikiem.
Wydatkowana kwota to 177.572,63 z³,
w tym œrodki z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w wysokoœci 57.573
z³

• budowa odcinka drogi w Starej Przy-
siece Pierwszej – wykonano na istnie-
j¹cej podbudowie t³uczniowej na-
wierzchniê bitumiczn¹. Wydatkowana
kwota to 54.438,93 z³

• przybudowano drogê w kierunku Par-
ska oraz wykonano kanalizacjê desz-
czow¹ z rur betonowych. Wydatkowa-
na kwota to 24.000 z³

• wybudowano salê gimnastyczn¹ z za-
pleczem socjalnym przy budynku
szkolnym w Starej Przysiece Drugiej.
Prace zakoñczono w roku 2007. Wy-
datkowana kwota w roku 2006 to ogó-
³em 950.284,29 z³, w tym œrodki z wy-
datków niewygasaj¹cych w roku 2005-
328.088 z³. Poza tym ustalono wydat-
ki niewygasaj¹ce na prace wykoñcze-
niowe w kwocie 477.106 z³

Nazwa jednostki

Wydatki związane 
z przedszkolami 

i oddziałami 
przedszkolnymi 

Wydatki związane 
z dowożeniem

Wydatki na szkoły 
podstawowe, 

gimnazja, 
dokształcanie 

świetlice szkolne itp.

Wydatki na 
schronisko

Wydatki dokonywane 
bezpośrednio 

z budżetu gminy na 
inwestycje, 

wyprawkę szkolną 
stypendia, dof. 

dokszt. zawodowego, 
dowożenie do 

Kościana

Ogółem 

Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł

Szkoła w Bronikowie 47.713,65 52.783,86 890.034,87 990.532,38

Szkoła w Czaczu 254.788,86 119.650,00 1.770.112,31 2.144.551,17

Szkoła w Starej 
Przesiece Drugiej 101.803,30 74.102,44 1.651.127,50 1.827.038,24

Szkoła w Starym 
Bojanowie 284.170,66 76.699,29 2.096.170,40 2.457.040,35

Szkoła w Śmiglu 52.164,16 108.446,19 4.582.711,99 4.743.322,34

Przedszkole w Śmiglu 738.426,00 738.426,00

Schronisko 
Młodzieżowe w Śmiglu 69.893,42 69.893,42

Budżet gminy 1.791.576,82 1.791.576,82

Ogółem 1.479.066,63 431.681,78 10.990.157,07 69.893,42 1.791.576,82 14.762.375,72
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• przystosowano budynek w podwórzu
urzêdu na now¹ siedzibê OPS. Prace
ostatecznie zakoñczy³y siê w roku
2007, dlatego ustanowiono na nie wy-
datki niewygasaj¹ce w kwocie 254.487
z³. Natomiast kwota wydatkowana
w roku 2006 to 340.887,12 z³, w tym
wydatki niewygasaj¹ce z roku 2005 –
25.375 z³

• wykonano oœwietlenie uliczne  na ul.
Dzia³kowej i Paderewskiego w Œmiglu
za kwotê 63.386,06 z³

• rozpoczêto prace w œwietlicy w Brusz-
czewie zwi¹zane z budow¹ sanitaria-
tów, wydatkowana kwota to 19.877,91
z³

• prowadzono prace zwi¹zane z budow¹
magazynu sprzêtu spor towego
w œwietlicy w Czaczu na kwotê
17.243,43 z³

• rozpoczêto prace zwi¹zane z budow¹
œwietlicy w Morownicy. Wydatkowa-
na kwota to 19.922,10 z³, a kwota
206.257 z³ zosta³a umieszczona w wy-
kazie wydatków niewygasaj¹cych do
wykorzystania w roku 2007

• wykonano prace na terenie boiska do
koszykówki w Sp³awiu. Wydatkowana
kwota to 17.387,67 z³, w tym kwota
5.000 z³ z Urzêdu Marsza³kowskiego

Ponadto wydatkowano tak¿e kwoty zwi¹-
zane z bie¿¹cym utrzymaniem œwietlic.
Po rozliczeniu wykonanych dochodów
i wydatków oraz rozchodów i przycho-

dów bud¿etowych (co jest przedstawio-
ne na stronie 30. wykonania wydatków)
bud¿et gminy za rok 2006 zamkn¹³ siê
nadwy¿k¹ oraz wolnymi œrodkami, co
stanowi ogó³em kwotê 1.148.881,95 z³.
Œrodki te pozwoli³y w pocz¹tkowych mie-
si¹cach roku 2007 na swobodne funkcjo-
nowanie urzêdu oraz jednostek organi-
zacyjnych gminy (szkó³, Centrum Kultu-
ry, OKFiR, OPS).
Po przyjêciu bilansu bêdzie mo¿na wpro-
wadziæ powy¿sz¹ kwotê jako przychody
do planu bud¿etu w roku 2007, tym sa-
mym zmniejszaj¹c wysokoœæ planowa-
nych dla zrównowa¿enia bud¿etu kredy-
tów.

Skarbnik Œmigla
Danuta Marciniak

16 kwietnia wesz³o w ¿ycie zarz¹dze-
nie burmistrza Œmigla w sprawie nada-
nia nowego regulaminu organizacyjnego
Urzêdu Miejskiego Œmigla. Dotychczas
praca urzêdu oparta by³a na samodziel-
nych stanowiskach pracy. Od po³owy
kwietnia br. w urzêdzie dzia³aj¹ cztery
wydzia³y:
• Wydzia³ Finansów,
• Wydzia³ Infrastruktury i Ochrony

Œrodowiska,
• Wydzia³ Spraw Obywatelskich, Go-

spodarki Komunalnej i Rolnictwa,
• Wydzia³ Spraw Obywatelskich

i Oœwiaty.
Poszczególnym wydzia³om przypisane
zosta³y zadania wynikaj¹ce z obowi¹zu-

Reorganizacja œmigielskiego urzêdu
j¹cych przepisów, a funkcjê kierowników
pe³ni¹:
• Skarbnik Œmigla Danuta Marciniak –

Wydzia³ Finansów
• Blandyna Pella – Wydzia³ Infrastruk-

tury i Ochrony Œrodowiska
• Zastêpca burmistrza Wies³awa Pole-

szak-Kraczewska – Wydzia³ Spraw
Obywatelskich, Gospodarki Komunal-
nej i Rolnictwa

• Sekretarz Œmigla Maciej Wiœniewski
– Wydzia³ Spraw Organizacyjnych
i Oœwiaty.

Celem stworzenia nowej struktury orga-
nizacyjnej jest usprawnienie pracy urzê-
du poprzez sprawniejszy przep³yw infor-

macji oraz poprawê jakoœci zarz¹dzania
prac¹ urzêdu.
Kolejn¹ zmian¹, która bêdzie bardziej
widoczna, jest obowi¹zek noszenia przez
pracowników identyfikatorów z infor-
macj¹ o zajmowanym stanowisku. W dru-
giej po³owie maja ka¿dy z pracowników
bêdzie obowi¹zany nosiæ go na tzw. smy-
czy. Celem tej zmiany jest ³atwiejsza iden-
tyfikacja pracowników przez interesan-
tów urzêdu.
Wkrótce nast¹pi tak¿e zmiana siedziby
Biura Rady Miejskiej, które funkcjono-
waæ bêdzie na pierwszym piêtrze budyn-
ku urzêdu (w pokojach, które zajmowa³
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej). Natomiast
opuszczone przez Biuro Rady pomiesz-
czenia zajmie Wydzia³ Infrastruktury
i Ochrony Œrodowiska.

