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Nie od dziœ wiadomo, ¿e edukacja
nowego pokolenia to inwestycja w przy-
sz³oœæ przynosz¹ca same korzyœci. Obec-
nie w szko³ach podstawowych i gimna-
zjach na terenie naszej gminy w roku
szkolnym 2006/2007 uczy siê 2183 dzie-
ci. To oczywiœcie kosztuje, a zasadnicz¹
czêœæ wydatków ponosi gmina, która
odpowiada m.in. za bazê oœwiatow¹ na
poziomie przedszkoli, szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów. W 2007 r. wydatki
w bud¿ecie gminy Œmigiel na oœwiatê sta-
nowi¹ 40% wszystkich wydatków, co daje
kwotê prawie 15 mln z³. Szko³y podsta-
wowe i gimnazja ³¹cznie z przewidziany-
mi inwestycjami i remontami w tym roku
kosztowaæ bêd¹ 12,4 mln z³, to oko³o
5.680 z³ na jedno dziecko.
W poszczególnych szko³ach ten wskaŸ-
nik przedstawia siê nastêpuj¹co:
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Bro-
nikowie – 11.147 z³ na dziecko
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Cza-
czu – 6.122 z³ na dziecko
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Sta-
rym Bojanowie – 5.820 z³ na dziecko
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Sta-
rej Przysiece Drugiej – 5.221 z³ na dziec-
ko
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Œmi-
glu – 4.918 z³ na dziecko
Nale¿y podkreœliæ, ¿e istotny wp³yw na
poziom wydatków ma fundusz p³ac. Na-
uczyciele ze szko³y w Œmiglu nie otrzy-
muj¹ dodatku wiejskiego i mieszkanio-
wego, st¹d powy¿szy wskaŸnik jest ni¿-
szy od pozosta³ych. Ponadto jest to szko-
³a, w której uczy siê najwiêcej dzieci, bo
a¿ 982.

W porównaniu do roku ubieg³ego naj-

wiêkszy wzrost – 13% w przeliczeniu na
jedno dziecko zanotowa³y szko³y w Bro-
nikowie i Starym Bojanowie. Spadek pro-
centowy zanotowano w szkole w Starej
Przysiece Dr ugiej. To dlatego, ¿e
w 2006 r. realizowana by³a budowa sali
gimnastycznej za ponad 1 mln z³.
W przeci¹gu ostatnich trzech lat nak³a-
dy na same szko³y podstawowe i gimna-
zja wzros³y o prawie 10%. Jeœli chodzi
o zadania inwestycyjne i remontowe, to
w tegorocznym bud¿ecie zaplanowano
³¹cznie 502.660 z³:
• 335.160 z³ dla szko³y Bronikowie:
- renowacja fasady szko³y oraz remont

tarasu
• 35.000 z³ dla szko³y w Czaczu:
- utwardzenie drogi dojazdowej do szko-

³y
- malowanie sal lekcyjnych, klatki scho-

dowej, biblioteki
- remont sanitariatów szkolnych
- malowanie sanitariatów, zaplecza ku-

chennego, jadalni i sali dydaktycznej
w przedszkolu

- naprawa dachu nad czêœci¹ przedszko-
la

• 40.500 z³ dla szko³y w Starej Przysie-
ce Drugiej

- naprawa œcian i sufitów w magazynie
ziemniaków i warzyw ( uzupe³nienie
ubytków, malowanie)

- naprawa pod³óg w magazynie ziemnia-
ków i warzyw (wykonanie podestów
drewnianych - ok.30 m2)

- oœwietlenie magazynu ziemniaków i wa-
rzyw ( wykonanie instalacji oœwietle-
niowej natynkowej)

- zabezpieczenie okien piwnicznych
przed gryzoniami, wymiana drzwi do
piwnicy 2 szt.

- monta¿ lamp jarzeniowych nad tablica-
mi w 13 salach

- wymiana instalacji oœwietleniowej w sali
nr 4

Powy¿sze prace remontowe wynikaj¹
z kontroli SANEPIDU

- przygotowanie pokoju nauczycielskie-
go nr 2 ( wymiana instalacji elektrycz-
nej, monta¿ lamp jarzeniowych, szpa-
chlowanie i malowanie œcian, po³o¿e-
nie wyk³adziny PCV)

- docieplenie stropodachu budynku A
• 35.000 z³ dla szko³y w Starym Boja-

nowie,
- ogrodzenie szko³y i przedszkola
- naprawa pod³óg w salach i korytarzach

w przedszkolu
- wymiana instalacji  elektr ycznej

w przedszkolu
- malowanie klas
- po³o¿enie p³ytek w klasie fizycznej

i j. obcych
• 57.000 z³ dla szko³y w Œmiglu,
- po³o¿enie papy termozgrzewalnej na

podk³adzie starej papy na dach seg-
mentu „B” i czêœci segmentu „D” –
razem 740 m2

- wymiana drzwi – wejœcie boczne do
œredniej sali gimnastycznej

- prace malarskie (pion ¿ywieniowy –
czêœciowo, 12 izb lekcyjnych, pozosta-
³e korytarze, toalety uczniowskie i per-
sonelu – 40)

Oczywiste jest, ¿e potrzeby dla naszych
szkó³ s¹ znaczne. Jednak bud¿et gminy
Œmigiel nie jest w stanie ich wszystkich
zrealizowaæ w jednym roku. Decyzje
musz¹ byæ oparte na racjonalnej kalku-
lacji najpilniejszych zadañ, które w oœwia-
cie wykonaæ nale¿y.

Maciej Wiœniewski

EDUKACJA KOSZTUJE

Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego og³asza
przetarg ustny nieograniczony na wy-
dzier¿awienie na okres 5 lat nieruchomo-
œci rolnych niezabudowanych po³o¿o-
nych w miejscowoœci Œmigiel i Niet¹¿ko-
wo, podzielonych na nastêpuj¹ce kom-
pleksy:
I. – Niet¹¿kowo o powierzchni 11,5800

ha, cena wywo³awcza czynszu roczne-
go – 5.790,00 z³, wysokoœæ wadium -
579,00 z³ w gotówce, termin przetar-
gu – 04.07.2007 roku – godz. 930

II. – Niet¹¿kowo i Œmigiel o pow. 12,1808
ha, cena wywo³awcza czynszu roczne-
go – 6.090,00 z³, wysokoœæ wadium –
609,00 z³ w gotówce, termin przetar-
gu – 04.07.2007 roku – godz. 1000

Przetargi
III. – Niet¹¿kowo o powierzchni 20,1700

ha, cena wywo³awcza czynszu roczne-
go – 10.085,00 z³, wysokoœæ wadium –
1.010,00 z³ w gotówce, termin przetar-
gu – 04.07.2007 roku – godz. 1030

IV. – Niet¹¿kowo o powierzchni 15,9100
ha, cena wywo³awcza czynszu roczne-
go – 7.955,00 z³, wysokoœæ wadium –
796,00 z³ w gotówce, termin przetar-
gu – 04.07.2007 roku – godz. 1100

V. – Niet¹¿kowo o powierzchni 13,9000
ha, cena wywo³awcza czynszu roczne-
go – 6.950,00 z³, wysokoœæ wadium –
695,00 z³ w gotówce, termin przetar-
gu – 04.07.2007 roku – godz. 1130

VI. – Niet¹¿kowo o powierzchni 22,2900
ha, cena wywo³awcza czynszu roczne-

go – 11.145,00 z³, wysokoœæ wadium –
1.115,00 z³ w gotówce, termin przetar-
gu – 04.07.2007 roku – godz. 1200

VII. – Niet¹¿kowo o powierzchni 16,2300
ha, cena wywo³awcza czynszu roczne-
go – 8.115,00 z³, wysokoœæ wadium –
812,00 z³ w gotówce, termin przetar-
gu – 04.07.2007 roku – godz. 1230

VIII. – Niet¹¿kowo o powierzchni 5,3089
ha, cena wywo³awcza czynszu roczne-
go – 2.654,00 z³, wysokoœæ wadium –
265,00 z³ w gotówce, termin przetar-
gu – 04.07.2007 roku – godz.1300

IX. – Niet¹¿kowo o powierzchni 9,7780
ha, cena wywo³awcza czynszu roczne-
go – 4.889,00 z³, wysokoœæ wadium
490,00 z³ w gotówce, termin przetar-
gu – 04.07.2007 roku – godz.1330
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Weterynaria
Od 15 do 31 maja br. w województwie
wielkopolskim przeprowadzona zosta³a
wiosenna akcja szczepienia lisów. Na te-
renie lasów, pól, pastwisk i nieu¿ytków
rolnych zrzucono z samolotów szcze-
pionkê przeciw wœciekliŸnie dla lisów
wolno¿yj¹cych. Szczepionka jest umiesz-
czona w kostkach koloru br¹zowego
o wymiarach 3 cm – 3 cm – 1cm. Jak
ostrzega Wielkopolski Wojewódzki In-
spektorat Weterynarii nie nale¿y ich pod-
nosiæ ani dotykaæ. Je¿eli jednak nast¹pi-
³o przypadkowe zetkniêcie cz³owieka ze
szczepionk¹, szczególnie po kontakcie
z otwart¹ ran¹, oczami, jam¹ ustn¹ – miej-
sca te nale¿y gruntownie przemyæ wod¹
z myd³em i zg³osiæ siê do najbli¿szej Przy-
chodni Lekarskiej. W przypadku kontak-
tów zwierz¹t domowych ze szczepionk¹,
nale¿y to zg³osiæ w najbli¿szej Lecznicy
dla Zwierz¹t. W okresie 3 tygodni po
wy³o¿eniu szczepionki nie wolno wypusz-
czaæ psów luzem.
W dniach 9-10 maja br. na terenie woje-
wództwa odby³a siê kontrola przeprowa-
dzona przez inspektorów Unii Europej-
skiej, dotycz¹ca prowadzenia programu
zwalczania wœcieklizny na terenie woje-
wództwa. W spotkaniu otwieraj¹cym ze
strony polskiej, oprócz przedstawicieli
inspekcji weterynaryjnej, udzia³ wziêli:
Robert Kamieniarz, dyrektor stacji ba-
dawczej Polskiego Zwi¹zku £owieckiego
w Czempiniu oraz Piotr Haberland, dy-
rektor Aeroklubu Poznañskiego. Kontro-
la obejmowa³a wizytê w Wojewódzkim In-
spektoracie Weterynarii w Poznaniu,
Zak³adzie Higieny Weterynaryjnej, Po-
wiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Gostyniu oraz Aeroklubie Poznañ-
skim. Skontrolowane zosta³y sprawy
zwi¹zane z: przetargami na zakup szcze-
pionki przeciwko wœciekliŸnie u lisów,
sposobem jej wy³o¿enia, przeprowadza-
nymi szczepieniami oraz monitoringiem
szczepienia przeciwko wœciekliŸnie u li-

Co ciekawego w Biuletynie Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego

sów dziko¿yj¹cych. Kontrola obejmowa-
³a sprawy prowadzone od 2004 roku. In-
spektorzy interesowali siê tak¿e przed
i powykonawcz¹ dokumentacj¹ doty-
cz¹c¹ dystrybucji szczepionki przez Ae-
roklub Poznañski oraz dokumentacj¹ do-
tycz¹c¹ nadzoru nad dystrybucj¹ szcze-
pionki prowadzon¹ przez wojewódzkie-
go lekarza weterynarii. Skontrolowano
równie¿ postêpowanie inspekcji wetery-
naryjnej w momencie stwierdzenia wy-
st¹pienia przypadków wœcieklizny na te-
renie województwa wielkopolskiego oraz
wspó³pracê z inspektoratami z s¹sied-
nich województw w zakresie zwalczania
wœcieklizny oraz szczepieñ lisów. Wizy-
tatorzy skontrolowali równie¿ laborato-
rium w Zak³adzie Higieny Weterynaryj-
nej, w którym wykonywane s¹ badania
diagnostyczne zwierz¹t podejrzanych
o wœciekliznê, jak równie¿ badania zwi¹-
zane ze skutecznoœci¹ przyjêcia szcze-
pionki przez lisy (marker tetracyklin).
¿ród³o: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Oœwiata
Przedmiotem powszechnego zaintereso-
wania jest nowa matura, która w tym roku
rozpoczê³a siê 4 maja. Jednak jeszcze od-
bywa siê egzamin maturalny wed³ug sta-
rej formu³y, organizowany przez Kurato-
rium Oœwiaty w Poznaniu i oceniany
przez nauczycieli ucz¹cych uczniów
w szko³ach. Zacz¹³ siê on we wtorek
(8 maja) egzaminem pisemnym z jêzyka
polskiego. Nastêpnego dnia abiturienci
pisali egzamin z drugiego przedmiotu.

W szko³ach m³odzie¿owych (najczêœciej
technikach) do obowi¹zkowego egzami-
nu maturalnego z jêzyka polskiego zg³o-
si³o siê 230 zdaj¹cych. Spoœród wybiera-
nych przedmiotów najpopularniejsza
okaza³a siê geografia, wybra³y j¹ 144 oso-
by. Nastêpne w kolejnoœci by³y: historia
(75), matematyka (70) i biologia (40).
Znacznie wiêcej osób zg³osi³o siê do „sta-
rej” matury w szko³ach dla doros³ych. Na
jêzyk polski zapisanych by³o 3559 kan-
dydatów, wœród przedmiotów do wybo-
ru najbardziej atrakcyjna by³a równie¿
geografia (1822 osoby), potem matema-
tyka (1089) i historia (716). Na kolejne
przedmioty zapisa³o siê ju¿ znacznie
mniej abiturientów. Matura wed³ug sta-
rej formu³y przechodzi do historii.
W szko³ach m³odzie¿owych za rok bêd¹
j¹ zdawali tylko ci, którzy nie zdali jej te-
raz lub z jakichœ wzglêdów nie przyst¹-
pili do egzaminu. W szko³ach dla doro-
s³ych bêdzie zdawana tylko do 2009 roku,
potem bêd¹ organizowane egzaminy dla
tych, którzy swoich „podejœæ” nie zaliczy-
li.
¿ród³o: Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu

Sprawy obywatelskie
W roku 2007 koñczy siê wymiana sta-
rych dowodów osobistych (ksi¹¿eczko-
wych).  Dowody nale¿y wymieniæ do dnia
31 grudnia 2007 roku, tego dnia strac¹
one bowiem swoj¹ wa¿noœæ. Wszyscy ci,
którzy nie zd¹¿¹ z wymian¹, znajd¹ siê
w trudnej sytuacji, poniewa¿ nie bêd¹
mogli m.in. za³atwiæ formalnoœci w urzê-
dach, odebraæ listu poleconego na po-
czcie, wzi¹æ kredytu bankowego, sprze-
daæ lub kupiæ mieszkania, itp.  A¿ 10 mi-
lionów obywateli nie wymieni³o jeszcze
trac¹cych wa¿noœæ dowodów. Przyczyn¹
mo¿e byæ cena wymiany (wymiana kosz-
tuje 30 z³otych), b¹dŸ nieœwiadomoœæ
konsekwencji jak¹ ponios¹ obywatele
gdy tej czynnoœci nie dokonaj¹.
¿ród³o: Gabinet Wojewody

Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Koœcianie, Al. Ko-
œciuszki nr 22, pokój 120. Warunkiem
przyst¹pienia do przetargu jest wp³ace-
nie wadium na konto Starostwa Powia-
towego w Koœcianie w Banku Spó³dziel-
czym Nr 30 866600040108115520000006,
przy czym za prawid³owo wp³acone zo-
stanie uznane wadium, które wp³ynie na
rachunek bankowy Starostwa do dnia
01.07. 2007 roku.
Wadium nie podlega zwrotowi w przy-

padku, gdy uczestnik, który wygra³ prze-
targ, uchyla siê od zawarcia umowy.
Szczegó³owe informacje o przedmiocie
przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale
Geodezji Kartografii Katastru i Gospo-
darki Nieruchomoœciami Starostwa Po-
wiatowego w Koœcianie, Al. Koœciuszki
nr 22, pokój 22 tel. 0-65 5110884. w.23.
Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego zastrze-
ga sobie prawo odwo³ania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Nale¿noœæ zostanie uregulowana przele-
wem po otrzymaniu faktury wystawionej

na adres:
Starostwo Powiatowe w Koœcianie

Al. Koœciuszki nr 22

64 – 000 Koœcian

Geodeta Powiatowy

Regon 411101579

Naczelnik Wydzia³u Geodezji

NIP 698-158-14-58

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo-

œciami

Czes³aw Marcinkowski
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26 maja, podczas obchodów XVI Dni
Œmigla, radni œmigielscy spotkali siê
w sali widowiskowej œmigielskiego Cen-
trum Kultury na uroczystej sesji. Obec-
ni byli cz³onkowie w³adz gminy – bur-
mistrz Wiktor Snela, zastêpca burmistrza
Wies³awa Poleszak-Kraczewska, skarb-
nik Danuta Marciniak, sekretarz Maciej
Wiœniewski, cz³onkowie delegacji z mia-
sta partnerskiego Kamenice nad Lipou
w Czechach , przedstawiciele w³adz i rad-
ni samorz¹dowi z powiatu koœciañskie-
go i gmin s¹siednich oraz dyrektorzy
i kierownicy jednostek organizacyjnych
i przewodnicz¹cy organizacji spo³ecz-
nych dzia³aj¹cych na terenie ziemi œmi-
gielskiej. Sesjê zaszczycili swoj¹ obecno-
œci¹ obywatele, którzy otrzymali tytu³y
„Honorowy Obywatel Œmigla” i medale
„Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel”
w latach poprzednich.
Tematem przewodnim tegorocznych Dni
Œmigla by³a historia bractw kurkowych.
Okolicznoœciowy wyk³ad poœwiêcony tra-
dycjom bractw strzeleckich, ze szczegól-

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Œmigla
nym uwzglêdnieniem historii „kurków”
œmigielskich, wyg³osi³ dr Eugeniusz Œli-
wiñski. Uroczysta sesja by³a doskona³¹
okazj¹ do podziêkowania braciom za trud
w³o¿ony w reaktywowanie i pielêgnowa-
nie tradycji strzeleckich. Przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Œmigla Jan Józefczak,
burmistrz Wiktor Snela oraz starosta
powiatu koœciañskiego Andrzej Jêcz wrê-
czyli braciom trzy egzemplarze histo-
rycznej broni strzeleckiej ufundowane
przez w³adze samorz¹dowe.
Zgodnie z kilkunastoletni¹ tradycj¹, pod-
czas sobotniej sesji uhonorowano oby-
wateli, którym Rada Miejska w dniu
17.05.2007 r. przyzna³a wyró¿nienia za
wieloletni¹ pracê na rzecz spo³ecznoœci
naszej gminy. Do grona wyró¿nionych
tytu³em „Honorowy Obywatel Œmigla”
do³¹czy³ Pawe³ Górzny – lekarz, specja-
lista medycyny ogólnej i rodzinnej, kie-
rownik Oœrodka Zdrowia w Starym Bo-
janowie, dzia³acz spo³eczny (pracowa³
w komitetach na rzecz rozbudowy szko-
³y, telefonizacji gminy i gazyfikacji wsi
Stare Bojanowo oraz modernizacji domu
wiejskiego), cz³onek za³o¿yciel i sekre-
tarz Zarz¹du Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego, radny w latach 1994-
1998 i 2000 -2003, cz³onek Rady So³ec-
kiej wsi Stare Bojanowo. Medalem „Za-
s³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel” miê-
dzy innymi za d³ugoletni¹ pracê spo-
³eczn¹ na rzecz rozwoju po¿arnictwa rad-
ni postanowili nagrodziæ Romana Schil-
lera – prezesa OSP w Œmiglu i cz³onka

Rady Miejskiej od 1994 r. Dziêki osobi-
stemu zaanga¿owaniu i staraniom Roma-
na Schillera wyposa¿enie œmigielskiej
jednostki nale¿y do najnowoczeœniej-
szych w rejonie, a nasi stra¿acy zajmuj¹
wysokie miejsca w organizowanych co-
rocznie zawodach ochotniczych stra¿y
po¿arnych. Za ca³okszta³t ponad 30-let-
niej pracy spo³ecznej (dzia³ania na rzecz
Klubu Sportowego Pogoñ Œmigiel 1929,
Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalne-
go, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
i Ko³a £owieckiego „Knieja”) medal „Za-
s³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel”
przyznano Stefanowi Klupszowi. Rada
doceni³a równie¿ jego zaanga¿owanie na
rzecz utworzenia przychodni zdrowia
w Œmiglu, utwardzenia drogi z ¯egrów-
ka do Wilkowa Polskiego, budowy wy-
sypiska œmieci i oczyszczalni œcieków
oraz sali gimnastycznej w Niet¹¿kowie.
Sesjê zakoñczy³ krótki program arty-
styczny w wykonaniu cz³onkiñ M³odzie-
¿owej Orkiestry Dêtej ze Œmigla.

Decyzj¹ Rady Miejskiej, podjêt¹
17 maja podczas X sesji na wniosek OSP
Œmigiel, radny Roman Schiller, a jedno-
czeœnie prezes œmigielskiej ochotniczej
jednostki po¿arniczej oraz Stefan Klupsz,
I starszy Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Œmiglu (na wniosek KBS Œmi-
giel) zostali odznaczeni medalem „Zas³u-
¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel”. Tytu³
„Honorowego Obywatela Miasta i Gmi-
ny” radni przyznali (na wniosek Rady
So³eckiej Starego Bojanowa) –Paw³owi
Górznemu, by³emu radnemu Rady Miej-
skiej i lokalnemu spo³ecznikowi. Nada-
nie wyró¿nieñ odby³o siê tradycyjnie
podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej,
26 maja.
Nastêpnie, po przeg³osowaniu bie¿¹cych
zmian w bud¿ecie gminy, radni zajêli siê
okreœleniem wartoœci jednego punktu
dla ustalenia wysokoœci miesiêcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla

pracowników Zespo³u Szkó³ w Czaczu.
Na wniosek kierownika tej jednostki,
w celu regulacji p³ac, podwy¿szono staw-
kê do 6 z³.
Ponadto radni podjêli kolejn¹ decyzjê
porz¹dkuj¹c¹ prawo w³asnoœci dróg pu-
blicznych, poprzez wyra¿enie zgody na
nabycie „za symboliczn¹ z³otówkê” grun-
tów, stanowi¹cych drogê na ul. Osiedle
w Œmiglu od prywatnych w³aœcicieli.
Przyjêli równie¿ uchwa³ê o zamianie
gruntów, a tak¿e o wydelegowaniu na
przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu
WOKISS Macieja Wiœniewskiego, powo-
³anego na sekretarza Œmigla.
Poza tym najemcy 5 lokali znajduj¹cych
siê w domu mieszkalnym w Œmiglu przy
ulicy Sienkiewicza 22 mog¹ siê ju¿ sta-
raæ o wykup na w³asnoœæ zajmowanych
mieszkañ.
Istotn¹ dla mieszkañców Œmigla bêdzie
informacja przekazana przez burmistrza

Snelê o planowanych w mieœcie kilku
drobnych, ale niezwykle wa¿nych dla
bezpieczeñstwa zmianach drogowych.
Za zgod¹ Zarz¹du Dróg Powiatowych
w najbli¿szej przysz³oœci w Œmiglu po-
wstanie zatoka wytyczaj¹ca sposób par-
kowania na ulicy Jagielloñskiej, przejœcie
dla pieszych na ulicy Mickiewicza (przy
LO) zostanie wyposa¿one w wysepkê,
a ulica Ogrodowa od strony ulicy Lesz-
czyñskiej zmniejszy swoj¹ szerokoœæ. Dla
poprawy czystoœci gminy 70 koszy na
œmieci w pierwszym tygodniu czerwca
zostanie rozdysponowanych pomiêdzy
Œmigiel, Stare Bojanowo, Czacz oraz
Wonieœæ.
Na zakoñczenie radny Pietrzak przedsta-
wi³ krótk¹ informacjê z pracy zawi¹zane-
go w Œmiglu Stowarzyszenia „Obrzañska
Tradycja” utworzonego w ramach pro-
gramu Leader Plus.

A. Kasperska

Uhonorowani œmigielanie
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Pawe³ Górzny urodzi³ siê 19 czerwca
1955 roku w Lesznie, jako najm³odsze
dziecko Hieronima i Aleksandry Górz-
nych. Dzieciñstwo spêdzi³ w Lipnie, gdzie
przeszed³ pierwsze stopnie edukacji.
Szko³ê œredni¹ rozpocz¹³ w I LO w Lesz-
nie. Maturê zda³ w V LO w Poznaniu,
gdzie przeniós³ siê ze wzglêdów rodzin-
nych. Po zdaniu matury powróci³ do Lip-
na, podejmuj¹c pocz¹tkowo pracê w Po-
gotowiu Ratunkowym w Lesznie, a na-
stêpnie w Szkole Podstawowej w Lipnie.
W tym czasie pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê
Urszulê. W 1976 roku zosta³ studentem
Akademii Medycznej w Poznaniu na wy-
dziale lekarskim, który ukoñczy³ w 1982
roku. Z nasz¹ gmin¹ zwi¹zany jest od
15 paŸdziernika 1982 roku. W tym cza-
sie rozpocz¹³ sta¿ i pracê w Zespole Opie-
ki Zdrowotnej w Koœcianie oraz w szpi-
talu w Œmiglu. 2 stycznia 1984 roku zo-
sta³ lekarzem w Wiejskim Oœrodku Zdro-
wia w Starym Bojanowie i kierownikiem
tej placówki. Mieszkaj¹c i pracuj¹c w Sta-
rym Bojanowie, s³u¿y³ pomoc¹ miesz-
kañcom tej miejscowoœci i okolicznych
wsi. Pracowa³ jednoczeœnie na oddziale
dzieciêcym szpitala w Koœcianie, a na-
stêpnie na oddziale wewnêtrznym ZOZ.
Stale podnosi³ swe kwalifikacje zawodo-
we. W 1987 roku uzyska³ pierwszy sto-
pieñ pediatrii, natomiast w 1989 roku
w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie
uzyska³ tytu³ specjalisty medycyny ogól-
nej. Ze wzglêdu na zmiany w s³u¿bie zdro-
wia zdoby³ kolejny tytu³ - specjalisty me-
dycyny rodzinnej. Pocz¹tkowe lata pra-
cy w Oœrodku Zdrowia w Starym Boja-
nowie to okres doskonalenia zawodowe-
go i zdobywania doœwiadczenia. W tym
czasie podejmowa³ tak¿e dzia³ania na
rzecz œrodowiska. Pracy tej nauczy³ siê
od ojca, który do dziœ wspominany jest
przez mieszkañców Lipna jako znakomi-
ty organizator i spo³ecznik. Dziêki stara-

Urodzi³ siê 19.07.1952 r. w Œmiglu.
Naukê rozpocz¹³ w 1959 roku w Szkole
Podstawowej w Œmiglu, a nastêpnie kon-
tynuowa³ j¹ w Koœcianie w zawodzie
mechanika pojazdów w warsztacie Anto-
niego Szklarskiego. W 1973 roku zosta³
powo³any do odbycia zasadniczej s³u¿by
wojskowej w Ustce na okres 2 lat.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1976 roku
w Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Œmi-
glu. Od 1976 roku pracowa³ w Oœrodku
Transportu Leœnego w Jarocinie, bryga-
da ¯egrowo.
W 1978 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski

Pawe³ Górzny

niom Paw³a Górznego przeprowadzony
zosta³ remont Oœrodka Zdrowia w Sta-
rym Bojanowie, który jednoczeœnie wy-
posa¿ono w nowy niezbêdny sprzêt me-
dyczny.
W latach 1994-1998 by³ radnym Rady
Miasta i Gminy Œmigiel, a w latach 200-
2003 radnym Rady Miejskiej Œmigla, pe³-
ni¹c szereg istotnych dla dzia³alnoœci
rady funkcji, m.in. wiceprzewodnicz¹ce-
go rady, przewodnicz¹cego komisji sta-
tutowej i finansowo-gospodarczej oraz
cz³onka zarz¹du. By³ autorem wielu ini-
cjatyw i zmian w sferze prawodawstwa
gminy. Pracuj¹c w Radzie Gminy a tak¿e
w latach nastêpnych wykazywa³ siê ak-
tywnoœci¹ w dzia³aniach na rzecz spo³ecz-
noœci lokalnej. Z du¿¹ determinacj¹ i po-
œwiêceniem d¹¿y³ do celu w projektach,
w których uczestniczy³. By³ jednym z ini-
cjatorów budowy sieci gazowej w Starym
Bojanowie, Robaczynie i Bruszczewie.
Pe³ni³ tak¿e funkcjê przewodnicz¹cego
Spo³ecznego Komitetu Gazyfikacji wsi
Stare Bojanowo. Aktywnie uczestniczy³
w pracach spo³ecznego komitetu telefo-
nizacji gminy oraz spo³ecznego komite-
tu rozbudowy szko³y w Starym Bojano-
wie. By³ zwolennikiem powstania w Sta-

rym Bojanowie boiska sportowego, ocze-
kiwanego od wielu lat przez mieszkañ-
ców wsi. Nastêpnie jako cz³onek za³o¿y-
ciel anga¿owa³ siê w powstanie Ludowe-
go Uczniowskiego Klubu Sportowego
w Starym Bojanowie, pe³ni¹c pocz¹tko-
wo funkcjê cz³onka zarz¹du klubu,
a obecnie jego sekretarza.
W swoich dzia³aniach nie zapomina
o miejscu pracy, walnie przyczyniaj¹c siê
do unowoczeœnienia i stworzenia przyja-
znego wizerunku Oœrodka Zdrowia oraz
modernizacji Domu Wiejskiego w Sta-
rym Bojanowie. W latach 1998-2005 bra³
równie¿ aktywny udzia³ w szeregu dzia-
³añ i prac na rzecz mieszkañców wsi Sta-
re Bojanowo, bêd¹c cz³onkiem Rady So-
³eckiej. Tak¿e w swoim œrodowisku za-
wodowym pracuje spo³ecznie. Od trzech
kadencji jest cz³onkiem zarz¹du Delega-
tury Leszczyñskiej Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej w Poznaniu. Aktywnie dzia³a
w Zwi¹zku Lekarzy Podstawowej Opieki
Zdrowotnej zrzeszonych w Porozumie-
niu Zielonogórskim. Mimo, ¿e Pawe³
Górzny nie jest obecnie mieszkañcem
naszej gminy, nadal aktywnie uczestni-
czy w pracach na rzecz tej spo³ecznoœci.
Równoczeœnie kontynuuje swoja pracê
spo³eczn¹, bêd¹c radnym w s¹siedniej
gminie Lipno.
Dzia³alnoœæ spo³eczna Paw³a Górznego
ma swoje kontynuacje w nastêpnym po-
koleniu. Najstarszy syn Dariusz, poza
prowadzeniem w³asnej firmy, dzia³a spo-
³ecznie na rzecz sportu ¿u¿lowego w Po-
znaniu, bêd¹c wiceprezesem pierwszo-
ligowego klubu PS¯ Poznañ. Najm³odszy
syn £ukasz aktywnie udziela siê w orga-
nizacji ELSA, stowarzyszenia studentów
prawa.
Pawe³ Górzny w pe³ni zas³uguje na przy-
znanie tytu³u „Honorowy Obywatel Œmi-
gla”.