Maciej Wiœniewski
Schemat organizacyjny Urzêdu Miejskiego Œmigla
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Puste od ponad roku miejsce przy sto-
le obrad œmigielskiego samorz¹du, przy-
dzielone sekretarzowi Œmigla, zaj¹³
12 kwietnia na VIII Sesji Rady Miejskiej
Maciej Wiœniewski, pracuj¹cy dotych-
czas w œmigielskim magistracie, jako
g³ówny specjalista do spraw organizacji
i funkcjonowania urzêdu.
Za tym w³aœnie kandydatem przemawia-
³y przede wszystkim: znacz¹ce i wszech-
stronne doœwiadczenie zawodowe, odpo-
wiednie wykszta³cenie, a tak¿e rok rze-
telnej pracy w œmigielskim samorz¹dzie.
Maciej Wiœniewski (31 lat, mieszkaniec
Leszna) jest absolwentem Wy¿szej Szko-
³y Nauk Humanistycznych i Dziennikar-
stwa w Poznaniu – specjalizacja: admini-
stracja samorz¹dowa oraz Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu –
wydzia³u politologii, a tak¿e Uniwersyte-

tu Warszawskiego, gdzie ukoñczy³ stu-
dia podyplomowe z zakresu polityki re-
gionalnej i rozwoju regionalnego. Do-
œwiadczenie zawodowe uzyska³ m.in.
jako pracownik Wielkopolskiego Urzê-
du Marsza³kowskiego, Ministerstwa In-

frastruktury, wyk³adowca Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie,
a tak¿e jako asystent poselski oraz dyrek-
tor biura poselskiego.
To nie koniec zmian w œmigielskim urzê-
dzie. Niebawem wejdzie w ¿ycie nowy
regulamin organizacyjny, zgodnie z któ-
rym zostanie wprowadzony podzia³ na
wydzia³y:
- finansowy,
- infrastruktury i ochrony œrodowiska,
- spraw obywatelskich, gospodarki ko-

munalnej i rolnictwa
- spraw organizacyjnych i oœwiaty, któ-

rego kierownikiem zostanie w³aœnie
sekretarz.

tekst i fot. Anita Kasperska

Œmigiel znów ma sekretarza

Obszerny program obejmowa³a VIII
sesja Rady Miejskiej, która odby³a siê
12 kwietnia. Poza podjêciem piêtnastu
uchwa³ rajcy obejrzeli prezentacje po-
œwiêcone elektrowniom wiatrowym oraz
wys³uchali sprawozdania z pracy œmigiel-
skiej oczyszczalni. Ponadto na wniosek
burmistrza Sneli rada powo³a³a Macieja
Wiœniewskiego na sekretarza Œmigla,
o czym informowaliœmy ju¿ wczeœniej.
Obrady rozpoczêto uhonorowaniem za
d³ugoletni¹ pracê w samorz¹dzie ustêpu-
j¹cych z funkcji so³tysów: Franciszka
Szymañskiego (od lewej) z Koszanowa
oraz Stanis³awa Buchwalda (z prawej)
z Morownicy.
Pierwszy z nich przewodniczy³ Radzie
So³eckiej ponad 30 lat, zaœ drugi przez
szeœæ kadencji samorz¹du. W podziêko-
waniu burmistrz Wiktor Snela oraz prze-
wodnicz¹cy rady Jan Józefczak wrêczyli
seniorom kwiaty oraz reprodukcje z lot-
niczymi fotografiami wsi.

W po³owie marca radni poznali zamierze-
nia i oczekiwania pierwszego z inwesto-
rów zainteresowanych ulokowaniem si-
³owni wiatrowych na obszarze naszej
gminy. Na kwietniowej, poœwi¹tecznej
sesji swoj¹ prezentacjê przedstawi³ dru-
gi inwestor – niemiecka firma „Insta-
tech”. Po wys³uchaniu obu ofert o kon-
sultacje w tej nowej dla œmigielskich sa-
morz¹dowców dziedzinie zosta³ popro-
szony Tadeusz Waltrowski, mieszkaniec
naszej gminy, który od lat zawodowo zaj-
muje siê bran¿¹ produkcji energii odna-
wialnej.
W zwi¹zku z zapowiadanym wyodrêbnie-
niem z Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej nowego zak³adu bud¿e-
towego, Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnego
radni podjêli uchwa³ê o jego utworzeniu,
a tak¿e uchwalili statuty dla obu jedno-
stek.
Rajcy wyrazili równie¿ zgodê na sprze-
da¿ dwudziestu szeœciu lokali mieszkal-
nych, których lokatorzy s¹ zainteresowa-
ni ich wykupem, tj. w Œmiglu przy uli-
cach: Podgórnej 4, Pó³nocnej 3,5 i 7,
Koœciuszki 12 i 8, Matejki 6, Szkolnej 5
i 7 oraz w Starym Bojanowie przy ul. Krê-
tej 10. Zgodnie z uchwalonym Wielolet-
nim planem gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gmina na dzieñ dzisiej-
szy dysponuje 136 lokalami wytypowa-
nymi do sprzeda¿y. Rada zadecydowa³a
tak¿e o zakupie jednego lokalu od osoby
prywatnej. Mieœci siê on w Parsku i zo-

stanie przeznaczony na œwietlicê wiejsk¹.
Kolejnym etapem przygotowañ samorz¹-
du do planowanej przebudowy ulicy Po-
lnej w Œmiglu po wybranym w drodze
przetargu wykonawcy – Przedsiêbior-
stwie Robót In¿ynieryjno-Drogowych
S.A. w Nowym Tomyœlu – jest zaci¹gniê-
cie w Banku Ochrony Œrodowiska prefe-
rencyjnego kredytu na kwotê 1 mln z³o-
tych. Decyzja o jego zaci¹gniêciu by³a
tak¿e przedmiotem jednej z podjêtych
uchwa³.

Si³owni wiatrowych ci¹g dalszy

Gmina dofinansuje równie¿ kwot¹ 40 tys.
z³otych dalszy ci¹g budowy chodnika
w Karœnicach, wspólnie z Wielkopolskim
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Pozna-
niu.
Kolejna sesja, absolutoryjna, odbêdzie
siê 26 kwietnia.

tekst i fot. Anita Kasperska
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22 kwietnia Kurkowe Bractwo Strze-
leckie w Œmiglu obchodzi³o XV-lecie re-
aktywowania dzia³alnoœci. Na uroczy-
stoœæ licznie przybyli goœcie - Europejski
Król Strzelców Historycznych Anno Do-
mini 2006-2009 brat Tadeusz ¯y³a z Jan-
kowic ko³o Pszczyny, Lech Biegañski -
Król Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich (KBS) Rzeczpospolitej Pol-
skiej (RP) oraz  Maciej Osiñski - Król i za-
razem Prezes Okrêgu Leszczyñskiego
KBS RP. Obecny by³ te¿ Roman Skrzy-
pek – Król KBS Œmigiel. Z radoœci¹ po-
witano delegacje kurkowych bractw
z Dolska, Grudzi¹dza, Grzebieniska, Ju-
trosina, Mieszkowa, Mosiny, Opalenicy,
Ostrowa Wlkp., Piechcina, Poznania
(2 bractwa), Pszczyny, Rawicza, W³osza-
kowic, Wolsztyna i Zb¹szynka. Nie zawie-
dli te¿ goœcie oficjalni: burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, sprawuj¹cy patronat hono-
rowy obchodu jubileuszowego, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla – Jan Jó-
zefczak, starosta koœciañski – Andrzej
Jêcz, wiceburmistrz Œmigla – Wies³awa
Poleszak-Kraczewska,  dyrektor Cen-
trum Kultury w Œmiglu – Eugeniusz
Kurasiñski, kierownik Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu – Zyg-
munt Ratajczak, kierownik Zak³adu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu – Feliks Banasik, komendant
Posterunku Policji w Œmiglu – Jaros³aw
Miedzianek, prezes Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Œmiglu – Roman Schiller,
Krystyna Schulz – prezes Towarzystwa
Œpiewu Harmonia w Œmiglu, przewodni-
cz¹ca Krêgu Harcerzy Starszych ZHP
w Œmiglu – Barbara Konieczna, komen-
dant Hufca ZHP w Œmiglu – Magdalena
Stachowska.

Honorowy wystrza³ armatni oddany
przez brata Eugeniusza Hamrola by³ sy-
gna³em do wymarszu pochodu brackie-
go na mszê œw. do koœcio³a  farnego.
Pochód prowadzi³ komendant KBS Œmi-
giel Aleksander Przydro¿ny, za nim sz³y
poczty sztandarowe braci i zaprzyjaŸnio-
nych organizacji œmigielskich na czele

z pocztem Okrêgu Leszczyñskiego KBS,
dalej M³odzie¿owa Orkiestra Dêta w Œmi-
glu pod batut¹ kapelmistrza Jana Nowic-
kiego. Kolumnê zamykali zaproszeni
goœcie i pozostali bracia kurkowi.