Roman Schiller
z Iren¹ Nêdza. Ma dwóch synów, Artura
– lat 25 i Krystiana – 23 lata. Od 1978
roku wraz z ma³¿onk¹ prowadzi indywi-
dualne gospodarstwo rolne w Œmiglu.
Satysfakcjê sprawia mu dzia³alnoœæ spo-
³eczna w ró¿nych organizacjach. W cza-
sie nauki w szkole podstawowej jak i po
jej ukoñczeniu nale¿a³ do ZHP. Jako in-
struktor organizowa³ zajêcia z m³odzie¿¹
w pracowni fotograficznej, m³odzie¿owej
s³u¿bie ruchu i na obozach.
Prawdziw¹ jego pasj¹ jest Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Œmiglu, do której nale-
¿y od 1965 r.
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Stefan Klupsz – lekarz medycyny,
pediatra, wieloletni kierownik przychod-
ni w Œmiglu, I starszy Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Œmiglu.
Urodzi³ siê 31 wrzeœnia 1948 roku w Ko-
œcianie jako syn W³adys³awa, urzêdnika
pañstwowego i Leokadii z domu Mocek.
Tam te¿ uczêszcza³ do Szko³y Podstawo-
wej nr 1 oraz do Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. Oskara Kolberga, gdzie zda³
maturê. W latach 1960-1970 by³ cz³on-
kiem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Pe³ni³ miêdzy innymi funkcjê dru¿yno-
wego 85. dru¿yny Jana III Sobieskiego
w Koœcianie. Studiowa³ na wydziale le-
karskim Akademii Medycznej w Pozna-
niu, który ukoñczy³ w 1975 r. Uzyska³
specjalizacjê w zakresie chorób dzieciê-
cych, medycyny rodzinnej i akupunktu-
ry. Jest cz³onkiem Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towa-
rzystwa Pediatrycznego, Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego.
Ze Œmiglem i gmin¹ jest zwi¹zany od
ponad 30 lat. Trafi³ tu po studiach i od
razu da³ siê poznaæ jako rzutki organiza-
tor. By³ inicjatorem budowy Przychodni
Zdrowia w Œmiglu. Nale¿a³ do grona orê-
downików nadania tej placówce imienia
doktora Stanis³awa Skar¿yñskiego – za-
s³u¿onego lekarza i spo³ecznika Ziemi
Œmigielskiej.
W wyniku zaufania spo³ecznego Stefan

Stefan Klupsz

Klupsz od szeregu lat jest aktywnym dzia-
³aczem samorz¹dowym i spo³ecznym.
By³ radnym Rady Miasta i Gminy Œmi-
giel w latach 1990-1994, przewodnicz¹-
cym Komisji Planowania, Porz¹dku
i Ochrony Œrodowiska – w I kadencji
rady, cz³onkiem spoza rady Komisji
Ochrony Œrodowiska – w II kadencji
rady. W tym okresie nale¿a³ do grona
osób najbardziej zaanga¿owanych
w sprawy budowy gminnego wysypiska
œmieci i oczyszczalni œcieków. Inicjowa³
wyjazdy radnych w teren w celu zapozna-
nia siê z zasadami dzia³ania tego typu
obiektów. Wspó³uczestniczy³ w negocja-
cjach i w podjêciu najbardziej optymal-
nego rozwi¹zania w tym zakresie dla na-
szej gminy. Wraz z radnymi œmigielski-

mi przyczyni³ siê do powstania „Witryny
Œmigielskiej”. Radny powiatu koœciañ-
skiego III i IV kadencji (1998-2006). W la-
tach 1998-2002, jako cz³onek Zarz¹du
Powiatu Koœciañskiego, w istotny sposób
przyczyni³ siê miêdzy innymi do wybu-
dowania sali gimnastycznej przy Zespo-
le Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿kowie oraz
do utwardzenia drogi z ¯egrówka do
Wilkowa Polskiego. Zadania te nale¿¹ do
najbardziej znacz¹cych inwestycji powia-
tu koœciañskiego dla gminy Œmigiel.
Od momentu osiedlenia siê w Œmiglu
dzia³a³ aktywnie jako wieloletni cz³onek
zarz¹du i lekarz Klubu Sportowego Po-
goñ 1929 Œmigiel. Od ponad dwudziestu
lat (od 1985 r.) jest cz³onkiem wspieraj¹-
cym finansowo dzia³alnoœæ Towarzystwa
Œpiewu Harmonia w Œmiglu. Od 1986 jest
myœliwym – cz³onkiem Ko³a £owieckie-
go nr 9 „Knieja” w Œmiglu.
W 1984 by³ wspó³za³o¿ycielem Œmigiel-
skiego Towarzystwa Kulturalnego i jego
d³ugoletnim wiceprezesem. W tym cza-
sie organizowa³ wiele wycieczek oraz ma-
jówek t, które by³y wa¿nym elementem
integruj¹cym œmigielskie œrodowisko
i cieszy³y siê sporym zainteresowaniem.
Jako aktywny dzia³acz Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w 1991 wspó³tworzy³
(wraz z Bronis³awem Krup¹, Bernardem
Wolnikiem, Wiktorem Kraczewskim,

ratowniczo-gaœniczego by³ inicjatorem
zakupu motopomp p³ywaj¹cych dla jed-
nostek OSP miasta i gminy Œmigiel.
W 1995 roku by³ jednym z inicjatorów za-
kupu nowoczesnego sprzêtu ³¹cznoœci
radiowej. W chwili obecnej jego jednost-
ka OSP jest jedn¹ z najlepiej wyposa¿o-
nych w rejonie. Szczególnie aktywnie
popiera dzia³ania maj¹ce na celu pozyski-
wanie m³odzie¿y do Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej. Potrafi skupiæ wokó³ siebie
osoby pozytywnie ustosunkowane do
ponoszenia trudu wielogodzinnych tre-
ningów ze sprzêtem po¿arniczym.
Roman Schiller razem z zarz¹dem OSP,
ZPZW i OKFiR organizuje wiele imprez
sportowo- rekreacyjnych, takich jak: za-
wody sportowo-po¿arnicze, wêdkarskie
i rajdy rowerowe.
Czyni starania w celu pozyskania œrod-
ków pozabud¿etowych na remont stra¿-
nic, zakup i remont samochodów po¿ar-
niczych i sprzêtu. To z jego inicjatywy
stra¿nica w Œmiglu otrzyma³a miêdzy
innymi nowe uchylne bramy wjazdowe
do gara¿u, nowe drzwi i okna.
Obecnie tr wa rozbudowa stra¿nicy,

w której bêd¹ stanowiska dla czterech sa-
mochodów, nowe sanitariaty, szatnia i sta-
nowisko kierownika. Wspólnie z wêdka-
rzami wyremontowano œwietlicê i kuch-
niê.
Jako dzia³acz PZW przyczyni³ siê do re-
nowacji stawów w Œmiglu.
W 1999 roku miedzy innymi z jego ini-
cjatywy jednostka OSP Œmigiel nawi¹za-
³a wspó³pracê ze stra¿akami z Neufcha-
teau. W wyniku tej wspó³pracy i osobi-
stego zaanga¿owania Romana Schillera
jednostka otrzyma³a samochód po¿arni-
czy Magirus, motopompê, no¿yce do ra-
townictwa drogowego oraz 17 he³mów
Dragera.
Ponadto od 1994 roku jest radnym Rady
Miejskiej Œmigla.
Posiada liczne odznaczenia i odznaki:
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi, Z³oty Znak Zwi¹zku, Zas³u¿ony
dla Województwa Leszczyñskiego, Wiel-
kopolskiego, br¹zowy, srebrny, z³oty
medal Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa, Wzo-
rowy Stra¿ak, srebrn¹ i z³ot¹ odznakê
PZW i za zas³ugi dla wêdkarstwa wielko-
polskiego.

Od 1978 pe³ni³ funkcjê kierowcy, w latach
1993-2001 naczelnika, od 2001 prezesa,
a od 2000 roku wiceprezesa Zarz¹du
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Œmiglu.
Nieprzerwanie wdra¿a nowoczesne me-
tody kszta³cenia po¿arowego dotycz¹ce
bezpoœrednio perfekcyjnego opanowa-
nia obs³ugi sprzêtu po¿arniczego. Swoj¹
postaw¹ i osobistym zaanga¿owaniem
w znacz¹cy sposób przyczynia siê do
podnoszenia dobrego imienia s³u¿by po-
¿arniczej. Wzorowo organizuje udzia³
jednostki OSP Œmigiel w corocznych
Miejsko-Gminnych Zawodach Po¿arni-
czych, w których udzia³ bior¹ wszystkie
jednostki OSP z terenu gminy. Dziêki
niemu poziom sprawnoœci stra¿aków jest
coraz wy¿szy. Dowodem tego jest udzia³
jednostki OSP Œmigiel w zawodach rejo-
nowych i wojewódzkich. Ponadto szcze-
góln¹ zas³ug¹ Romana Schillera dla roz-
woju po¿arnictwa na terenie miasta i gmi-
ny Œmigiel by³o unowoczeœnienie wypo-
sa¿enia jednostek OSP w specjalistycz-
ny sprzêt do prowadzenia dzia³añ ratow-
nictwa drogowego i technicznego. W ra-
mach budowy zintegrowanego systemu
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Brunonem Kreuschnerem, Tadeuszem
Tomaszewskim, Janem Chomskim, Wi-
toldem Omieczyñskim i grup¹ kilkuna-
stu innych spo³eczników) na nowo œmi-
gielskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie,
które po przesz³o czterdziestu latach
przerwy zosta³o reaktywowane. Stefan
Klupsz by³ bardzo zaanga¿owany w roz-
budowê obiektów brackich. Czynnie bra³
udzia³ w wielu pracach organizacyjnych
i budowlanych, inspiruj¹c pozosta³ych
braci. Trzeba podkreœliæ, ¿e nale¿y do
grupy braci, którzy dziêki swej niez³om-
nej postawie i zaanga¿owaniu nie dopu-
œcili do zaprzestania dzia³alnoœci œmigiel-
skiego bractwa. Jest to wa¿ne dla histo-
rii naszej Ma³ej Ojczyzny, poniewa¿ brac-
two to od kilkuset lat na trwale jest zwi¹-
zane z dziejami Œmigla. Od wielu lat
z konsekwencj¹ i wrodzonym uporem
Stefan Klupsz przekonuje lokalnych de-
cydentów o znaczeniu dzia³ania bractwa
na rzecz promowania miasta i gminy Œmi-
giel. S³u¿¹ temu miêdzy innymi turnieje
strzeleckie organizowane dla braci kur-

kowych zarówno z Wielkopolski jak
i z ca³ej Polski.
W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat
S. Klupsz pe³ni³ w bractwie odpowiedzial-
ne funkcje, m.in. II starszego, zastêpcy
komendanta, komendanta, cz³onka komi-
sji rewizyjnej. W 2003 roku wybrany zo-
sta³ I starszym i odpowiada za organiza-
cjê pracy zarz¹du oraz dzia³alnoœæ brac-
twa, które nale¿y do grona najlepszych
i aktywniejszych w okrêgu leszczyñskim.
Stefan Klupsz jest cz³onkiem S¹du Ho-
norowego w okrêgu leszczyñskim Kur-
kowych Bractw Strzeleckich R.P. (od
1993 r.) To równie¿ zdobywca licznych
trofeów brackich w postaci tarcz, pucha-
rów i nagród w strzelaniu, zarówno
w Œmiglu jak i na wyjazdach. W bractwie
œmigielskim to Król Kurkowy w 2001,
Mistrz KBS w 2002, II Rycerz w strzela-
niu królewskim – 1996, II rycerz w strze-
laniu ¿niwnym – 200, I miejsce w strzela-
niu do tarczy œw. Piotra i Paw³a – 1993.
W ¿yciu prywatnym interesuje siê tury-
styk¹ górsk¹, za uprawianie której wy-

ró¿niony zosta³ Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznak¹
Górsk¹ PTTK. Lubi te¿ czytaæ dobre
ksi¹zki.
Za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i samorz¹dow¹
dotychczas zosta³ wyró¿niony odznak¹
„Za zas³ugi dla województwa leszczyñ-
skiego” (1989), odznak¹ „Przyjaciel
dziecka” (1990), Br¹zowym Krzy¿em
Zas³ugi (1994), Srebrnym Medalem za
Zas³ugi dla Rozwoju Rzemios³a Œmigiel-
skiego (1994), Krzy¿em Zas³ugi Rycer-
skim Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich RP (1996), Br¹zow¹ Od-
znak¹ Strzeleck¹ (1999), Krzy¿em Zas³u-
gi Oficerskim Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich RP (1996).
Bior¹c pod uwagê zas³ugi oraz fakt, ¿e
Stefan Klupsz jest obywatelem powszech-
nie znanym i cenionym w gminie, Zarz¹d
KBS Œmigiel jednog³oœnie podj¹³ uchwa-
³ê na zebraniu 23 marca 2007, ¿e nadanie
mu medalu „Zas³u¿ony dla Miasta i Gmi-
ny Œmigiel” jest w³aœciwe i zasadne.
Z takim wnioskiem zwraca siê do Rady
Miejskiej w Œmiglu.

Wyj¹tkow¹ okazjê do œwiêtowania
podczas d³ugiego majowego weekendu
mia³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP
w Œmiglu. 1 maja minê³o 30 lat od pierw-
szego wystêpu. Uroczystoœci jubileuszo-
we odby³y siê 3 maja, w œwiêto uchwale-
nia Konstytucji. Patronat nad obchoda-
mi obj¹³ marsza³ek województwa wielko-
polskiego.
Orkiestra w nowych galowych mundu-
rach ufundowanych na tê okazjê przez
œmigielski samorz¹d wspaniale prezento-
wa³a siê podczas okolicznoœciowej impre-
zy. Obchody rozpoczê³a msza œw. w ko-
œciele farnym, po czym wraz z zaproszon¹
M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹ Dêt¹ z Rostarze-
wa jubilaci przemaszerowali ulicami mia-
sta do Centrum Kultury, gdzie odby³a siê
uroczysta czêœæ oficjalna.
Akademiê rozpocz¹³ Jan Nowicki, kapel-
mistrz orkiestry, przybli¿aj¹c zebranym
jej rys historyczny oraz przedstawi³ osi¹-
gniêcia, których w swoim dorobku mu-
zycy maj¹ niema³o. Ostatnie presti¿owe
wyró¿nienie to Grand Prix oraz Z³ote
Pasmo zdobyte podczas Miêdzynarodo-
wych Dni Muzyki i Folkloru w Lesznie.
Nastêpnie przyszed³ czas na odznacze-
nia i wyró¿nienia.
Przyznane przez Zarz¹d Powiatowej Stra-
¿y Po¿arnej w Koœcianie z³ote odznaki
„M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza”
otrzymali £ukasz Mueller, Przemys³aw
Miedziarek, Natalia Chomska, Joanna
Blejwas, Marcin Nitschke, Sandra Sta-

Dête 30 lat!
nek, Krzysztof Kozak, Marika Apolinar-
ska, Maciej Cieœla, Katarzyna Herkt,
Pawe³ Mueller, Katarzyna Balcer, Micha³
Jurga, Romana Chomska, Maciej Ka³uc-
ki i S³awomir Grzesiewicz.
Odznakê „Wzorowy Stra¿ak” otrzymali
Ewa Derwich, Magdalena Paw³ot, Iwo-
na W³och, Szymon Ziêtkiewicz, Maciej
Zdziabek, Szymon Judkowiak oraz Do-
rota Paw³ot. Przyznane przez Polski
Zwi¹zek Chórów i Orkiestr liczne wyró¿-
nienia dla instrumentalistów wrêcza³
Tadeusz Paprocki, prezes oddzia³u lesz-
czyñskiego.
Najstarsi cz³onkowie MOD: Jan Nowic-
ki, W³adys³aw KaŸmierczak, Stanis³aw
Marzec, Iwona W³och oraz Micha³ Skrzy-
dlewski otrzymali ufundowane przez
marsza³ka nagrody ksi¹¿kowe.
Gratulacje oraz ¿yczenia z³o¿yli na rêce
kapelmistrza obecni na sali goœcie: m.in.
w imieniu marsza³ka województwa – Ma³-

gorzata Derwich, samorz¹du powiatowe-
go – Edward Strzymiñski, wicestarosta
koœciañski, œmigielskiego samorz¹du
Wiktor Snela – burmistrz Œmigla wraz
z Janem Józefczakiem – przewodnicz¹-
cym Rady Miejskiej.
Na okolicznoœæ jubileuszu, oprócz otrzy-
manych mundurów, orkiestra wzbogaci-
³a siê o nowy instrument muzyczny – wal-
torniê, któr¹ zakupi³ powiat koœciañski.
Akademia zakoñczy³a siê koncertem, po
którym orkiestra przemaszerowa³a na
œmigielski rynek. Tam cz³onkowie orkie-
stry zagrali jeszcze dwa utwory dla zgro-
madzonych mieszkañców miasta.

fot. i tekst A. Kasperska
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5 maja w sali widowiskowej Centrum
Kultury w Œmiglu odby³ siê pi¹ty z kolei
Festiwal Piosenki Dzieci i M³odzie¿y
„Muzol”. W tym roku po raz pierwszy
mia³ on zasiêg ogólnopolski.
Patronat honorowy nad festiwalem objê-
li: marsza³ek województwa wielkopol-
skiego – Marek WoŸniak, starosta ko-
œciañski – Andrzej Jêcz i burmistrz Œmi-
gla – Wiktor Snela.
Patronat medialny sprawowa³y redakcje
„Gazety Koœciañskiej” i „ABC” oraz ra-
dio „Elka”. Celami festiwalu s¹: popula-
ryzacja piosenki wœród dzieci i m³odzie-
¿y, stworzenie warunków do prezentacji
dorobku artystycznego solistów, wymia-
na pomys³ów i doœwiadczeñ w zakresie
upowszechniania œpiewu wœród dzieci
i m³odzie¿y oraz wyszukanie m³odych ta-
lentów i otoczenie ich opiek¹.
Po pierwszego etapu przyst¹pi³o 150
osób, które przys³a³y do Centrum swoje
p³yty z nagran¹ piosenk¹. Z tej grupy jury
wy³oni³o 68 finalistów, którzy zostali za-
proszeni do wziêcia udzia³u w konkursie
fina³owym.
Ostatecznie zg³osi³y siê 63 osoby z ca³ej
Polski, w tym z Wroc³awia, Krosna,
Szczecina, £agiewnik, Ostrzeszowa, Bu-
dzynia, Leszna, Lubina, Boguszyna, Kór-
nika, Przemêtu, Wielgich, Œmigla.
Przes³uchania konkursowe trwa³y od
godz. 1030 do godz. 1700. W Centrum
wszêdzie by³o s³ychaæ œpiew. Jedni wy-
stêpowali na scenie, inni w tym czasie
przygotowywali siê do przes³uchania
przed jury – w tym roku miêdzynarodo-
wego. Jego przewodnicz¹cym by³ Alek-
sander Maliszewski – znany dyrygent,
kompozytor i aran¿er, pomys³odawca
i za³o¿yciel orkiestry „Alex Band”. Towa-
rzyszyli mu Daniela i Jan S³awinscy
z Czech – absolwenci wy¿szych uczelni
muzycznych, posiadaj¹cy ogromny doro-
bek artystyczny i wieloletnie doœwiadcze-
nie w ocenianiu wokalistów oraz Euge-
niusz Latusek – Polak mieszkaj¹cy od 20
lat w Phoenix (USA), gdzie jest szefem
redakcji muzycznej w polonijnym radio.

W Polsce ukoñczy³ wokalistykê w œred-
niej szkole muzycznej w Gliwicach oraz
pedagogikê na Akademii Muzycznej
w Krakowie.
Jury wy³oni³o 13 laureatów i przyzna³o
8 wyró¿nieñ.
W tym roku wprowadzono zwyczaj, ¿e
koncert galowy rozpoczyna recital zdo-
bywcy Grand Prix z poprzedniego roku.
Tym razem wyst¹pi³a wielokrotna zwy-
ciê¿czyni „Muzola” – Kasia Marona –
cz³onkini Studia Piosenki „Muzol” dzia-
³aj¹cego przy Centrum Kultury w Œmi-
glu. Akompaniowa³ jej instruktor pracu-
j¹cy z ni¹ na co dzieñ w Centrum, wspó³-
autor jej sukcesów i kierownik artystycz-
ny festiwalu – Henryk Pella.
Po krótkim recitalu Kasi wyst¹pili laure-
aci tegorocznej edycji „Muzola”. Koncert
by³ bardzo udany i pokaza³ wzrost pozio-
mu artystycznego jego uczestników.
Nastêpnie jury odczyta³o werdykt, a za-
proszeni goœcie wrêczyli upominki i na-
grody laureatom festiwalu.
Tegorocznymi laureatami Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Dzieci i M³o-
dzie¿y „Muzol” zostali:
- w grupie wiekowej do 9 lat: I miejsce –
Paulina Prelwic (Czarnków), II miejsce
– Nikodem Hromada (Leszno), III miej-
sce – Gabrysia Niemczas (Czarnków)
Wyró¿nienia otrzymali: Aleksandra Maæ-
kowiak (Czarnków) i £ucja Michalska
(Wielichowo)
- w grupie wiekowej 10-13 lat: I miejsce –
Klaudia Kaczyñska (Pi³a), II miejsce –
Klaudia Adamus (Wroc³aw), III miejsce
– Emilia Ziegler (Œmigiel). Jury wyró¿-

ni³o w tej kategorii Sarê Bolka (Leszno)
i Mateusza Wiœniewskiego (Rypin)
- w grupie wiekowej 14-16 lat: I miejsce –
Agnieszka Brenzak (Bielawa), II miejsce
– Joanna Jankowska (Karczewo), III
miejsce – Pamela Munyama (Kamie-
niec). Wyró¿nienia -Dominika Drzewiec-
ka (Przemêt) i Anna Wo³oszyn (Lubin)
- w grupie m³odzie¿owej 17-19 lat: I miej-
sce – Michalina Talaœka (Pi³a), II miej-
sce – Ma³gorzata Dytfeld (Ostrzeszów),
III miejsce – Izabela Czerska (Kozieni-
ce).
Wyró¿nienia otrzyma³y Agnieszka Plaj-
stek (Krosno) i Milena £ukaszewicz (Ko-
zienice).
Grand Prix zdoby³ Micha³ Grobelny ze
Szczecina.
Organizacjê tegorocznego festiwalu fi-
nansowo wspar³o Starostwo Powiatowe
w Koœcianie i rzeczowo marsza³ek woje-
wództwa wielkopolskiego. Burmistrz
Œmigla Wiktor Snela ufundowa³ przeno-
œny odtwarzacz MP-4 dla Kasi Marony
i g³ówn¹ nagrodê dla zdobywcy Grand
Prix, któr¹ stanowi³a statuetka i odtwa-
rzacz MP-4.
Du¿¹ maskotkê dla najm³odszej uczest-
niczki festiwalu – Aleksandry Maæko-
wiak ufundowa³a radna do sejmiku woj.
wielkopolskiego – Ma³gorzata Adamczak
ze Œmigla. Dodatkow¹ nagrodê dla wy-
konawców koncertu fina³owego ufundo-
wa³ równie¿ ks. dziekan Marian Szymañ-
ski, który przyzna³ j¹ jednej z najm³od-
szych uczestniczek – Paulinie Prelwic za
wykonanie piosenki pt. „Daj mi rêkê,
tato”.
Sponsorem tegorocznego festiwalu byli
równie¿ w³aœciciele restauracji „Marta”
w Œmiglu.
Wszystkim sponsorom i ofiarodawcom
i organizatorzy bardzo serdecznie dziê-
kuj¹ i zachêcaj¹ innych do promocji swej
firmy przy okazji nastêpnych festiwali
piosenki.

E. Kurasiñski

O g ó l n o p o l s k i  „ M u z o l ”
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W ramach Tygodnia Bibliotek, który
trwa³ od 7 do13 maja, Biblioteka Publicz-
na w Œmiglu zorganizowa³a szereg im-
prez i konkursów.
W dniu 8 maja w czytelni biblioteki pod-
sumowano dwa konkursy, w których
wziêli udzia³ nagrodzeni uczestnicy oraz
ich opiekunowie, a nagrody w postaci
ksi¹¿ek wrêczali wiceburmistrz Œmigla
Wies³awa Poleszak-Kraczewska oraz
dyrektor Centrum Kultury Eugeniusz
Kurasiñski.

„Œladami Jana Paw³a II” to konkurs
czytelniczy, na który wp³ynê³o 95 kupo-
nów. W wyniku losowania ksi¹¿ki otrzy-
mali:
Justyna Pawlikowska – Stara Przysieka
Druga
Wojciech Dudziñski – Czacz
Anna Kasperska – Czacz
Zuzanna Micha³owska – Wonieœæ
Marcelina Jêdrczak – Wonieœæ

„Tradycje wielkanocne w moim domu
rodzinnym” to tytu³ konkursu literackie-
go, na który wp³ynê³o 26 prac uczniów
szkó³ z terenu gminy.
W kategorii szkó³ podstawowych przy-
znano:
I miejsce Natalii Skorackiej ze Œmigla
II miejsce Mirelii Szaferskiej ze Œmigla
III miejsce Marcinowi Rajchowi ze Œmi-
gla
wyró¿nienie Zuzannie Zaj¹c z ¯egrówka
i Magdalenie Perz ze Starej Przysieki
Drugiej.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych przy-
znano wyró¿nienie Martynie Olejnik ze
Starej Przysieki Drugiej.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych
nagrody otrzyma³y uczennice ZSP w Nie-
t¹¿kowie:
I miejsce Magdalena Szablewska
II miejsce Honorata Urbanowska
III miejsce Bernadeta Ratajszczak

Dla najm³odszych biblioteka przygotowa-
³a „Czytanie bajek”. Tutaj goœciem
przedszkolaków by³a wiceburmistrz
Œmigla Wies³awa Poleszak-Kraczewska,

która przeczyta³a dzieciom bajkê o Fran-
klinie. Na zakoñczenie poczêstowa³a
dzieci cukierkami oraz podziêkowa³a
przedszkolakom za mo¿liwoœæ przeczy-
tania im bajki, o czym – jak sama powie-
dzia³a – zawsze marzy³a.

Od 7 do 31 maja w Bibliotece Pu-
blicznej czynna jest wystawa publi-
kacji pn. „Prawie wszystko o Œmiglu
i gminie”, na któr¹ serdecznie zapra-
szamy w godzinach otwarcia biblio-
teki.

Podsumowaniem Tygodnia Bibliotek
w dniu 11 maja by³a impreza „W krainie
bajek i baœni”. Odby³a siê ona pod ha-
s³em: „Bohaterowie ksi¹¿ek Marii
Kownackiej”. Rozpoczê³a siê barwnym
korowodem przebierañców, który prze-
maszerowa³ ulicami miasta. Ton prze-
marszowi nadawa³a p³yn¹ca z g³oœników
wozu stra¿ackiego muzyka. Kolorowi
przebierañcy dotarli do amfiteatru przy
Centrum Kultury gdzie powita³ ich bur-
mistrz Œmigla.