W koœciele pw. Najœwiêtszej Marii
Panny Wniebowziêtej odprawiona zosta-
³a uroczysta msza œwiêta w intencji zmar-
³ych braci i za pomyœlnoœæ bractwa. Mszy
œw. przewodniczy³ kapelan Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzecz-
pospolitej Polskiej ks. Henryk Marczew-
ski z Borzêciczek wraz z ks. kanonikiem
Zygmuntem Bartkowiakiem, probosz-
czem tutejszej fary w asyœcie ks. kanoni-
ka dziekana Mariana Szymañskiego i ks.
wikariusza Marka Denysiuka. W kazaniu
ks. Marczewski przypomnia³ szczytne
idee brackie, które powinny byæ drogo-
wskazem ¿yciowym braci,  podkreœlaj¹c
znaczenie s³ów: W jednoœci si³a.  Mszê œw.
zakoñczy³o wspólne odœpiewanie „Bo¿e,
coœ Polskê…”

Po mszy œw. pochód, do którego do-
³¹czyli ksiê¿a, uda³ siê do miejsc pamiê-
ci narodowej na rynku œmigielskim. Wi¹-
zanki kwiatów z³o¿yli: pod tablic¹  upa-
miêtniaj¹c¹ Polaków rozstrzelanych
w 1939 r. – Stefan Klupsz, Adam Dory-
nek, Tadeusz Tomaszewski,  pod obeli-
skiem upamiêtniaj¹cym wymarsz œmigie-
lan do powstania wielkopolskiego
w 1919 r. – Witold Omieczyñski, Tadeusz
Dekiert  i Henryk Skoracki. (Trzeba za-
znaczyæ, ¿e w przeddzieñ, w sobotnie popo-
³udnie na miejscowym cmentarzu Witold
Omieczyñski, Tadeusz Dekiert, Tadeusz
Tomaszewski oraz Marek Stachowiak z³o-
¿yli kwiaty na grobach oœmiu braci, którzy
odeszli ju¿ na wieczn¹ wartê.) Nastêpnie
pochód ulicami: Sienkiewicza, pl. Wojska
Polskiego, Koœciañsk¹ i Pó³nocn¹ uda³
siê do Centrum Kultury. Przemarszowi
towarzyszy³y salwy karabinowe w wyko-
naniu m³odych strzelców czarnoprocho-
wych  z Piechcina.

 W czêœci oficjalnej, któr¹ prowadzi³
Stefan Klupsz – I Starszy KBS Œmigiel,
rys historyczny wyg³osi³ dr Eugeniusz

XV jubileusz œmigielskich braci kurkowych
Œliwiñski – pracownik naukowy Muzeum
Okrêgowego w Lesznie, cz³onek hono-
rowy KBS Œmigiel. Jednym z najwa¿niej-
szych punktów programu by³o wrêcze-
nie odznaczeñ. Kapitu³a Orderu Zas³ugi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strze-
leckich R. P. postanowi³a wyró¿niæ za
szczególne osi¹gniêcia w popularyzacji
idei bractw kurkowych Orderem Zas³u-
gi Krzy¿em Oficerskim Eugeniusza
Hamrola oraz poœmiertnie Eugeniusza
Zieglera (medal odebra³a  wdowa po bra-
cie Eugeniuszu – Alicja Ziegler); Orde-
rem Zas³ugi Krzy¿em Rycerskim
Norberta Blecka, Tadeusza Bereszyñ-
skiego, Tadeusza Dekierta, Symforiana
Larka, Ireneusza Nowaka, Witolda Omie-
czyñskiego,  Aleksandra Przydro¿nego,
Henryka Skorackiego, Adama Wawrzy-
niaka.

Po czêœci oficjalnej przyst¹piono do
rywalizacji na strzelnicach. Goœcie strze-
lali na strzelnicy otwartej z broni czar-
noprochowej do Tarczy Goœci. Po zaciê-
tej rywalizacji w kategorii: pistolet dowol-
ny na dystansie 25 m zwyciê¿y³a, strze-
laj¹c przedni¹ dziesi¹tkê, Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska,  a w kategorii: kara-
bin dowolny na dystansie 50 m Wiktor
Snela. Ponadto strzelano do piêknie rzeŸ-
bionych tarcz wykonanych przez artystê
Wies³awa Szlachcianka. Tarcze i nagro-
dy ufundowali: KBS Œmigiel – Tarcza Ju-
bileuszowa, burmistrz Œmigla, starosta
koœciañski, Roman Skrzypek (tarcza +
kur), Ireneusz Nowak, Eugeniusz Na-
wrocki.

Po rozdaniu trofeów w sali  widowi-
skowej Centrum Kultury rozpoczê³a siê
biesiada bracka. W rytm muzyki granej
przez zespó³ Weekend Alli i Miros³awa
Tomaszewskich ze Œmigla goœcie i bra-
cia bawili siê do póŸnych godzin noc-
nych.

Witold Omieczyñski
fot. M.Dymarkowska oraz archiwum

KBS Œmigiel
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W Wielki Czwartek w Domu Dzia³-
kowca w Œmiglu pracownicy Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej przygotowali dla
swoich podopiecznych uroczyste œniada-
nie wielkanocne. Do wspólnego sto³u
z osobami ubogimi i samotnymi zasiedli
przedstawiciele lokalnych w³adz – zastêp-
ca burmistrza Œmigla Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla Stanis³aw Pawlak,
przewodnicz¹cy Komisji Spraw Spo³ecz-
nych Bogdan Turliñski, kierownik OPS-
u Barbara Kuderska oraz prezes Zarz¹-
du Rodzinnych Ogródków Dzia³kowych
Maria ¯urek i gospodarz Domu Dzia³-
kowca Zbigniew Szymañski.

W Wielk¹ Œrodê w ogródku œmigiel-
skiego Przedszkola Samorz¹dowego od-
by³o siê spotkanie z „zaj¹cem”. Wziêli
w nim udzia³ cz³onkowie i podopieczni
Stowarzyszenia „Œwiat³o Nadziei” oraz
zespó³ ICHTIS.
Wielkanocne ¿yczenia z³o¿yli zgroma-
dzonym Barbara Kuderska i Wojciech
Ciesielski – cz³onkowie zarz¹du stowa-
rzyszenia.
Wszyscy wspólnie œpiewali i bawili siê,
jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ by³o poszu-

Œniadanie Wielkanocne

Spotkanie z zaj¹cem
kiwanie koszyczków ze s³odyczami.
Upominki dla 52 dzieci wspó³finansowa-
li rodzice i stowarzyszenie. Kolorowe
koszyczki przygotowa³y panie z przed-
szkola w Œmiglu.
Stowarzyszenie „Œwiat³o Nadziei” za po-
moc w organizacji imprezy sk³ada ser-
deczne podziêkowania: El¿biecie Cieœli
– dyrektor przedszkola, radnym M³o-
dzie¿owej Rady Miejskiej Œmigla oraz
uczniom szkó³ œrednich w Œmiglu i Nie-
t¹¿kowie.

tekst i foto Zarz¹d Stowarzyszenia

Œniadanie uœwietni³ koncer t zespo³u
muzycznego „Za Ka¿dy Grosz”. Spotka-
nie zakoñczy³o siê mi³¹ niespodziank¹

dla najm³odszych. W pobliskim ogródku
wielkanocny zaj¹c zostawi³ dla nich pacz-
ki ze s³odyczami.
Przygotowanie uroczystego œniadania
by³o mo¿liwe dziêki pomocy sponsorów
– Beaty i Piotra Kaczmarków ze Œmigla
(pieczywo), Katarzyny i Paw³a Lipowi-
czów z Wonieœcia (pieczywo) i Danuty
Grygier ze Œmigla (ciasto). Ma³gorzata
i Jerzy Adamczewscy ze Œmigla ufundo-
wali dekoracje kwiatowe sto³ów a Alicja
i Witold Dorynkowie ze Œmigla byli spon-
sorami tradycyjnych jajeczek. Formê
wielkanocnego prezentu mia³ tak¿e wy-
stêp zespo³u „Za Ka¿dy Grosz”.
Za okazan¹ pomoc i wsparcie najubo¿szych
w imieniu pracowników Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej serdecznie dziêkujemy.

tekst i foto Monika Ka³ek

17 kwietnia nast¹pi³o rozstrzygniêcie
Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Pla-
stycznego „Dbaj o przyrodê naszej ma-
³ej Ojczyzny” dla uczniów szkó³ podsta-
wowych. Do uczestnictwa w pracach ko-
misji konkursowej oprócz organizatorów,
Patrycji Rychel – Samol¹g, Jolanty Kry-
sman i Danuty Drótkowskiej, zaproszo-
no przedstawiciela Centrum Kultury
w Œmiglu plastyka Antoniego Szulca.