Uczestnicz¹ce w imprezie dzieci ze szkó³
ca³ej gminy musia³y wykazaæ siê dobr¹
znajomoœci¹ literatury pisarki. Zaintere-
sowanie jak co roku by³o du¿e, a œwiad-
czy o tym udzia³ w konkursach – szcze-
gólnie plastycznym pn. „Ilustrujemy
ksi¹¿ki Marii Kownackiej”, na który
wp³ynê³o 250 prac. Nagrodzono 40 prac
z kl.0-VI.
kl. 0-I miejsce Felicja Œliwiñska z ̄ egrów-
ka
kl. I-I miejsce Dominika Pelec z ̄ egrów-
ka
kl. II-I miejsce Karolina Majorek z ¯e-
grówka
kl. III-I miejsce Anna Ma³olepsza ze Œmi-
gla
kl. IV-I miejsce Natalia Meissner z Cza-
cza
kl. V-I miejsce Adrianna Sroczyñska ze
Starej Przysieki Drugiej
kl. VI-I miejsce Angelika B³a¿ejewska
z Czacza

T y d z i e ñ  b i b l i o t e k
Wszystkie dzieci otrzyma³y zestawy sk³a-
daj¹ce siê z przyborów rysunkowych
i plastycznych.
W czasie imprezy na scenie zaprezento-
wa³y siê dwie grupy ze scenkami rodza-
jowymi z ksi¹¿ek Marii Kownackiej. By³y
to:
„Kajtkowe przygody” – Samorz¹dowe
Gimnazjum i Szko³a Podstawowa w Œmi-
glu pod opiek¹ Stanis³awy Ludwiczak
„O kosmatej rêkawicy, o mydle
i o Grzesiu Straszydle” – Samorz¹do-
we Gimnazjum i Szko³a Podstawowa
w Œmiglu – Filia ¯egrówko pod opiek¹
Iwony Kamiñskiej.
Czternastu mi³oœników ksi¹¿ek uda³o siê
do biblioteki, aby wykazaæ siê znajomo-
œci¹ twórczoœci Kownackiej, rozwi¹zuj¹c
test „Plastuœ i inni bohaterowie Ma-
rii Kownackiej”. Zwyciêzcami zostali:
- w kategorii klas I-II
I miejsce Bartosz Matuszak ze Starego
Bojanowa
II miejsce Dominika Kulczycka ze Sta-
rego Bojanowa
III miejsce Mateusz Szczerbal ze Stare-
go Bojanowa
- w kategorii klas III-IV
I miejsce Mateusz Franek z ¯egrówka
II miejsce Karolina Sikora ze Œmigla
III miejsce Agnieszka Nêdza z ¯egrów-
ka
Wszyscy nagrodzeni otrzymali ksi¹¿ki.
Ma³ym zainteresowaniem cieszy³ siê naj-
trudniejszy z konkursów – konkurs lite-
racki pt. „Zachêcam do przeczytania
ksi¹¿ki Dzieci z Leszczynowej Górki,
bo…”.Wziê³y w nim udzia³ dwie osoby,
które zajê³y miejsca:
I – Erika Kruk ze Œmigla
II – Hubert Bo¿yñski z Czacza
W przerwach miêdzy og³oszeniem wy-
ników konkursów dzieci bawi³y siê
chust¹ integracyjn¹ i bra³y udzia³ w pl¹-
sach. Jak zwykle wszystkie poczêstowa-
ne zosta³y dro¿d¿ówkami ufundowanymi
przez burmistrza oraz otrzyma³y batoni-
ki, cukierki i soczki.

Bibliotekarki serdecznie dziêkuj¹
za pomoc w przygotowaniu i przepro-
wadzeniu imprezy OSP, policji, stra-
¿y miejskiej, Panu Jaros³awowi Bart-
kowiakowi, dyrektorom szkó³ i na-
uczycielom. Szczególnie dziêkujemy
burmistrzowi Œmigla Wiktorowi Sneli
oraz wiceburmistrzowi Wies³awie Po-
leszak-Kraczewskiej za patronat,
obecnoœæ, wsparcie mi³ym s³owem.

Danuta Hampel, Barbara Mencel
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„Taneczne Ekspresje” - Ogólnopol-
skie Konfrontacje Taneczne odby³y siê
26 maja w Toruniu.
Pryzmat-Bis reprezentowa³a najstarsza
grupa zespo³u, zdobywaj¹c I m-ce za dwa
uk³ady taneczne „Z wizyt¹ na Kubie”
i „Bizneswomen” w choreograf i i
Agnieszki Ostrowskiej. Pozostali artyœci
Pryzmatu-Bis wystêpowali przed œmi-

1 maja w W¹brzeŸnie odby³ siê IX
Ogólnopolski Konkurs Tañca Nowocze-
snego. Profesjonalne jury ocenia³o tan-
cerzy w 3 kategoriach – dance, hip-hop
i inne formy tañca oraz w 2 kategoriach
wiekowych – do 15 i powy¿ej 15 lat. Aby
dotrzeæ do w¹brzeskiego domu kultury
na czas, nasza, licz¹ca oko³o 60 osób gru-
pa, wyruszy³a ze Œmigla ju¿ przed go-
dzin¹ czwart¹ nad ranem. D³uga, bo a¿
piêciogodzinna podró¿, nie popsu³a jed-
nak nikomu optymistycznego nastawie-
nia i chêci do rywalizacji. W W¹brzeŸnie
w konkursowe szranki stanêliœmy z ze-
spo³ami z ca³ej Polski, m.in. z Bydgosz-
czy, Chojnic, Mogilna, W³oc³awka, Gdañ-
ska, Bia³egostoku, Olsztyna, Sochacze-

Taneczne Ekspresje Pryzmatu w Toruniu

Deszcz nagród dla Pryzmatu!
wa (³¹cznie 450 uczestników). Poziom
m³odych artystów by³ naprawdê bardzo
wysoki. Jurorzy musieli stan¹æ przed nie
lada wyzwaniem – najpierw oceniano
solistów i duety, póŸniej miniformacje
i formacje taneczne. Po d³ugim oczeki-
waniu wreszcie nadszed³ fina³ – og³osze-
nie werdyktu. Dla ca³ego Pryzmatu – Bis
by³ on niezwykle pomyœlny – najstarsze
dziewczyny (kategoria powy¿ej 15 lat) -
wytañczy³y I miejsce w kategorii inne
formy tañca oraz III miejsce w kategorii
disco. Nasze m³odsze kole¿anki – grupa
œrednia (do lat 15) – wywalczy³y II miej-
sce w kategorii inne formy tañca. Naj-
wiêksz¹ radoœæ sprawi³o nam chyba
I miejsce grupy najm³odszej w kategorii

Tak by³o 1 czerwca w sali widowisko-
wej Centrum Kultury w Œmiglu na Gmin-
nym Przegl¹dzie Kultury. Impreza skie-
rowana by³a do uczniów szkó³ podstawo-
wych, gimnazjalnych i przedszkoli, a jej
celem by³a promocja amatorskiej twór-

czoœci artystycznej oraz wzmocnienie
rangi dzia³alnoœci kulturalnej w œrodowi-
sku lokalnym. Niestety zaprezentowa³y
siê tylko dwie grupy: ze Szko³y Filialnej
w ¯egrówku i Samorz¹dowego Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu.
W ostatniej chwili wycofa³o siê Przed-
szkole w Starym Bojanowie i Samorz¹-
dowe Gimnazjum i Szko³a Podstawowa
w Starej Przysiece Drugiej. M³odzi arty-
œci z ̄ egrówka pod kierunkiem Agniesz-
ki £ochowicz, Iwony Kamiñskiej, El¿bie-
ty Lemañskiej i Barbary £awniczak przy-
gotowali ró¿norodny program. Najpierw
uczniowie kl. III zagrali na fletach melo-
diê do piosenki „Szot”, póŸniej na scenie

Kabaretowo i tanecznie

Z okazji Dnia Ziemi dzieci z Przed-
szkola Samorz¹dowego w Œmiglu pozna-
³y budowê Uk³adu S³onecznego oraz spo-
soby ochrony œrodowiska naturalnego.
Uczy³y siê segregowaæ œmieci i m¹drze
gospodarowaæ zasobami przyrody.
Uwieñczeniem tego cyklu wychowawczo
–dydaktycznego by³o wspólne sadzenie
przez wszystkie dzieci z „zerówki” ozdob-

Aby Ziemia by³a wiecznie zielona

hip hop. Udokumentowaniem naszego
tryumfu s¹ cztery z³ote puchary i pami¹t-
kowe dyplomy. Konkurs by³ sponsorowa-
ny przez wojewodê kujawsko-pomorskie-
go oraz burmistrza W¹brzeŸna, a patro-
nat medialny sprawowa³a lokalna telewi-
zja kablowa i lokalna gazeta Nowoœci.
Szczêœliwi do Œmigla wróciliœmy póŸn¹
noc¹. Mamy nadziejê, ¿e udzia³ i zwyciê-
stwo w konkursie o zasiêgu ogólnopol-
skim otworzy nam drzwi do kolejnych
sukcesów. Tymczasem nie pozostaje
nam nic innego jak dalsze trenowanie
i praca na kolejne, tak wielkie, osi¹gniê-
cia. Dziêkujemy naszym instruktorkom
–paniom Aldonie i Agnieszce Ostrow-
skim – za przygotowanie nas do wyso-
kiej formy i wystêpu na tak presti¿owej
imprezie.

Marta Pawlicka

gielsk¹ publicznoœci¹ podczas Dni Œmi-
gla.
W Toruniu Pryzmat zmierzy³ siê w kate-
gorii: inne propozycje taneczne 13-19 lat
z zespo³ami z ca³ej Polski m.in. z Ostro-
wa Wielkopolskiego, Szczecina, Torunia
i £odzi.

tekst i fot. Aldona Ostrowska
i Agnieszka Ostrowska

zagoœci³ taniec ludowy. Uczniowie kl. II
i III zatañczyli „Ceglorza” i „Go³¹bka”. Na
koniec zerówkowicze przedstawili mu-
zyczno-teatraln¹ scenkê z bajki „Jaœ
i Ma³gosia”. Œmigielska grupa pod kie-
runkiem Moniki W³och i Agnieszki ¯ak
w humorystyczny sposób przedstawi³a
szkolne ¿ycie. Zabawne teksty jak i s³o-
wa piosenki do przeboju „Baœka” zespo-
³u Wilki wywo³ywa³y œmiech na ustach
nielicznej publicznoœci. W ciep³ych s³o-
wach, obecna na przegl¹dzie wicebur-
mistrz Œmigla Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska, podziêkowa³a i pogratulowa³a
wszystkim wystêpuj¹cym, wrêczaj¹c dy-
plomy i symboliczne czeki na kwotê 200
z³ ka¿dej z grup. Uczestnicy otrzymali
tak¿e s³odycze.

BM

nych krzewów oraz kwiatów. Na zakoñ-
czenie obchodów Dnia Ziemi dzieci za-
œpiewa³y piosenkê M. Je¿owskiej „My
chcemy graæ w zielone” i „Milion lat
niech ¿yje ziemia” oraz skandowa³y ha-
s³a „Szanuj zieleñ”, „Dbaj o kwiatki”, „Nie
œmieæ”.

E.N.



czerwiec/2007 13

Czas szybko p³ynie i ani siê nie obej-
rzeliœmy, a Dni Œmigla ju¿ za nami.
W tym roku w pi¹tek i niedzielê trzeba
by³o dokonaæ korekt w programie z uwa-
gi na burze i deszcz. Pi¹tkowa dyskote-
ka zosta³a wiec skrócona, ale i wzboga-
cona o wystêp teatru tañca „Plesni”
z miejscowoœci Sisak w Chorwacji. W so-
botê pogoda dopisa³a i program zosta³
zrealizowany zgodnie z planem. Oprócz
rajdu, turniejów sportowych mieszkañ-
cy mogli uczestniczyæ w uroczystej sesji
Rady Miejskiej, która odby³a siê w Cen-
trum, oraz mogli wys³uchaæ i obejrzeæ
bardzo udane koncerty zespo³ów amator-
skich „Pryzmat-Bis”, wykonawców ze
studia Piosenki „Muzol” i m³odych mu-
zyków „M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej”
OSP w Œmiglu. Wieczorem na scenie
przy wiatrakach koncertowali ju¿ zawo-
dowcy, czyli „Country Show Band and
Urszula Chojan” i gwiazda wieczoru –
Krystyna Gi¿owska. Szczególnie koncert

tej ostatniej artystki przypad³ widzom do
gustu, którzy œpiewali wspólnie z ni¹ ulu-
bione przeboje. Wieczór zakoñczy³a za-
bawa taneczna przy muzyce zespo³u „Se-
zam”.
W niedzielê przy Centrum Kultury od
1000 do 1400 trwa³a akcja krwiodawstwa
i nauka reanimacji na fantomie, któr¹
prowadzili harcerze z Komendy Hufca
ZHP w Œmiglu. Przy wiatrakach od 1600

program dla najm³odszych prezentowa-
³a Dorota Brzozowska z Wroc³awia i to-
warzysz¹cy jej artyœci oraz wiza¿ystka,
która malowa³a dzieciom twarze. Zdolno-
œci manualne i plastyczne pani Doroty
by³y godne podziwu. Czêœæ dzieci i do-
ros³ych wróci³a do domu z ró¿nymi cie-
kawymi tworami wykonanymi z balonów.
Koncert Haliny Benedyk z Poznania
praktycznie siê nie odby³, bo w trakcie
wykonywania pierwszej piosenki spad³
deszcz i organizatorzy na ponad dwie go-
dziny byli zmuszeni przerwaæ imprezê.

XVI Dni Œmigla za nami

Zacieœnia siê nawi¹zana w ubieg³ym
roku wspó³praca rolników œmigielskiej
gminy z francuskimi gospodarzami Izby
Rolniczej zachodniej czêœci regionu Wo-
gezów. Kwietniowy wyjazd (od 26 do 30)
naszych rolników by³ ju¿ drug¹ wizyt¹
we Francji. Gospodarze z Lotaryngii go-
œcili w Polsce zesz³ego lata.
Œmigielska delegacja liczy³a dziesiêæ
osób. W wiêkszoœci byli to m³odzi rolni-
cy, m.in. z Olszewa, Nowego Szczepan-
kowa, Przysieki Polskiej, Czacza i Sp³a-
wia.
Wybór m³odej ekipy rolników nie by³
przypadkowy. Podczas pierwszej wizyty
w Lotaryngii du¿e wra¿enie na naszej
delegacji wywar³o zorganizowanie fran-
cuskich kolegów. Jednym z punktów spo-
tkania by³ udzia³ w œwiêcie pod nazw¹:
„Z pasj¹ po wiejsku”, któr¹ przygotowa³
prê¿nie dzia³aj¹cy tam Zwi¹zek M³odych
Rolników. We Francji zawód rolnika cie-
szy siê du¿ym presti¿em, dlatego wielu
m³odych ludzi trudni siê prac¹ na roli.
Oprócz indywidualnych gospodarstw

M³odzi rolnicy we Francji

rolnych nasza delegacja zwiedzi³a cen-
trum inseminacji, gospodarstwo wyposa-
¿one w robot do doju oraz Fabrykê Ma-
szyn Rolniczych Kuhn w Alzacji, gdzie
zosta³a przyjêta ze szczególn¹ serdecz-
noœci¹.
Program wizyty obejmowa³, poza miej-
scami œciœle zwi¹zanymi z rolnictwem,
oficjalne spotkania z przedstawicielami
w³adz samorz¹dowych. Odpowiednikiem
polskiego Urzêdu Marsza³kowskiego
jest we Francji Rada G³ówna. Nasza de-

legacja mia³a okazjê poznaæ Luca Gerec-
ke – radcê g³ównego Epinal, jak równie¿
dziêki jego uprzejmoœci zobaczyæ siedzi-
bê Rady G³ównej. Ponadto na zaprosze-
nie Jacques’a Drapier, mera Neufchate-
au, naszego partnerskiego miasta, dele-
gacja uczestniczy³a w przyjêciu zorgani-
zowanym z okazji ich przyjazdu.
Rolnikom podczas wizyty towarzyszy³a
niezast¹piona w kontaktach polsko-fran-
cuskich, Bronis³awa Kus, Honorowa
Obywatelka Œmigla.
Chêtni mieli tak¿e okazjê uczestniczyæ
w niedzielnej mszy odprawianej w wiej-
skim koœciele. Delegacja wróci³a do Pol-
ski z baga¿em wiedzy o francuskim rol-
nictwie, ale równie¿ z niezapomnianymi
wra¿eniami z pobytu we Francji.
– Wizytê uwa¿am za bardzo owocn¹ i do-
brze rokuj¹c¹ na przysz³oœæ – powiedzia³
Jan Józefczak, jeden z uczestników wy-
jazdu.
Kolejn¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ
w sferze rolniczej mo¿e byæ przyjazd fran-
cuskich rolników na archidiecezjalne do-
¿ynki.

tekst A. Kasperska fot. S. Grzelczyk

Oko³o 2100 rozpocz¹³ siê spóŸniony kon-
cert zespo³u „Wêdrowne Gitary”, który
pokaza³ swoj¹ klasê i wspaniale wykona³
lubiane przez doros³ych, m³odzie¿ i dzie-
ci przeboje zespo³u „Czerwone Gitary”.
Ca³oœæ zakoñczy³a siê skrócon¹ zabaw¹
taneczn¹ przy muzyce zespo³u „Holi-
day`s”, który i tak gra³ o godzinê d³u¿ej
ni¿ by³o to zaplanowane.
Dniom Œmigla towarzyszy³y równie¿
dwie wystawy. Jedna prezentowa³a pra-
ce naszych lokalnych twórców i by³a ulo-
kowana w wiatraku, a drug¹, poœwiêcon¹
Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu,
mo¿na by³o ogl¹daæ w sali strzelnicy
brackiej.