Na konkurs wp³ynê³o 201 prac pla-
stycznych ze szkó³ podstawowych w Bro-
nikowie, Czaczu, Starym Bojanowie,
Œmiglu i ̄ egrówku. Decyzj¹ komisji kon-
kursowej nagrodzono:

„Dbaj o przyrodê naszej ma³ej ojczyzny”
- w kategorii klas I – III
I miejsce – Micha³ Brud³o – Œmigiel,
klasa III
II miejsce – Anna Augustyniak –
¯egrówko, klasa II
III miejsce – Kinga Kupka – ̄ egrówko,
klasa I
Wyró¿niono prace:
Marek Kasprzyk – Œmigiel, klasa IIIa
Daria Paluszak – Œmigiel, klasa III
£ukasz KoŸlik – Œmigiel, klasa II
Agnieszka Nêdza – ̄ egrówko, klasa III
Izabela Konieczna – Czacz, klasa II
Jakub Urbanek – Œmigiel, klasa III
Anna Ma³olepsza – Œmigiel, klasa III

Zuzanna Zaj¹c – ¯egrówko, klasa III
Tomasz Walkowiak – Œmigiel, klasa II
- w kategorii klas IV – VI
I miejsce – Dominika Piotrowska –
Stara Przysieka II, klasa V
II miejsce – Aleksandra Wojtkowiak –
Œmigiel, klasa V
III miejsce – Joanna Krysman – Œmi-
giel, klasa IV
Wyró¿niono prace :
Klaudia Kruk – Œmigiel, klasa V
Ma³gorzata Wojtkowiak – Œmigiel, kla-
sa IV

Komisja konkursowa
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Z inicjatywy œmigielskiego ko³a Sto-
warzyszenia „Porozumienie Ziemia Ko-
œciañska” ostatniego marca w sali klubo-
wej Centrum Kultury odby³o siê drugie
spotkanie z bratem Marianem Markie-
wiczem, wieloletnim pracownikiem
Domu Polskiego w Rzymie.
Tematem przewodnim by³y osobiste
wspomnienia zakonnika zwi¹zane z ata-
kiem na ¿ycie Papie¿a.
13 maja 1981 r. brat Marin zawióz³ bisku-
pów polskich na konferencjê poœwiêcon¹
powo³aniom zakonnym do Auli Paw³a VI.
Zakonnik wspomina, ¿e po zamachu
przy³¹czy³ siê do modl¹cej siê na placu
œw. Piotra grupy pielgrzymów z Koœcia-
na, która w darze dla Papie¿a przywioz³a
kopiê obrazu Matki Boskiej Czêstochow-
skiej. Wed³ug brata Mariana emocje, któ-

Filia Biblioteczna w Czaczu zorgani-
zowa³a kolejne spotkanie w ramach ak-
cji „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Tym
razem spotkanie odby³o siê 2 kwietnia
i zwi¹zane by³o z drug¹ rocznic¹ œmier-
ci papie¿a Jana Paw³a II. „Jak Karolek zo-
sta³ papie¿em” – taki tytu³ mia³a ksi¹¿ka,
któr¹ dzieciom z klas „O” i II a przeczy-
ta³ ks. Piotr Markiewicz. Nastêpnie opo-
wiedzia³ im swoich prze¿yciach z piel-

W ramach obchodów drugiej roczni-
cy œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,

Czytanie o Papie¿u

Janowi Paw³owi II w drug¹ rocznicê œmierci

Spotkanie z bratem Marianem Markiewiczem

grzymki do Ojca Œwiêtego i obdarowa³
cukierkami. M.D.

w dniu 2 kwietnia Joanna Pawlicka i m³o-
dzie¿ z Ko³a Teatralnego Samorz¹dowe-
go Gimnazjum w Œmiglu zaprosi³a miesz-
kañców miasta do kaplicy poewangelic-
kiej na program poetycki pt „Janowi Paw-
³owi II w rocznicê œmierci”.
Gimnazjaliœci przypomnieli najwa¿niej-
sze fakty z ¿ycia naszego Papie¿a, odczy-
tali fragmenty Jego wspomnieñ oraz re-
cytowali poezjê Ojca œw. Widzowie
przyjêli spektakl z du¿ym wzruszeniem.

tekst Monika Ka³ek foto Antoni Szulc

re towarzyszy³y pielgrzymom zebranym
na placu œwiêtego Piotra po zamachu

i skupionym na odmawianiu modlitwy
o uzdrowienie rannego, œmia³o mo¿na
porównaæ z atmosfer¹ dnia, w którym Oj-
ciec Œwiêty umiera³.
Spotkanie po³¹czone by³o z wystaw¹ pry-
watnych fotografii brata Mariana oraz
prac plastycznych o tematyce papieskiej,
wykonanych przez Mariê Splisteser.
Po prelekcji w sali widowiskowej odby³
siê zorganizowany przez Centrum Kul-
tury koncert ku czci Jana Paw³a II, w któ-
rym wyst¹pili: zespó³ Deesis, m³odzie¿
z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie oraz chór „Harmonia”.
Wystêpy zakoñczy³o wspólne odœpiewa-
nie „Barki” – ulubionej pieœni naszego Pa-
pie¿a.

tekst i foto Monika Ka³ek
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Wydorowo po³o¿one jest na po³udnio-
wym krañcu gminy Œmigiel, przy drodze
Poznañ-Wroc³aw. W przesz³oœci nazwa
miejscowoœci wielokrotnie ulega³a zmia-
nie. Spotykamy tu takie nazwy jak: Wi-
derowo, Wyderowo, Wydrowo, Wydoro-
wo, a pod koniec XIX wieku Watelberg.
Trudno dziœ okreœliæ Ÿród³os³ów pocho-
dzenia nazwy miejscowoœci, ale mo¿na
domniemywaæ z du¿¹ doz¹ prawdopodo-
bieñstwa, ¿e pochodzi od niemieckiej na-
zwy czynnoœci prawnej, jak¹ by³o ponow-
ne kupno, czyli „Widerkanfen”, któr¹
spolszczono na „widerek”, i okreœlenie
to zosta³o u¿yte w dokumencie sprzeda-
¿y, wystawionym przez Annê Radomick¹
Rafa³owi Leszczyñskiemu. O istnieniu tej
miejscowoœci powsta³ej prawdopodobnie
jako folwark na skraju Radomicka wspo-
minaj¹ ksiêgi koœcielne z lat 1719-20. Byæ
mo¿e zosta³o zasiedlone przez koloni-
stów niemieckich po straszliwej zarazie
z roku 1709, kiedy w pobliskim Sierpo-
wie zmar³o 30 osób. Wyderowo by³o nie-
wielk¹ miejscowoœci¹, gdy¿ pod koniec

XIX wieku znajdowa³ siê tutaj tylko
1 dom, zamieszka³y przez 23 osoby.
W wyniku dzia³alnoœci s³ynnej Komisji
Kolonizacyjnej osadzono tam wielu ko-
lonistów niemieckich. W pobli¿u drogi
Poznañ-Wroc³aw wybudowano szereg
domów dla pracowników leœnych. Ka¿-
dy z tych domów otrzyma³ nazwê ptaka,
a wiêc n.p. Fink (ziêba), Star (szpak),
Sperling (wróbel), Amsel (kos) itp. Zwi¹-
zany z ta akcj¹ rozwój miejscowoœci spo-
wodowa³, ¿e 30.9.1921 roku w Wydoro-
wie by³o ju¿ 30 domów, w których miesz-
ka³o 195 osób. W grudniu 1931 roku od-
notowano, ¿e by³o tam 31 domów i 213
mieszkañców. Ciekawa jest historia po-
mnika postawionego w Wydorowie oko-
³o 1912 roku dla uczczenia obywateli nie-
mieckich poleg³ych w po³udniowej Afry-
ce. Przywiezione do Wydorowa kamie-
nie by³y t³uczone i odpowiednio formo-
wane przez kamieniarza Wojciecha
Dro¿d¿yñskiego. Sam pomnik by³ zbu-
dowany w formie wie¿y obronnej. We-
wn¹trz znajdowa³y siê schody, którymi

Regionalizm i historia naszej „ma³ej
ojczyzny” by³a tematem spotkañ ze œmi-
gielskim regionalist¹ , autorem kilku
ksi¹¿ek o Ziemi Œmigielskiej – Hubertem
Zbierskim. Spotkania odby³y siê 14 kwiet-
nia w sali klubowej Centrum Kultury
w Œmiglu. W pierwszym wziêli udzia³
uczniowie czterech klas III œmigielskiej
Szko³y Podstawowej. Dla nich to spotka-
nie by³o uzupe³nieniem organizowanych
przez Bibliotekê Publiczn¹ warsztatów
bibliotecznych pn. „Œmigiel – moja Ma³a
Ojczyzna”.
W tym samym dniu arkana i tajniki re-
gionalisty pozna³a m³odzie¿ z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu.