E. Kurasiñski

Szczególne podziêkowania sk³adamy
Pañstwu Jankowskim – w³aœcicielom re-
stauracji „Marta” w Œmiglu, którzy bez-
interesownie, i jak zwykle na najwy¿szym
poziomie, goœcili grupê m³odzie¿y z te-
atru tañca z Chorwacji po ich wystêpie.
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Trzy lata temu (5.05.2004) dowiedzie-
liœmy siê, ¿e nasza córeczka ma nowo-
twór z³oœliwy prawego nadnercza Neu-
roblastoma IV. Mia³a wtedy pó³tora roku.
Otrzyma³a 10 chemii do¿ylnych, mia³a
operacjê (ca³kowite usuniêcie guza), au-
toprzeszczep (autotransplantacjê), 14 na-
œwietleñ i pó³ roku chemii doustnej (tzw.
podtrzymuj¹cej). Leczenie ze skutkiem
IMPONUJ¥CYM zakoñczy³a 17 listopa-
da 2005r. Byliœmy pod sta³¹ opiek¹ po-
radni onkologicznej w Poznaniu.
Nasza radoœæ nie mia³a koñca!!!!!
W grudniu 2006 roku Oleñkê zacz¹³ po-
bolewaæ brzuszek. 28.12.2006r.mia³a
kontrolne USG, na którym okaza³o siê,
¿e Oleñka ma znów guza. Zadecydowa-
no o operacji. Niestety na badaniu tomo-
grafem komputerowym okaza³o siê, ¿e
guz jest du¿y (neuroblastomy bardzo
szybko rosn¹) i nacieka na aortê, uk³ad

A p e l  o  k r e w  ( 0 R h – )

pokarmowy i trzustkê! Zmiana decyzji
by³a dla nas jak wyrok – ZNÓW CHE-
MIOTERAPIA!!!
Obecnie Oleñka jest po trzeciej chemii.
Oprócz wymiotów, braku apetytu i spad-
ku wyników Oleñka jest CUDOWNYM
dzieckiem, nie skar¿y siê na d³ugi pobyt
w szpitalu, dzielnie znosi wszystkie za-
biegi.
D³ugi pobyt w szpitalu powoduj¹ niskie

wyniki. Jej szpik jest tak os³abiony, ¿e ma
problemy z produkcj¹. Do tego Oleñka
ma grupê krwi „0 Rh-”. Tak siê anemi-
zuje, ¿e dwa razy dziennie podawan¹ ma
krew pe³n¹ i p³ytki krwi (przyk³adowo po-
dam, ¿e norma p³ytek wynosi 160 tys.
a Ola od tygodnia ma ich w granicy 1 ty-
si¹ca!!!) Jest ca³a w wybroczynach i si-
niakach. Wiem, ¿e taki stan mo¿e po-
trwaæ do miesi¹ca. Po ostatniej chemii
te¿ tak by³o, zanim jej szpik zacz¹³ sam
pracowaæ. Jak na razie szpik nie toleruje
podawanej masy krwi, odrzuca j¹, gdzieœ
przepuszcza, musi sam „zaskoczyæ”, a po-
dawaæ te preparaty trzeba.
St¹d nasza proœba o krew grupy „0Rh-”.
WYSTARCZY PODAÆ, ¯E TO DLA
OLEÑKI GREF, ODDZIA£ ONKOLO-
GICZNY III, POZNAÑ, UL. SZPITALNA.
Pozdrawiamy i przesy³amy zdjêcie naszej
córeczki po trzeciej chemii.

Magdalena i Aleksander Gref

Zgodnie z wczeœniejszymi zapowie-
dziami 27 maja odby³a siê w Œmiglu zbiór-
ka krwi. Przedstawiamy podsumowanie
akcji, która okaza³a siê wielkim sukce-
sem!
Autobus, który przyjecha³ do nas specjal-
nie z Poznania, odwiedzi³o wielu miesz-
kañców gminy, którzy oddawali krew dla
potrzebuj¹cych.
Uda³o nam siê zebraæ krew od 34 osób,
co daje ³¹cz¹ iloœæ 17 litrów!!
Mi³o mi równie¿ poinformowaæ, i¿ goœcie
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Poznania wyrazili
chêæ szybkiego powrotu do naszego mia-

Podsumowanie akcji zbiórki krwi
sta, gdy¿ zauwa¿yli ogromn¹ ¿yczliwoœæ
i chêæ pomocy ze strony mieszkañców.
Dziêkujê !
Ze wstêpnych rozmów wynika, ¿e nastêp-
nym razem autobus w Œmiglu zagoœci na
d³u¿ej. Obecnie móg³ pracowaæ tylko
4 godziny, gdy¿ krew w ci¹gu 6 godzin
po zebraniu musi zostaæ odpowiednio
przygotowana do u¿ycia przez lekarzy.
Ten problem nie pojawi siê nastêpnym
razem, poniewa¿ przygotowany bêdzie
samochód, który odwiezie zebrany ma-
teria³ do odpowiednich laboratoriów. 
Na zakoñczenie jeszcze raz w imieniu
organizatorów, tj. 6 DW „Nie, bo nie” ze

Œmigla, Zespo³u promocji Hufca ZHP
Œmigiel oraz w³adz samorz¹dowych
wszystkim darczyñcom sk³adam ser-
deczne podziêkowania.

tekst phm. Bartosz Snela
fot. Pawe³ Dymarkowski
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Z okazji Dnia Polskiej Niezapominaj-
ki 15 maja uczniowie szko³y w ¯egrów-
ku wyruszyli wspólnie z panem leœni-
czym Augustyniakiem do lasu. Majów-
kê po³¹czyli ze zbieraniem i segregowa-
niem œmieci, których niestety znaleŸli
bardzo du¿o. Od dwóch lat w szkole
w ¯egrówku (we wspó³pracy z Miejskim
Zak³adem Oczyszczania w Lesznie) re-
alizowany jest projekt edukacyjny „Do-
bre rady – segreguj odpady”, w ramach
którego uczniowie m.in. przygotowali:

2 czerwca burmistrz Œmigla Wiktor
Snela, zaprosi³ do wspólnej zabawy re-
prezentacje szkó³ podstawowych i gim-
nazjów z terenu gminy Œmigiel. O godzi-
nie 900 na terenie przy amfiteatrze spo-
tkali siê uczniowie i nauczyciele ze szkó³
w Bronikowie, Czaczu, Starej Przysiece
Drugiej, Starym Bojanowie i Œmiglu.
Reprezentacje wziê³y udzia³ w grach ze-
spo³owych, konkursach i zabawach przy-
gotowanych przez œmigielski Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji. Uczenni-
ce szkó³ podstawowych klas VI i m³od-
szych bra³y udzia³ w turnieju w dwa ognie
usportowione, a ich rówieœnicy w turnie-
ju pi³ki no¿nej, gimnazjalistki gra³y w uni-
hokeja, a gimnazjaliœci w siatkówkê pla-
¿ow¹. Dla najm³odszych uczniów, klas I-
III szkó³ podstawowych, OKFiR przygo-
towa³ turniej gier i zabaw sportowych:
dru¿ynowy wyœcig w workach, rzuty wo-
reczkami do kosza, zabawê z chust¹ edu-
kacyjn¹ i piêcioma pi³kami, wyœcig para-
mi z hula-hop. Wszyscy uczestnicy mo-
gli wzi¹æ udzia³ równie¿ w konkurencjach
indywidualnych. Nie zapomniano
o opiekunach, którzy, kibicuj¹c swoim
uczniom, sami mieli okazjê zmierzyæ siê
w turnieju gry w boule. I miejsce zaj¹³
pan Mateusz Ciszak – nauczyciel Zespo-
³u Szkó³ w Starym Bojanowie, II miejsce
– pani Lucyna Stanek z Zespo³u Szkó³
w Bronikowie, a III miejsce pani Mario-
la G¹siorowska z Zespo³u Szkó³ w Starej
Przysiece Drugiej. Czas zabaw mija³

szybko, uczestnicy nabierali si³, jedz¹c
dro¿d¿ówki i och³adzali sportowe emo-
cje lodami.
W grach i zabawach sportowych dla naj-
m³odszych I m. zajê³a dru¿yna ze Starej
Przysieki Drugiej, w turnieju pi³ki no¿-
nej – Zespó³ Szkó³ Œmigiel, turniej w dwa
ognie usportowione wygra³a reprezenta-
cja Starej Przysieki Drugiej, turniej siat-
kówki pla¿owej – Zespó³ Szkó³ w Czaczu,
turniej uni-hokeja wygra³y uczennice
równie¿ z Czacza. Po zsumowaniu punk-
tów w klasyfikacji dru¿ynowej zespo³ów
szkó³ I miejsce zajê³a szko³a w Starej
Przysiece Drugiej, II miejsce Zespó³
Szkó³ w Czaczu, III - Zespó³ Szkó³ w Œmi-
glu, IV – Zespó³ Szkó³ w Starym Bojano-
wie, a V m. Zespó³ Szkó³ w Bronikowie.
Przedstawiciele otrzymali puchary ufun-
dowane przez burmistrza Œmigla. Rów-
nie¿ burmistrz z paniami wiceburmistrz
Wies³aw¹ Poleszak-Kraczewsk¹ i dyrek-
tor szko³y w Œmiglu Jolant¹ Sobeck¹ wrê-
cza³ nagrody indywidualne. W ka¿dej
kategorii trzech najlepszych zawodników
otrzyma³o medale i nagrody rzeczowe,
a kolejnych trzech nagrody. W strza³ach
pi³k¹ do bramki najlepsi byli Bartosz Kla-
ba – Czacz, Tomasz Zamelski – Przysie-
ka Stara Druga, Micha³ Nowak – Przy-
sieka Stara Druga; w rzutach ringo na
krzy¿ak najwiêcej punktów zdoby³ Szy-
mon Nawrot – reprezentant szko³y
w Œmiglu, nastêpnie Zuzanna Frydrych
– Stare Bojanowo i Klaudia Sawicka –
Œmigiel; wyœcigi na miniszczud³ach I m.
- Sandra Hamrol, Œmigiel, II m. Lidia

ekologiczne ozdoby na choinkê, plakaty
na konkurs plastyczny pt. „Ziemia – czy-
sta planeta”, apel z okazji Œwiêta Ziemi,
wierszyki, krzy¿ówki, zagadki zwi¹zane
z ekologi¹ zamieszczane w szkolnej ga-
zetce „Smurfy” oraz ekologiczne poka-
zy mody.
Przez ca³y czas uczniowie pamiêtaj¹ tak-
¿e o segregacji œmieci, a szczególnie o
zbieraniu zu¿ytych baterii. W kwietniu
odby³o siê uroczyste œlubowanie ekolo-
gów. Planowana jest tak¿e wizyta w sor-

Dzieñ Polskiej Niezapominajki w ¯egrówku

towni œmieci w Henrykowie.
tekst i foto Szko³a Filialna w ¯egrówku

Gminne Obchody Dnia Dziecka
Maækowiak – Stara Przysieka Druga, III
m, Daria Przybylska – Stare Bojanowo;
w przesuwaniu kubka po sznurku najlep-
sza by³a Sonia Nowak – Œmigiel, II m.
Julia Skorupiñska – równie¿ Œmigiel, III
m. Patrycja Marciniak – Stara Przysieka
Druga; wyœcig na klockach - I m. Sonia
Nowak – Œmigiel, II m. Arek £abiñski –
Przysieka Stara Druga, III m. Piotr Maæ-
kowiak -Œmigiel.
W przeprowadzaniu konkursów pomaga-
li cz³onkowie M³odzie¿owej Rady Œmigla.
Dziêkujemy nauczycielom za wspó³pra-
cê. Tekst OKFiR

Zdjêcia JC Maudens
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Konkurs grantowy – Atlas Inicjatyw
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do
sk³adania wniosków o dotacje w konkur-
sie „Atlas Inicjatyw”. Do udzia³u w kon-
kursie organizator zaprasza organizacje
pozarz¹dowe i grupy nieformalne.
Celem konkursu „Atlas Inicjatyw” jest
zebranie informacji, które poszerz¹ za-
soby internetowej bazy danych o projek-
tach zrealizowanych przez lokalne spo-
³ecznoœci. Baza ta stanowi Ÿród³o pomy-
s³ów i kontaktów dla osób zainteresowa-
nych realizacj¹ podobnych inicjatyw.
Zadaniem organizacji, które otrzymaj¹
dotacje, bêdzie zebranie informacji o 30
ciekawych, zakoñczonych sukcesem ini-
cjatywach podejmowanych przez organi-
zacje pozarz¹dowe i grupy nieformalne
na terenach wiejskich i w ma³ych mia-
stach (do 20.000 mieszkañców). Opisy
musz¹ byæ zebrane na terenie co naj-
mniej 3 województw, przynajmniej 7 ini-
cjatyw z ka¿dego województwa. Szcze-
g ó ³ o w e  i n f o r m a c j e  n a  s t r o n i e
www.fww.org.pl
Konkursu grantowy Programu
Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
na Terenach Wiejskich
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska
Wieœ 2000 im. Macieja Rataja organizu-
je czwart¹ edycjê konkursu grantowego
Programu Wspierania Inicjatyw Oby-
watelskich na Terenach Wiejskich.
Celem programu jest pobudzenie aktyw-
noœci œrodowisk i organizacji lokalnych

19 maja w przypa³acowym parku
w Czaczu odby³ siê majowy piknik dla
dzieci ze œwietlic socjoterapeutycznych
w Czaczu i Œmiglu. Podczas „majówki”
dzieæmi opiekowa³y siê Beata W¹sik i Ka-
tarzyna Domaga³a.
Gospodarzami imprezy by³y dzieci œwie-
tlicy socjoterapeutycznej w Czaczu. Pod-
opieczni œwietlicy w Œmiglu zdecydowali,
¿e drogê do Czacza pokonaj¹ na w³asnych
nogach, co zajê³o im pó³ godziny. Zmêcze-
ni przybysze zostali powitani posi³kiem
i napojami. Wspólne biesiadowanie rozpo-
czêto od pieczenia kie³basek przy ogni-
sku. Dzieci z obu œwietlic szybko siê zin-
tegrowa³y.
Nastêpnie przyst¹piono do rozgrywek
sportowych. Dziewczyny gra³y w dwa
ognie, a ch³opcy w pi³kê no¿n¹. S³oñce
grza³o, wiêc po rozgrywkach by³a prze-
rwa na posilenie siê, tym razem czymœ
s³odkim i uzupe³nienie p³ynów.