Od kilkunastu lat w Szkole Filialnej
w ̄ egrówku odbywaj¹ siê spotkania Klu-
bu ,,Wiewiórka”. Dzieci mog¹ dowie-
dzieæ siê, jak wa¿na jest dba³oœæ o higie-
nê jamy ustnej, jak dbaæ o zdrowie, jak
kszta³towaæ prawid³owe nawyki zdrowot-
ne. Próbuj¹ wcielaæ w ¿ycie maksymê,
która mówi, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ le-
czyæ.
W kwietniu cz³onkowie klubu organizuj¹
okolicznoœciowy apel. W tym roku wier-

Z  d z i e j ó w  W y d o r o w a

Spotkania z regionalist¹

„Wiewiórki” i higiena

mo¿na by³o wejœæ na jej szczyt. Wokó³
pomnika posadzono œwierki i topole.
W górnej czêœci znajdowa³ siê napis w jê-
zyku oczywiœcie niemieckim: „Gdzie nie-
miecki orze³ rozpostrze skrzyd³a to zie-
mia jest niemiecka i pozostanie niemiec-
ka”. Kolejny napis znajdowa³ siê na mar-
murowej tablicy usytuowanej w dolnej
czêœci pomnika i g³osi³: „Wojownikom
w po³udniowej Afryce”. Po odzyskaniu
niepodleg³oœci górny napis zosta³ zama-
lowany, a tablicê usuniêto. W 1931 roku
na pomniku umieszczono krzy¿ i figurê
Matki Boskiej Korony Polskiej z dwoma
anio³kami. Umieszczono tam napis:
„Ufundowane przez gminê Wyderowo
1931”. Po 1939 roku Niemcy ponownie
umieœcili na pomniku dawne napisy, a fi-
gurê Matki Boskiej zdjêto i przechowy-
wano w koœciele w Radomicku. W 1945
roku pomnik zosta³ rozebrany, a mate-
ria³y budowlane uzyskane przy okazji zo-
sta³y wykorzystane do budowy w Koœcia-
nie mauzoleum ku czci Polaków zamor-
dowanych w czasie okupacji.

Jan Pawicki

Swobodny, prosty w odbiorze temat re-
gionalizmu przedstawiony przez Huber-
ta Zbierskiego z pewnoœci¹ zachêci m³o-
dzie¿ do poszukiwañ i badañ historii swo-
jej rodziny i regionu.

tekst B. Mencel, D.Hampel

szyki, piosenki i inscenizacje zwi¹zane
by³y z has³em ,,Dbaj o czystoœæ”. W cza-
sie apelu podsumowano konkurs czysto-
œci. Przez kilka miesiêcy uczniowie zbie-
rali punkty przyznawane za czystoœæ.
Dzieci, które zgromadzi³y najwiêksz¹
iloœæ punktów, otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy i nagrody ufundowane przez
Radê Rodziców dzia³aj¹c¹ przy Szkole
Filialnej w ¯egrówku. By³y to szczotecz-
ki i pasty do mycia zêbów oraz g¹bki do
mycia cia³a.

E. Lemañska
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Radni M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Œmigla wyst¹pili z cenn¹ inicjatyw¹ spo-
³eczn¹. Jako cz³onkowie m³odzie¿owego
samorz¹du, a tym samym reprezentanci
swoich œrodowisk szkolnych, przeprowa-
dzili wœród kole¿anek i kolegów wielka-
nocn¹ zbiórkê s³odyczy, przeznaczaj¹c je
dla niepe³nosprawnych dzieci. Zebrane
³akocie przekazali uroczyœcie na sesji
M³odzie¿owej Rady Miejskiej Œmigla
w dniu 3 kwietnia pani prezes Stowarzy-

Dar serca

27 kwietnia w restauracji Poemat
w Œmiglu odby³o siê Zwyczajne Zgroma-
dzenie Wspólników Spó³ki „Œmigrol”. Na
to coroczne spotkanie przybyli liczni go-
œcie: Edward Strzymiñski – wicestarosta
koœciañski, Wiktor Snela – burmistrz
Œmigla, Jan Józefczak – przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla, Marian Kasper-
ski – prezes Okrêgowego Zwi¹zku Rol-
ników Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Lesznie, Zygmunt Konieczny – prezes
GZRKiOR i przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ko-
œcianie, Aleksy Adamczewski – prezes
Banku Spó³dzielczego w Œmiglu, Jaro-
s³aw Miedziarek – komendant Posterun-
ku Policji w Œmiglu, Kamila £awecka –
radca prawny spó³ki.
Z przedstawionego przez prezesa spó³ki
Ryszarda Fornalika sprawozdania z dzia-

Coroczne spotkanie „Œmigrolu”

³alnoœci gospodarczo-finansowej za rok
2006 wynika, ¿e mimo trudnej dla ma-
³ych i œrednich przedsiêbiorstw sytuacji
w kraju spó³ka daje sobie radê. W minio-
nym roku wzbogaci³a siê m.in. o wózek
wid³owy, spawarkê, samochód osobowy
Laguna, utwardzono te¿ wjazd do siedzi-
by spó³ki.

M.D.

szenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Nadziei” Ma³-
gorzacie Adamczak z proœb¹ o wrêcze-
nie ich podopiecznym. M³odzi radni wy-
razili tak¿e chêæ wspó³pracy z organi-
zacj¹ na rzecz poprawy jakoœci ¿ycia dzie-
ci chorych.
S³odycze ofiarowane przez uczniów szkó³
w Czaczu, Przysiece Starej Pierwszej,
Œmiglu i Starym Bojanowie dostarcz¹
niepe³nosprawnym dzieciom wiele rado-
œci.

foto Monika Ka³ek
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 W tegorocznych zawodach, które
odby³y siê 1 maja, uczestniczy³a rekor-
dowa iloœæ zaprzêgów – ponad piêædzie-
si¹t. Jak zawsze uczestników oceniano
w czterech kategoriach: konie w zaprzê-
gach parokonnych, konie w zaprzêgach
jednokonnych, kuce w zaprzêgach paro-
konnych i kuce w zaprzêgach jednokon-
nych oraz dodatkowo rozegrano dla za-
przêgów kucy bieg – Memoria³ Irene-
usza Maœliñskiego.

Oto wyniki:
- konie w zaprzêgach parokonnych
I m Artur Derenda z Dêbowa
II m Zenon Snela z Goliny Wielkiej
III m Grzegorz Waleñski reprezentu-

j¹cy IDMAR Krajkowo
- konie w zaprzêgach pojedynczych
I m Grzegorz Waleñski, IDMAR Kraj-

kowo
II m Bartosz Kowalski z Szymanowa
III m Tomasz Wajs, Krobia

I V  W ³ o œ c i a ñ s k i e  Z a w o d y  w  P o w o ¿ e n i u
M e m o r i a ³  I r e n e u s z a  M a œ l i ñ s k i e g o

- kuce w zaprzêgach parokonnych
I m Jaros³aw Bartkowiak, Œmigiel
II m Marcin Jaœkowiak, Brenno
III m Marek Stawicki, Raszewy
- kuce w zaprzêgach pojedynczych
I m Grzegorz Waleñski, IDMAR Kraj-

kowo
II m Magdalena Ki¹ca, Œmigiel
III m Jaros³aw Bartkowiak, Œmigiel
- w biegu memoria³owym najlepszy prze-

jazd nale¿a³ do Jaros³awa Bartkowia-
ka ze Œmigla.

Zwyciêzcy otrzymali puchary, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe, a wszyscy
uczestnicy pami¹tkowe patery.
Mimo pogody, która nie dopisa³a, zawo-
dom przygl¹da³o siê wielu kibiców,
a wœród zaproszonych goœci nie zabrak³o
pos³a na Sejm RP Wojciecha Ziemniaka,
wicestarosty koœciañskiego Edwarda

Strzymiñskiego, przewodnicz¹cej Rady
Powiatu Koœciañskiego Iwony Bereszyñ-
skiej, Ryszarda Kredkowskiego - dowód-
cy garnizonu leszczyñskiego. Imprezê
otworzy³ burmistrz Œmigla Wiktor Sne-
la, który jako przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego powita³ równie¿ hono-
rowego przewodnicz¹cego pana Józefa
Cieœlê.
Podczas zawodów cz³onkowie M³odzie-
¿owej Rady Œmigla przeprowadzili gry
i zabawy dla dzieci ze Stowarzyszenia
„Œwiat³o nadziei” – wspó³organizatora
imprezy. Równie¿ M³odzie¿owa Rada
rozstrzygnê³a konkurs na najciekawsze
kapelusze – wœród pañ zwyciê¿y³a Kry-
styna Szulc, a w kat. „kapelusz mêski”
Robert Marciniak. Zwyciêzcy otrzymali
nagrody oraz zaproszenia dla dwóch
osób na kolacjê w restauracji w Lipnie.
Widzowie podziwiali tak¿e pokaz kaska-
derski grupy ze Œwiêciechowy
W czasie imprezy gra³a orkiestra dêta
OSP ze Œmigla ¯. Klecha
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Reklama

23 marca – Œmigiel
Oko³o godz. 2100 zatrzymano 39-letniego
mieszkañca tej miejscowoœci, który kie-
rowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym –
mia³ 2,1 promila alkoholu w organizmie.