Informacje o mo¿liwoœciach dofinansowania dzia³añ spo³ecznych
oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw
na rzecz rozwoju i promocji wartoœci
zwi¹zanych z miejscow¹ specyfik¹ spo-
³eczn¹, kulturow¹ i oœwiatow¹. Granty
programu – do 10 tys. z³, przyznawane
s¹ w trybie konkursu projektów. Zakres
przedmiotowy grantów udzielanych w ra-
mach niniejszego programu mo¿e obej-
mowaæ zadania zlokalizowane na terenie
wsi lub miast do 10 tys. mieszkañców, do-
tycz¹ce inicjatyw obywatelskich w dzie-
dzinach: oœwiaty, ochrony zdrowia wraz
z rehabilitacj¹ lecznicz¹, zachowania
i odbudowy dziedzictwa kulturowego.
Szczegó³owe informacje na stronie
www.efrwp.com.pl
Konkurs Narodowego Centrum Kul-
tury na projekty edukacyjne w ra-
mach kampanii „Pamiêtam. Katyñ
1940”
Narodowe Centrum Kultury og³osi³o
konkurs dla organizacji pozarz¹dowych
na projekty edukacyjne upowszechniaj¹-
ce wiedzê na temat zbrodni katyñskiej.
Konkursu jest czêœci¹ kampanii spo³ecz-
no-edukacyjnej NCK „Pamiêtam. Katyñ
1940”.
Projekty powinny obejmowaæ szeroki
kontekst historyczny i spo³eczny oraz
odnoœniki do wspó³czesnoœci. Organiza-
torzy oczekuj¹ na propozycje przedsiê-
wziêæ takich jak: warsztaty, wystawy, kon-
kursy, happeningi, wycieczki, filmy, re-
porta¿e, programy multimedialne, publi-
kacje, akcje spo³eczne i wydarzenia kul-

Majowy piknik œwietlic socjoterapeutycznych
w Czaczu i Œmiglu

turalne upowszechniaj¹ce wiedzê na te-
mat wydarzeñ z wiosny 1940 roku. Plan
projektów powinien przewidzieæ ich re-
alizacjê do 30 paŸdziernika. Projekty
mo¿na nadsy³aæ do koñca czerwca 2007.
Szczegó³owe informacje na stronie
www.nck.pl/?aktualnosci/116.
Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl autor:

Katarzyna Flera

„Wakacje na sportowo”.
Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego zaprasza
kluby sportowe, organizacje pozarz¹do-
we, instytucje i gminy z terenu powiatu
koœciañskiego do wspó³organizacji let-
nich imprez sportowych w formach: za-
wodów, festynów, mistrzostw amator-
skich, rajdów pieszych, rowerowych i in-
nych zajêæ, podczas których prowadzo-
ne bêd¹ ró¿ne formy rekreacji ruchowej
w ramach programu „Wakacje na spor-
towo”. Na oferty wraz z regulaminem
i kosztorysem imprezy organizatorzy
oczekuj¹ do dnia 22 czerwca 2007 r.
w Wydziale Oœwiaty i Spraw Spo³ecz-
nych Starostwa Powiatowego w Koœcia-
nie, ul. Gostyñska 38, pok. 211.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr tel. 065-512 74 33 lub 512 70 67
wew. 28.
Pomocy przy redagowaniu projektów
oraz wype³nianiu formularzy udziela
Monika Ka³ek z Dzia³u Promocji w Urzê-
dzie Miejskim w Œmiglu -pok. 26.

dp

Po przerwie dzieci rozegra³y towarzyski
mecz pi³ki siatkowej. Walka by³a zaciêta!
Pierwszego seta wygra³a dru¿yna ze Œmi-
gla, ale niestety wygrywaj¹cy poczuli siê
zbyt pewniei pope³niali wiele b³êdów. Dwa
nastêpne sety nale¿a³y ju¿ do dru¿yny
z Czacza. Gratulacje, zw³aszcza dla wspa-
niale zagrywaj¹cej Estery i maj¹cego
wszystko pod kontrol¹ Patryka.
„GwoŸdziem„ programu, jak siê póŸniej
okaza³o, by³y komputery i Internet. Pani
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Czaczu udostêp-
ni³a dzieciom pracownie komputerowe
z dostêpem do Internetu. To zajêcie spra-
wi³o wiêkszoœci dzieci najwiêcej radoœci.
Niestety, co dobre szybko siê koñczy
i o 1600 grupa ze Œmigla wyruszy³a w dro-
gê powrotn¹. W czasie marszu wszyscy
wspominali chwile spêdzone w Czaczu.
Nied³ugo kolejny piknik odbêdzie siê
w Œmiglu.
tekst Beata W¹sik i Katarzyna Domaga³a.

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

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

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

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

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

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia
tel. 665 120 330

Monta¿ anten RTV-SAT
tel. 608 065 913

Sprzedam tanio u¿ywany bojler elek-
tryczny 50 l.
tel. 603 915 695

Karcher – 664 433 970

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

Elektryk 609 270 126
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Dni Œmigla by³y okazj¹ do pierwsze-
go po wyborach samorz¹dowych spotka-
nia w³adz Œmigla z przedstawicielami
partnerskiego miasta Kamenice nad Li-
pou w Czechach. Wizyta mia³a charak-
ter kurtuazyjny. Czteroosobowa delega-
cja przyby³a do Œmigla w pi¹tek. Goœcili-
œmy zastêpcê starosty Karela Beranka
z ma³¿onk¹ oraz dwoje pracowników
tamtejszego Domu Kultury.
Jednym z wa¿niejszych punktów dwu-
dniowej wizyty by³o uczestnictwo goœci
w Uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Cze-
scy partnerzy nie skrywali wra¿enia, ja-
kie zrobi³a na nich podnios³a atmosfera
sesji, a szczególnie uczestnictwo w niej
pocztów sztandarowych miejscowych

W Zespole Szkó³ w Czaczu 17 maja
obchodzono „Szkolny Dzieñ Profilakty-
ki”. Najpierw zaprezentowa³y siê klasy
I-III, które przedstawi³y wiersze, scenki
i inscenizacje:
- kl. I a „Pinokio ma k³opoty”
- kl. I b „Marysia u dentysty”
- kl. II a „O Jasiu palaczu” i „O Jurku ³asu-

chu”.
- kl. II b „Czystoœæ to zdrowie”
Nastêpnie wyst¹pili uczniowie z klas IV-
VI, którzy swoim kolegom i kole¿ankom
przedstawili:
- kl. IV a – scenkê dotycz¹c¹ przepycha-

nia, z mora³em i piosenk¹
- kl. IV b – przedstawienie „Zachowaj

trzeŸwy umys³, b¹dŸ sob¹”
- kl. V a – scenkê dotycz¹c¹ zachowañ

agresywnych
- kl. V b – przedstawienie pt.: „Zatkany

czajnik”
- kl. VI a – prezentacjê multimedialn¹

dotycz¹c¹ agresji oraz:
- wyniki ankiet dotycz¹cych niepo¿¹da-

nych zachowañ w szkole,
- wyniki ankiet dotycz¹cych czasu, jaki

uczniowie przeznaczaj¹ na korzysta-
nie z komputera i Internetu,

- film nagrany na przerwach, ukazuj¹cy
miejsca, w których najczêœciej docho-
dzi do przepychanek i bójek oraz wy-

Partnerska wizyta z Czech

organizacji.
Goœcie mieli równie¿ okazjê poznaæ m.in.
funkcjonowanie miejscowego Centrum
Kultury, zwiedziæ Œmigiel, a tak¿e Stad-
ninê Koni w Racocie.
Jako ¿e przewodnim motywem tegorocz-

Szkolny Dzieñ Profilaktyki
wiady z uczniami.

- kl. VI b – „Rozmowy w toku” na temat
przemocy.

Ponadto w ramach obchodów „Szkolne-
go Dnia Profilaktyki” odby³ siê tak¿e
konkurs na najlepsze przedstawienie pro-
filaktyczne przygotowane przez gimna-
zjalistów. Do szkolnych eliminacji przy-
st¹pi³o 5 zespo³ów z klas I a, I b, II a, II b
i III a.
16 maja spoœród 5 zaprezentowanych
przedstawieñ komisja wy³oni³a 3, które
wyst¹pi³y w finale.
Zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹ce klasy:
- kl. I a – przedstawienie pt.: „Narkosen”
- kl. I b – przedstawienie pt.: „Kraina pa-

laczy”
- kl. III a gr. A – przedstawienie pt.: „Nar-

komania, czyli rzecz o smutku m³odo-
œci”.

Na tê czêœæ „Szkolnego Dnia Profilakty-
ki” przybyli zaproszeni goœcie, którzy
zasiedli w komisji konkursowej. Byli to
burmistrz Œmigla – Wiktor Snela, wice-
burmistrz i jednoczeœnie przewodnicz¹-
ca Gminnej Komisji ds. Pozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii
– Wies³awa Poleszak-Kraczewska, pe³no-
mocnik komisji – Genowefa £¹czna, rad-
ny Bogdan Turliñski – przewodnicz¹cy
Komisji Spraw Spo³ecznych, przedstawi-

Ko³o Gminne Stowarzyszenia So³ty-
sów przy wsparciu burmistrza Œmigla
zorganizowa³o pierwsz¹ „majówkê” dla
wszystkich pañ i panów so³tysów oraz
przewodnicz¹cych komitetów osiedlo-
wych. Impreza odby³a siê 01.05 w brusz-
czewskim wigwamie.
By³o to pierwsze tego typu spotkanie, na
którym je¿eli ju¿ rozmawiano o czymœ,

Majowe spotkanie so³tysów
co ma zwi¹zek z bud¿etem gminy, to w
luŸnej atmosferze i po to, ¿eby zrobiæ so-
bie przerwê w dobrej zabawie. Przy tej
okazji wszyscy mogli poznaæ siê jeszcze
lepiej. W wielu wypadkach pierwsz¹ oka-
zjê do spotkania mia³y ¿ony i mê¿owie
so³tysów. W rytm dobrej muzyki, posila-
j¹c siê kie³bask¹ z grilla i tradycyjnym
plackiem dro¿d¿owym, wszyscy wraz z

goœæmi, burmistrzem Œmigla Wiktorem
Snel¹ i przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Janem Józefczakiem z ma³¿onkami bawili
siê doskonale. Takie majowe spotkania
maj¹ szansê staæ siê w przysz³oœci tra-
dycj¹.

tekst S³awomir Grzelczyk – prezes
Gminnego Ko³a Stowarzyszenia

So³tysów

nych obchodów dni miasta by³y tradycje
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu, goœcie wziêli udzia³ w zorga-
nizowanym na tê okolicznoœæ turnieju
w strzelaniu z broni czarnoprochowej.
Z pistoletu w dziesi¹tkê trafi³a Vlasta Mo-
tycakova, uzyskuj¹c tym samym okolicz-
noœciowy certyfikat.
Spotkanie, choæ krótkie zacieœni³o wspó³-
pracê. Kolejne, byæ mo¿e, odbêdzie siê
w Czechach, dok¹d burmistrz Wiktor
Snela wraz ze swoim zastêpc¹ zosta³ za-
proszony na sierpniowy pokaz produk-
tów regionalnych Kamenic nad Lipou,
a mianowicie – tu ciekawostka – zabawek
drewnianych i szmacianych pajacyków.

tekst i fot. A.Kasperska

ciele Rady Rodziców – El¿bieta Micha-
lak, Anna Marcinowska i Urszula J¹der.
Do komisji konkursowej do³¹czy³a rów-
nie¿ dyrektor szko³y w Czaczu – Renata
Stachowska. Rolê przewodnicz¹cego
pe³ni³ oczywiœcie burmistrz.
Najwa¿niejszym kryterium oceny jury
by³o:
- jakoœæ przes³ania i œrodki wyrazu,
- wyra¿anie uczuæ i emocji – wczucie siê

w rolê,
- oryginalnoœæ i ogólne wra¿enie arty-

styczne.
I miejsce i nagrodê ufundowan¹ przez
burmistrza (300 z³) otrzyma³a kl. III a, II
miejsce i nagrodê ufundowan¹ przez
Gminn¹ Komisjê ds. Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych i Narkomanii
(200 z³) otrzyma³a kl. I b, III miejsce i na-
grodê Rady Rodziców otrzyma³a kl. I a.