27 marca – Bronikowo
Oko³o godz. 020 na drodze w Bronikowie,
podczas wymijania, o jad¹cy prawid³owo
samochód Iveco, kierowany przez miesz-
kankê Poznania, otar³ siê osobowy Nis-
san. Kierowca Nissana oddali³ siê z miej-
sca kolizji. Podjête przez policjê dzia³a-
nia pozwoli³y ustaliæ i zatrzymaæ w miej-
scu zamieszkania kierowcê tego samo-
chodu, którym okaza³ 20-letni mieszka-
niec gm. Œmigiel. Mê¿czyzna w chwili
zatrzymania mia³ 0,8 promila alkoholu
w organiŸmie. Na podstawie badañ labo-
ratoryjnych pobranej od zatrzymanego
krwi, biegli okreœl¹, w jakim stanie pro-
wadzi³ on pojazd w momencie kolizji.

31 marca – Czacz
Oko³o godz. 1500 do budynku mieszkal-

nego zapuka³y trzy kobiety. Zaoferowa³y
siedemdziesiêciokilkuletniemu mê¿czyŸ-
nie sprzeda¿ koca. Pokrzywdzony nie by³
jednak zainteresowany, a jak sam okre-
œla – widok kobiet wzbudzi³ w nim nie-
pokój. Kobiety jednak nachalnie unie-
mo¿liwi³y mu zamkniêcie drzwi, a nawet
przepychaj¹c siê wesz³y do œrodka. Do-
sz³o do przepychanek i krzyków kobiet,
co spowodowa³o, ¿e mê¿czyzna poczu³
siê s³abo i zacz¹³ stawiaæ coraz mniejszy
opór. Wówczas to jedna z nich, wykorzy-
stuj¹c nieuwagê pokrzywdzonego, prze-
szuka³a mieszkanie i ukrad³a pieni¹dze
w kwocie 1000 z³.
Policja apeluje do mieszkañców Czacza,
którzy maj¹ jakieœ spostrze¿enia w tej
sprawie, o kontakt. Prosi równie¿ w przy-
sz³oœci o informowanie o pojawieniu siê
tego rodzaju domokr¹¿ców. Czêsto sam
fakt wylegitymowania powoduje, ¿e po-
tencjalni sprawcy przestêpstw zaniechaj¹
swoich planów.

6 kwietnia – Œmigiel
W nocy 6/7.04. nieznany sprawca w³a-
ma³ siê do Volkswagena Golfa. £upem
z³odzieja pad³y telefon komórkowy z ³a-

dowark¹ oraz ko³paki. Straty to ok. 400
z³.

10 kwietnia – Broñsko-Kotusz
Ok. 2210 na drodze Broñsko-Kotusz, 50-
letni mieszkaniec gm. Œmigiel, kieruj¹-
cy osobowym VW, zjecha³ nagle do przy-
dro¿nego rowu. W chwili badania mê¿-
czyzna mia³ 1,6 promila alkoholu w or-
ganiŸmie. Od kieruj¹cego pobrano tak-
¿e krew do badañ.

7 kwietnia – Widziszewo
Ok. godz. 2130 zatrzymano kieruj¹cego
Polonezem w stanie nietrzeŸwym 28-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel. Badanie
wykaza³o, ¿e kieruj¹cy mia³ 1,1 promila
alkoholu w organiŸmie. Po zakwestiono-
waniu wyniku przez zatrzymanego, do-
datkowo pobrano od niego krew do ba-
dañ na zawartoœæ alkoholu.

18 kwietnia – Œmigiel
W nocy z 17/18 kwietnia w³amano siê do
apteki w Œmiglu. Po spl¹drowaniu po-
mieszczeñ i wyposa¿enia apteki w³amy-
wacze ukradli pieni¹dze w kwocie ok.
3500 z³.

Sprzedam grzejniki ¿eliwne w bardzo dobrym stanie.
tel. 509 866 468

Studentka IV roku matematyki udzieli korepetycji, zakres
szko³a podstawowa, gimnazjum, œrednia.
tel. 665 120 330

Sprzedam nowy piec CO, 16 kW, z gwarancj¹
tel. 663532932

Og³oszenia drobne

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191
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K r z y ¿ ó w k a

Sudoku

Pionowo
1. jad¹ w kuligu
2. odmiana z³otej rybki
3. uk³ad cia³a
4. pracuje w stoczni
5. plon
9. wynik dzielenia
10. pretekst, pobudka
11. choroba z katarkiem
12. na g³owie miss

1 2 3 4 5

6
2

7
4

8 9 10

11
 3 6

12

13 14 15

16

17 18 19 20 22
5

23 24

25 26 27 28 29

30

31
7

32

8
33

1

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8 1
9 3 4

5 4 3 1 6 7
4 5 8

8 7 5 2
7 9 8

9 5 7 8
6 9 2

4 7 8 1 6

1 4 6 3 5 9
7 9 3

3 9 8 4 2 7
9 4 5 3

3 5 9
5 1
1 6 8 7

8 1 5 3
4 9 8

Kupon konkursowy „WŒ” nr 5/07
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

13. w drzwiach
15. wiêksza od kaczuszki
18. trochê szczêœcia
19. karna cela
21. znany diabe³
22. kocha idola
26. Dymna albo Prucnal
27. porzeczkowy w s³oiku
29. cerówka

Poziomo
2. eskapada
6. swawola
7. os¹d
8. cukierek na patyku
11. bobas w k¹pieli
13. kie³kuje
14. leczy nerki
16. cechuje wiersz
17. kapucynka
20. komendant aresztu
23. dekret carski
24. milion gramów
25. w parze z kaszlem
28. kuzynka soko³a
30. do manicure
31. kraj œwiêtych krów
32. okres godowy ryb
33. kubañski taniec
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Indywidualn¹ wystaw¹ rzeŸby w œmi-
gielskim Centrum Kultury zadebiutowa-
³a 13 kwietnia Maria Splisteser z Wonie-
œcia.
Artystce podczas wystawy towarzyszy³

W Szkole Filialnej w ¯egrówku chêæ
poznania wiadomoœci o Unii Europejskiej
realizuje siê na spotkaniach Kó³ka Ma³e-
go Europejczyka, który dzia³a od dwóch
lat. Podczas spotkañ nie tylko zdobywa-
ne s¹ wiadomoœci o Unii Europejskiej, ale
równie¿ uczniowie poznaj¹ pañstwa na-
le¿¹ce do Unii. Wspólnie z uczniami re-
dagowana jest gazetka klubu. Cz³onko-
wie klubu posiadaj¹ paszporty Unii Eu-
ropejskiej, w które wklejaj¹ gwiazdki zdo-
byte za dodatkowe zadania. Poznaj¹ te¿
dzieci z pañstw nale¿¹cych do Unii Eu-
ropejskiej. Na spotkaniach klubu cz³on-

W ramach Policyjnego Programu
Edukacyjnego pod patronatem M E N i S
„Z Pyrkiem bezpieczniej” szko³y podsta-
wowe w Œmiglu, Czaczu, Starej Przysie-
ki Drugiej i ¯egrówku 19 kwietnia
w œwietlicy OSP w Koœcianie uczestniczy-
³y w finale Powiatowego Konkursu Wie-
dzy i Umiejêtnoœci z Zakresu Bezpieczeñ-
stwa „Z Pyrkiem Bezpieczniej”. Konkurs
skierowany by³ do klas trzecich i sk³ada³

Uczniowie Gimnazjum w Czaczu
przyst¹pili w tym roku do programu „Pa-
kiet Wrzeœniowy – Akademia Przedsiê-
biorczoœci”. Jest to program bezp³atnych
zajêæ pozalekcyjnych dla gimnazjalistów
umo¿liwiaj¹cy zdobywanie wiedzy z za-
kresu przedsiêbiorczoœci. W czasie zajêæ
m³odzie¿ uzyskuje informacje dotycz¹ce
mechanizmów dzia³ania wolnego rynku
i stosuje je w praktyce, poznaje zagad-
nienia ekonomiczne i metody prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodarczej.
W programie udzia³ bierze ³¹cznie 313

Debiut artystyczny Marii Splisteser

Klub Ma³ego Europejczyka w ¯egrówku

Z Pyrkiem bezpieczniej

Kurs przedsiêbiorczoœci dla gimnazjalistów
szkó³ z ca³ej Polski. Jest to ju¿ VI edycja
tego programu. Zyska³ on poparcie Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz 16
kuratoriów oœwiaty.
Nasi gimnazjaliœci mog¹ ju¿ poszczyciæ
siê sukcesami – zajêli II miejsce w ogól-
nopolskim konkursie na logo miniprzed-
siêbiorstwa. Autork¹ zwyciêskiej pracy
jest Kasia Dubska z III bg (dyrektor ds.
sprzeda¿y i obs³ugi klienta w przedsiê-
biorstwie).
Zakwalifikowaliœmy siê równie¿ z 16.

wynikiem na 171 startuj¹cych szkó³ do
II etapu konkursu na stronê internetow¹.
TOP COMPANY rozwija siê prê¿nie. Ju¿
wkrótce na stronie internetowej bêdzie
mo¿na zapoznaæ siê z ofert¹. Sprzedawaæ
bêdziemy odzie¿, obuwie i artyku³y
szkolne. Cena bêdzie dostosowana do
ka¿dego klienta. Nasz¹ dewiz¹ jest: „sze-
roka oferta w atrakcyjnej cenie”.
Zapraszamy wszystkich do zapoznania
siê z nasz¹ dzia³alnoœci¹ na stronie:
www.czacz.pl w zak³adce TOP COMPA-
NY.

Opiekun projektu
Katarzyna Snela

m¹¿, so³tys Wonieœcia, a zarazem radny
Rady Miejskiej Œmigla.
Pani Maria z zawodu jest krawcow¹,
a rzeŸbienie to jej pasja, któr¹ dopiero od
niedawna zaczê³a realizowaæ. W 2005 r.
powsta³a jej pierwsza rzeŸba, wystruga-
na kuchennym no¿ykiem z kawa³ka kory.
Wszystkie prace, które do tej pory wy-
sz³y spod d³uta Marii Splisteser obejmuj¹
tematykê sakraln¹ i s¹ wyrzeŸbione w ko-
rze topolowej, poza jedn¹ – figurk¹ wy-
modelowan¹ w glinie, przedstawiaj¹c¹
postaæ Jana Paw³a II.
Od dziecka marzeniem pani Marii by³o
wyrzeŸbienie bo¿onarodzeniowego
¿³óbka. Ju¿ wtedy próbowa³a swoich si³

na kawa³kach myd³a, z których wystru-
ga³a biblijne postacie. Dziœ przyszed³
czas na realizacjê marzeñ.
Wystawê mo¿na obejrzeæ w sali kame-
ralnej Centrum Kultury do 11 maja br.

fot. i tekst A.Kasperska

kowie uk³adaj¹ puzzle mapy Europy,
graj¹ w gry planszowe, uk³adaj¹ klocki
Lego. Poszerzaj¹ wiadomoœci o pañ-

stwach nale¿¹cych do Unii, korzystaj¹c
z Internetu. W rocznicê wst¹pienia Pol-
ski do Unii Europejskiej uczniowie przy-
gotowuj¹ okolicznoœciow¹ czêœæ arty-
styczn¹.
W grudniu w 2006 r. uczestnicy Klubu
Ma³ego Europejczyka wziêli udzia³
w konkursie plastycznym „Unia Europej-
ska w twoich oczach” organizowanego
przez Jana Ku³akowskiego, pos³a do Par-
lamentu Europejskiego. Uczennica kla-
sy III Zuzanna Zaj¹c otrzyma³a wyró¿nie-
nie i plecak za swoj¹ pracê.

opiekun: L. Kaletka
fot. El¿bieta Lemañska

siê z nastêpuj¹cych konkurencji: prezen-
tacja szko³y, test, plakat, ,,bezpieczne
has³o”(w formie scenki), konkurencja
sportowa-wyœcig na hulajnodze.
Zwyciê¿y³a dru¿yna ze Szko³y Podstawo-
wej w Czempiniu, która bêdzie reprezen-
towa³a powiat Koœcian podczas fina³u
konkursu wojewódzkiego.

B.£.
foto L. Kaletka
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Kolejne zwyciêskie puchary przy-
wieŸli z Jarocina i Poznania tenisiœci Klu-
bu Sportowego Polonia Arsena³ Œmigiel.
14 kwietnia w stolicy województwa, pod-
czas indywidualnych i dru¿ynowych Mi-
strzostw Wielkopolski juniorek i junio-
rów, £ukasz Szymañski, Micha³ Gzylko-
wiak i Jêdrzej Skrzypek zdobyli dla klu-
bu I miejsce.

Od 13 do 15 kwietnia m³odzi zawod-
nicy Wie¿y Œmigiel przebywali na sza-
chowym spotkaniu euroregionu w nie-
mieckim Deulowitz. Turniej zosta³ roze-
grany systemem szwajcarskim, 5 rund,
1 godzina na zawodnika.
W zawodach startowa³o 120 szachistów

W dniach 21-22 kwietnia we W³osza-
kowicach odby³y siê Pó³fina³y Mistrzostw
Wielkopolski Juniorów w Szachach. Tur-
niej by³ jednoczeœnie Mistrzostwami
Strefy Zachodniej, a udzia³ w nim wziê³o
ponad 100 szachistów. Wœród nich repre-
zentanci „Wie¿y” Œmigiel, którzy do
ostatniej rundy walczyli o jak najwy¿sze
lokaty. Motywacja by³a du¿a, gdy¿ najlep-

Tenisiœci Polonii Arsena³ bêd¹ walczyæ o mistrzostwo Polski

Przedstawiciele „Wie¿y Œmigiel” w Deulowitz

Zagraj¹ w finale Mistrzostw Wielkopolski

Indywidualny Mistrz Wielkopolski Junio-
rów £ukasz Szymañski

Juniorzy - Stoj¹ od lewej: Jêdrzej Skrzy-
pek, £ukasz Szymañski, Micha³ Gzylko-

wiak

KADETKI - Od lewej stoj¹: Ewelina
¯urek i Justyna ¯urek

KADECI - Od lewej stoj¹: Skorupiñski
Mateusz, Przybylski Wojciech, Grzesiewicz
Przemys³aw i trener Koz³owski Tadeusz

Juniorki - Od lewej stoj¹  Mazurek San-
dra i ¯urek Weronika

Weronika ¯urek i Sandra Mazurek zajê-
³y miejsce II. Obydwie dru¿yny zakwali-
fikowa³y siê tym samym do pó³fina³o-
wych Mistrzostw Polski, które odbêd¹
siê 28 kwietnia w Gdañsku.  Indywidual-
nie sukces odniós³ równie¿ £ukasz Szy-
mañski, zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Wiel-
kopolski i awansuj¹c zarazem do pó³fi-
na³ów mistrzostw kraju. Nieco miej
szczêœcia mia³ Micha³ Gzylkowiak, pla-
suj¹c siê na miejscu V. Dziewczêta indy-
widualnie nie zdoby³y pucharów, ale We-
ronika ¯urek wywalczy³a miejsce IV,
a Sandra Mazurek IX.
Z najlepszej strony zaprezentowa³y siê
w Jarocinie 15 kwietnia dru¿ynowo ka-

detki – siostry Justyna i Ewelina ¯urek -
zdobywaj¹c dla klubu z³oto i awans do
pó³fina³ów Mistrzostw Polski.
Indywidualnie lepsza okaza³a siê Justy-

na, zajmuj¹c miejsce IV, Ewelina by³a
siódma. Kadetom nie uda³o siê zdobyæ
pucharów. Indywidualnie Przemek Grze-
siewicz zaj¹³ miejsce V, Mateusz Skoru-
piñski IX, a Wojtek Przybylski X.
Jako dru¿yna byli na miejscu IV.
Zawodnicy prawo startu wywalczyli so-
bie w trzech turniejach kwalifikacyjnych
(we wrzeœniu i grudniu ub.r. i lutym br.,

gdzie w ka¿dym uczestniczy³o oko³o 70
zawodników), a mistrzostwa by³y podsu-
mowaniem koñcz¹cego siê sezonu 2006/
2007.

Trenerzy oraz zawodnicy KS Polonia
Arsena³ Œmigiel dziêkuj¹ Krzysztofowi
Moszakowi za bezinteresown¹ pomoc
i wykonanie napisów na koszulkach za-
wodników.

tekst A. Kasperska fot. archiwum Klubu

si z poszczególnych grup wiekowych
mogli wywalczyæ awans do Mistrzostw
Wielkopolski, które odbêd¹ siê w czerw-
cu w ¯erkowie.

Udzia³ w turnieju zapewnili sobie:
Agnieszka Adamczak (4m-ce), Gustaw
Tañski (6m-ce), Jakub Tañski (5m-ce),
Jakub Kasperski (7m-ce) oraz Bartosz
Ja³kiewicz (8m-ce). Oprócz tej pi¹tki ze

Œmigla startowali równie¿ Aleksander
Ja³kiewicz i Mateusz Górny – zawodnicy
ci (pomimo dobrej gry) prawdopodob-
nie nie wytrzymali „presji ostatniej run-
dy”, od której wiele zale¿a³o.

Warto dodaæ, i¿ dwójka z awansuj¹-
cych szachistów (Gustaw i Jakub Tañ-
scy) podwy¿szy³a swoje dotychczasowe
kategorie szachowe!

/M. Judek/

z Polski i Niemiec. Nasi zawodnicy w tur-
nieju open uplasowali siê w œrodku staw-
ki. Poziom zawodów by³ bardzo zró¿ni-
cowany.

Tekst i foto: Ryszard Primel
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Grand Prix 2007 rozstrzygniêty
15 kwietnia rozegrano drugi ju¿ w edycji
Grand Prix 2007 turniej pi³ki siatkowej.
Tym razem dru¿yny walczy³y o puchar
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla Jana Józefczaka. W zwi¹zku z wyjaz-
dem s³u¿bowym przewodnicz¹cego re-
prezentowa³ go zastêpca Stanis³aw Paw-
lak.

Ju¿ czternasty raz Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu zorgani-
zowa³ powitanie wiosny na szlaku tury-
stycznym. 31 marca wyruszyliœmy ze
Œmigla, gdzie wczeœniej dojecha³a gru-
pa uczestników z Krzycka Wielkiego. Po
drodze mogliœmy obserwowaæ sympto-
my wiosny. Tym razem drogi zawiod³y
nas do Czacza, tam w goœcinnym Zespo-
le Szkó³ czeka³ na nas Tadeusz Szweda.
Najpierw by³ posi³ek, a potem zabawy
sportowo – rekreacyjne. Przygotowali-
œmy konkursy w rzutach lotk¹ do tarczy,
ringo na krzy¿ak, chodzeniu na minisz-
czud³ach oraz konkurs krajoznawczy.
W tym ostatnim trzeba by³o wykazaæ siê
wiedz¹ na temat Karty Turysty oraz za-
bytków Czacza i okolicy. Zdobywcy
trzech pierwszych miejsc otrzymali na-
grody rzeczowe. Pogoda dopisa³a i spê-
dziliœmy sobotnie przedpo³udnie napraw-

Samorz¹dowe Gimnazjum w Œmiglu
ma powód do dumy. Wszystko to za
spraw¹ Sebastiana Kamiñskiego, ucznia
klasy trzeciej.

Sebastian od pocz¹tku swojej eduka-
cji osi¹ga³ doskona³e wyniki, ale w tym
roku szkolnym bije prawdziwe rekordy.
Zwyciê¿y³ w oœmiu konkursach przed-
miotowych na etapie szkolnym. By³ to
miêdzy innymi konkurs jêzyka niemiec-

XIV Œmigielska Wiosna Turystyczna

Kolejny turniej pi³ki siatkowej

Sukces Sebastiana Kamiñskiego

dê w wiosennej aurze. Do Œmigla wróci-
liœmy równie¿ pieszo. Dziêkujemy opie-
kunom grup z Krzycka Wielkiego i ze
Œmigla. Danuta Strzelczyk oraz Ryszard
Primel i Karol Marciniak – nauczyciele
z Zespo³u Szkó³ w Œmiglu czêsto poma-
gaj¹ nam w organizacji imprez rekreacyj-
no-sportowych.

OKFiR

Do sportowej walki stanê³o piêæ dru¿yn:
Borowo-Czempiñ, „Polonez” Leszno,
Beach Vollyball Team Niet¹¿kowo,
OKFiR I i OKFiR „No Name”. Tym ra-
zem rozgrywki odbywa³y siê systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, a wiêc dru¿yny gra³y
po cztery mecze. Organizator turnieju,
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu, przygotowa³ dla uczestników
ciep³y posi³ek oraz kawê i ciasto. Turniej
min¹³ w sportowej a zarazem przyjaciel-
skiej atmosferze. Oto wyniki: I miejsce
OKFiR I, II m OKFiR „No Name”, III m
Beach Vollyball Team, IV m Borowo –
Czempiñ, VI miejsce (ró¿nic¹ zaledwie

1 ma³ego punktu) „Polonez” Leszno.
Poniewa¿ wyniki by³y takie same, jak
w I turnieju Grand Prix, po rozegraniu
dwóch na pierwszym miejscu znajduje
siê dru¿yna OKFiR I a na drugim OKFiR
„No Name”.
Przed nami kolejne dwa turnieje o pucha-
ry komendanta Gminnych Stra¿y Po¿ar-
nych oraz kierownika OKFiR-u.
Zapraszamy wszystkich kibiców pi³ki
siatkowej.

Zdjêcia J.C. Maudens
tekst OKFiR

kiego, informatyczny, biologiczny, geo-
graficzny oraz matematyczny. Œwiadczy
to o wszechstronnych uzdolnieniach i za-
interesowaniach Sebastiana. Ponadto
zosta³ laureatem Wojewódzkiego Kon-
kursu Chemicznego, którego fina³ odby³
siê 28 marca w Koœcianie, i Wojewódz-
kiego Konkursu Jêzyka Angielskiego,
którego etap fina³owy mia³ miejsce
21 kwietnia w Koninie. To ogromne osi¹-

gniêcia, zwa¿ywszy na bardzo wysokie
wymagania, stawiane finalistom. Jako
laureat Konkursu Chemicznego zosta³
zwolniony z egzaminu matematyczno –
przyrodniczego po gimnazjum, uzysku-
j¹c maksymaln¹ liczbê punktów.

Ju¿ wkrótce Sebastian opuœci nasz¹
szko³ê, by kontynuowaæ naukê w wybra-
nym przez siebie liceum. ¯yczymy mu
podobnych lub jeszcze wiêkszych sukce-
sów. Hanna Portala



P R O G R A M  X V I  D N I  Œ M I G L A
2 5 - 2 7  m a j a  2 0 0 7

25 maja 2007 r.

1330 – Turniej siatkówki dla ch³opców z gimnazjum
(du¿a sala gimnastyczna S.P.i Gimn. w Œmiglu)

1500 – Gminny Turniej Pi³ki No¿nej „Dzikich Dru¿yn” (roczniki 1994-1995)
(boisko treningowe za stadionem w Œmiglu)

2000-100 – Dyskoteka
(teren przy wiatrakach)

26 maja 2007 r.

900 – II Rajd Rowerowy z okazji Dni Œmigla
(start przy wiatrakach, meta – strzelnica otwarta KBS w Œmiglu)

1000 – Indywidualny Turniej Tenisa Sto³owego dla dzieci i m³odzie¿y oraz osób niezrzeszo-
nych (œrednia sala sportowa S.P.i Gimn. w Œmiglu)

1500 – Zabawy rekreacyjno sportowe dla dzieci w wieku od 10 lat (teren przy wiatrakach)
1500 – Zawody Modeli Lataj¹cych dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podst. i gimnazjum. Kon-

kurs wiedzy o lotnictwie  (teren rekreacyjny przy wiatrakach)
1500 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej – sala widowiskowa Centrum Kultury
1600 – Koncert wykonawców ze Studia Piosenki „Muzol” i Zespo³u Tanecznego „Pryzmat-

Bis” teren przy wiatrakach)
1700 – Koncert M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej OSP w Œmiglu (amfiteatr przy CK)
1800 – Koncert zespo³u „Country Show Band and Urszula Chojan”

(teren przy wiatrakach)
2000 – Koncert Krystyny Gi¿owskiej (teren przy wiatrakach)
2130 – Zabawa taneczna przy muzyce zespo³u „Sezam” (teren przy wiatrakach)

27 maja 2007 r.

1000-1400 – Akcja krwiodawstwa (przy Centrum Kultury )
1300 – Turniej Pi³ki No¿nej dla mê¿czyzn niezrzeszonych

(boisko treningowe za stadionem w Œmiglu)
1400- 1730  – Turnieje Strzeleckie (strzelnica kryta KBS w Œmiglu)

- z wiatrówki – dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 10-17 lat,
- z „KBKS” – dla osób doros³ych od 18 lat
- z „broni historycznej” – dla osób doros³ych od 18 lat

1600 – Program dla dzieci w wykonaniu Doroty Brzozowskiej z Wroc³awia
(teren przy wiatrakach)

1730 – Koncert Haliny Benedyk z Poznania  (teren przy wiatrakach)
1800 – Uroczyste wrêczenie nagród zwyciêzcom w turniejach strzeleckich

(strzelnica otwarta KBS w Œmiglu)
1900 – Koncert zespo³u „Wêdrowne Gitary” (teren przy wiatrakach)
2045 – Zabawa taneczna przy muzyce zespo³u „Holiday`s” (teren przy wiatrakach)

Imprezom towarzyszyæ bêd¹:

• wystawa okolicznoœciowa poœwiêcona Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Œmiglu,
• wystawa prac lokalnych twórców amatorów (wiatrak)
• nauka reanimacji na fantomie (teren przy wiatrakach)
• stoiska handlowe i gastronomiczne.



IV W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu

XV jubileusz œmigielskich braci kurkowych