tekst i foto Zespó³ Szkó³ w Czaczu
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25 kwietnia – Czacz
Ok. godz. 1530 na ul. Wielichowskiej za-
trzymano, kieruj¹cego w stanie nietrzeŸ-
wym osobowym Oplem, 38-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel. Badanie wyka-
za³o, ¿e mia³ 3,2 promila alkoholu w or-
ganizmie. Przed zatrzymaniem doprowa-
dzi³ do kolizji z zaparkowan¹ przy prze-
ciwleg³ej krawêdzi jezdni Toyot¹. Na
szczêœcie kolizja ta przerwa³a dalszy „pi-
jacki rajd”. Jak ustali³a policja, kierowca
Opla, jecha³ ca³¹ szerokoœci jezdni, po-
woduj¹c zagro¿enie dla pieszych (chod-
nik znajduje siê tylko z jednej strony).
Z relacji œwiadków wynika, ¿e jad¹cy
szybko Opel dos³ownie o centymetry
omin¹³ dziecko bawi¹ce siê przy jednej
z posesji. Zatrzymanie uchroni³o mê¿czy-
znê od pewnego linczu, którego pocz¹t-
ki za³agodzi³ przyjazd drogówki i za³o¿e-
nie kajdanek na rêce pirata. Kierowca
w trybie przyœpieszonym trafi przed ob-
licze wymiaru sprawiedliwoœci, razem
z aktem oskar¿enia i wnioskiem o prze-
padek na rzecz Skarbu Pañstwa jego sa-
mochodu – narzêdzia przestêpstwa. Za
przestêpstwo to grozi kara do 2 lat po-
zbawienia wolnoœci.
26 kwietnia – Widziszewo
Ok. godz. 1020 zatrzymano kieruj¹cego
w stanie nietrzeŸwym osobowym Volks-
wagenem 43-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Kieruj¹cy mia³ 2 promile alko-
holu w organizmie.
30 kwietnia – Œmigiel
Oko³o godz. 1025 na skrzy¿owaniu ul.Mic-
kiewicza i Powstañców Wielkopolskich
kieruj¹cy osobowym Volkswagenem 29-
letni mieszkaniec Œmigla nie ust¹pi³
pier wszeñstwa przejazdu jad¹cemu
g³ówn¹ drog¹ w kierunku Leszna 25-let-
niemu, motocykliœcie – mieszkañcowi
gm. Œmigiel. W wyniku zderzenia moto-
cyklista dozna³ z³amania stawu skokowe-
go. Kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi.
 4 maja – Œmigiel
Ok. godz. 1825 zatrzymano kieruj¹cego
osobowym VW 52-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel. Kieruj¹cy mia³ 0,7 promila
alkoholu w organizmie.
8 maja – Koœcian
Ok. godz. 700 w Koœcianie dosz³o do zda-
rzenia drogowego w rejonie skrzy¿owa-
nia ul. Gostyñskiej z ul. £¹kow¹. Kieru-
j¹cy autobusem 52-letni mieszkaniec gm.
Œmigiel, jad¹cy z ul. Pó³nocnej w ul.
£¹kow¹, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa prze-
jazdu 27-letniej rowerzystce z gm. Ko-
œcian, która wykonywa³a manewr skrêtu
z ul. Gostyñskiej w ul. £¹kow¹. Na sku-
tek zderzenia rowerzystka dozna³a rany

ciêtej g³owy i zosta³a zatrzymana na ob-
serwacji w szpitalu. Kieruj¹cy byli trzeŸ-
wi.
 12 maja – Œmigiel
Ok. godz. 1210 na skrzy¿owaniu ul. Iwasz-
kiewicza i S³owackiego kieruj¹cy Oplem
23-letni mieszkaniec Przemêtu  nie ust¹-
pi³ pierwszeñstwa przejazdu dostawcze-
mu Fiatowi kierowanemu przez miesz-
kañca Œmigla, w wyniku czego dosz³o do
zderzenia pojazdów. Urazu szyi i krêgo-
s³upa dozna³a 18-letnia pasa¿erka Opla,
mieszkanka Przemêtu. Kieruj¹cy byli
trzeŸwi.
Oko³o godz. 1820 na ul. Pó³nocnej 41-let-
ni mieszkaniec Œmigla, kieruj¹cy w sta-
nie nietrzeŸwoœci (1,9 promila ) osobo-
wym Oplem, doprowadzi³ do czo³owego
zderzenia z osobowym Fordem kierowa-
nym przez 33-letni¹ mieszkankê gm.
Przemêt. W wyniku zderzenia ogólnych
pot³uczeñ doznali 12 i 13-letni pasa¿ero-
wie Forda. NietrzeŸwy kierowca dozna³
rany ciêtej g³owy.
16 maja – Wonieœæ
Policja zosta³a powiadomiona o kradzie-
¿y Poloneza. Dzieñ wczeœniej w³aœciciel
pojazdu biesiadowa³ przy alkoholu ze
swoim nowo poznanym koleg¹. Po przy-
jêciu pokrzywdzony poszed³ spaæ. Kiedy
siê obudzi³, stwierdzi³ brak swojego sa-
mochodu oraz nieobecnoœæ towarzysza
spotkania z dnia poprzedniego. Policjan-
ci szybko odszukali skradziony pojazd,
który, jak siê okaza³o, feralnego wieczo-
ru bra³ jeszcze udzia³ w kolizji. Polonez
uderzy³ w filar balkonu domu mieszkal-
nego w Wonieœciu i odjecha³. Osoba po-
dejrzewana o kradzie¿ oraz kolizjê – 44-
letni mieszkaniec Leszna – zosta³a zatrzy-
mana (17.05) przez policjê w Wadowi-
cach.
Za kradzie¿ pojazdu sprawcy grozi kara
od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wol-
noœci, kieruj¹cy pojazdem odpowie tak-
¿e za spowodowanie kolizji (grzywna,
ograniczenie wolnoœci). Podjêto tak¿e
dzia³ania zmierzaj¹ce do przedstawienia
zatrzymanemu mê¿czyŸnie zarzutu kie-
rowania pojazdem w stanie nietrzeŸwo-
œci (pozbawienie wolnoœci do lat 2). Po-
krzywdzony wyceni³ wartoœæ Poloneza
na kwotê 1500 z³.
28 maja – obwodnica Œmigla
Oko³o godz. 910 na drodze krajowej nr 5
– fragmencie obwodnicy Œmigla – jad¹-
cy w kierunku Poznania Renault Talia,
kierowany przez 61-letni¹ mieszkankê
Leszna, wypad³ z trasy i po kilkakrotnym
przekozio³kowaniu z ca³ym impetem
uderzy³ w przydro¿n¹ skarpê. Samochód
zosta³ doszczêtnie rozbity. Kobietê prze-
wieziono do szpitala. Ca³y czas znajduje

siê ona pod intensywn¹ opiek¹ .
Z relacji jednego ze œwiadków zdarzenia
(innego uczestnika ruchu) wynika, ¿e
powodem wypadku by³ niebezpiecznie
wykonany przez kierowcê Opla Corsy
manewr wyprzedzania. Mê¿czyzna mia³
w trakcie wyprzedzania nagle zjechaæ do
prawej krawêdzi jezdni, chroni¹c siê
przed zderzeniem czo³owym z jad¹cym
z naprzeciwka tirem. Tym samym, jak re-
lacjonuje œwiadek, zajecha³ on drogê po-
krzywdzonej, która po nag³ym hamowa-
niu straci³a kontrolê nad prowadzonym
samochodem i wypad³a z trasy.
Kierowca Opla odjecha³ z miejsca zda-
rzenia. Z wstêpnych informacji wynika,
¿e ucieka³, poniewa¿ zwiêkszy³ znacz¹-
co prêdkoœæ jazdy. Za uciekaj¹cym
Oplem jecha³ jednak œwiadek wypadku,
który za pomoc¹ radia CB, jeszcze przed
Koœcianem, przy udziale innych kierow-
ców, zatrzyma³ drogowego pirata. Dwo-
je interweniuj¹cych kierowców jad¹cych
przed Oplem, u¿ywaj¹c pulsacyjnie ha-
mulców, doprowadzi³o do jego zatrzyma-
nia. Wtedy na sygna³ z CB nadjecha³ trze-
ci kierowca, który zablokowa³ 47-letnie-
mu mieszkañcowi Poznania drogê od-
wrotu. Po kilkudziesiêciu sekundach
poznaniak znajdowa³ siê dalej w drodze
– tym razem radiowozem do naszej jed-
nostki.
Kierowca Opla by³ trzeŸwy. Treœæ zarzu-
tu, który najprawdopodobniej zostanie
przedstawiony Poznaniakowi, uzale¿nio-
na jest od skutków wypadku – diagnozy
lekarskiej stanu zdrowia pokrzywdzonej.

M.D. na podstawie inf. ze strony
internetowej KPP w Koœcianie

Otrzymaliœmy od czytelnika relacjê oraz
zdjêcia z kolizji w Œmiglu, któr¹ drukuje-
my poni¿ej:
Przesy³am fotografie z kolizji drogowej
w Œmiglu, która mia³a miejsce 18 maja
b.r. ok.godz.1630 u zbiegu ulic Jana Paw-
³a II, Iwaszkiewicza i S³owackiego. W pra-
wid³owo jad¹cy ul. S³owackiego/Jana
Paw³a II samochód marki Renault ude-
rzy³ samochód Seat Toledo, kierowany
przez kobietê wioz¹c¹ dziecko. Samo-
chód jecha³ ulic¹ Iwaszkiewicza z nad-
miern¹ prêdkoœci¹ i wjecha³ na skrzy¿o-
wanie, nie zwa¿aj¹c na znak: ust¹p pierw-
szeñstwa. Renault uderzy³o w ty³ Seata
Toledo. Nikt na szczêœcie nie odniós³
obra¿eñ. W ci¹gu ostatniego miesi¹ca
jest to trzecie groŸne zdarzenie na tym
skrzy¿owaniu. Powodem jest nieuwaga
kierowców i s³abo widoczne oznakowa-
nie krzy¿ówki.

Patryk Lorke
fot. Patryk Lorke
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K r z y ¿ ó w k a Kupon konkursowy „WŒ” nr 6/07
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

------------------------------------
Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 5/07
brzmia³o; „Magnolia”. Nagrodê –publika-
cje regionalne – otrzymuje Eligiusz Li-
powicz ze Œmigla.
Nagroda do obioru w Centrum Kultury
w Œmiglu.

Lolek w Œmiglu
W drug¹ rocznicê œmierci Papie¿a

Polaka, 2 kwietnia, mieszkañcy kamieni-
cy przy ulicy Leszczyñskiej 11 w Œmiglu
posadzili na skwerze przed budynkiem
d¹b dedykowany pamiêci Jana Paw³a II.
Na kamieniu wkopanym obok drzewka
widnieje tablica z napisem: - D¹b „Lolek”
Janowi Paw³owi II 2.04.2007 r.
Z inicjatyw¹ takiej formy stworzenia miej-
sca pamiêci o Ojcu Œwiêtym w Œmiglu
wyszed³ Robert Majorczyk. Jego pomys³
zyska³ aprobatê mieszkañców kamieni-
cy, którzy chêtnie w³¹czyli siê w realiza-
cjê inicjatywy. D¹b (z gatunku czerwo-
nych) nazywa siê Lolek. Imiê nawi¹zuje
do m³odoœci Karola Wojty³y, którego
w ten sposób nazywali przyjaciele.

tekst i foto A. Kasperska
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Pionowo
1. spirala do gotowania
2. przydro¿ny chwast
3. miodowa to spadŸ
4. eskapada
5. Imanuel, filozof
6. monsun lub zefir
7. smaczny grzyb

11. impreza hobbystów
12. odprowadza kuchenne opary

14. wyrównany pac¹
15. cz³owiek œniegu
20. skacz¹ z ogniska
22. ratuje oskar¿onego
24. jednostka si³y
25. rynsztok
27. nak³adanie op³aty importowej
30. podniecenie granicz¹ce z furi¹
32. kultowy film Piwowarskiego

Poziomo
3. bruzda
8. znak ZPwN
9. zostawiane przez listonosza

10. orli pazur
13. naciek w jaskini
16. odpady po wykopach
17. dzie³o poety
18. ambulans pogotowia
19. ³¹cznik blach
21. szachowy remis
23. dodatek do umowy
26. samos¹d
28. rodzaj przysiadu
29. wêgierski jeŸdziec
31. skraj
33. wprowadzanie w b³¹d
36. jedno u cyklopa
37.rzadki okaz
38. uk³ad spójny i logiczny

Tydzieñ Europejski
w Zespole Szkó³

w Bronikowie
W dniach 118 maja w Zespole Szkó³
w Bronkowie odby³ siê „Tydzieñ Euro-
pejski”. Projekt edukacyjny realizowany
by³ zarówno w szkole podstawowej, jak
i w gimnazjum. Klasy od stycznia praco-
wa³y nad przybli¿eniem swoim kolegom
podstawowych wiadomoœci dotycz¹cych
jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej. 21 maja, w ramach podsumo-
wania projektu, odby³ siê konkurs wie-
dzy o zaprezentowanych pañstwach.

Agata Marciniak
fot. archiwum szko³y
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Biegali w Toruniu
20 maja odby³ siê 25. Jubileuszowy

Maraton Toruñski. Na starcie stanê³o
1750 zawodników. Pokonanie 42 km tra-
sy w temperaturze 25°C nie by³o ³atwe.
Mimo to Micha³ Szkudlarek zakoñczy³
bieg na 3. miejscu (kat. wiekowa pow. 70
lat). Ireneusz Koller zaj¹³ w kat. wieko-
wej pow. 40 lat 64. m., natomiast Jakub
Wojciechowski, który bieg³ na dystansie
10 km, by³ 11.

M.D.

Najlepsi tenisiœci – w kategorii m³o-
dzików – sezonu 2006/2007 z Wielko-
polski i województwa zachodnio-pomor-
skiego wystartowali 6 maja w Miêdzy-

Asy ping-ponga w Sianowie

Uczniowie Samorz¹dowego Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu
9 maja udali siê na mecz ekstraklasy
Lech Poznañ – Widzew £ódŸ.
Kolejny wyjazd na stadion przy ulicy
Bu³garskiej by³ wspania³ym prze¿yciem
dla dzieci z naszej szko³y. Mecz zakoñ-
czy³ siê zwyciêstwem Kolejorza 6:1.
W 66. minucie meczu pad³a bramka, na
któr¹ czeka³ ca³y Poznañ. Piotr Reiss

wojewódzkich Mistrzostwach M³odzi-
ków w Sianowie k/Kalisza. Ka¿de z wo-
jewództw reprezentowa³o po 12 zawod-
ników. Wœród Wielkopolan startowa³
Kacper Raksimowicz – zawodnik Polonii
Arsena³ Œmigiel.
Dodatkow¹, dopinguj¹c¹ uczestników
turnieju nagrod¹ by³y gratyfikacje pie-
niê¿ne, których wysokoœæ okreœla³a licz-
ba zdobytych punktów. Mistrzostwa od-
bywa³y siê w grach podwójnych oraz in-
dywidualnie. Kacper tworzy³ dru¿ynê
wraz z koleg¹ z Ostrzeszowa (Wlkp.).
Wspólnie wywalczyli II miejsce na 12
startuj¹cych par.

W turnieju indywidualnym uplasowa³ siê
na miejscu pi¹tym. Podczas mistrzostw
towarzyszy³ mu ojciec oraz trener Danu-
ta Strzelczyk. 

tekst A. Kasperska foto D. Strzelczyk

Wyjazd na mecz Lech Poznañ – Widzew £ódŸ
strzeli³ swoj¹ setn¹ bramkê w I lidze,
a piêæ minut póŸniej zdoby³ bramkê nu-
mer 101. Blisko 20.000 kibiców stworzy-
³o w œrodowy wieczór wspania³¹ atmos-
ferê.
Z £odzi na ten mecz przyjecha³o blisko
3.500 osób, daj¹c pokaz wspania³ego do-
pingu przez ca³y mecz, mimo bardzo nie-
korzystnego rezultatu.

fot. i tekst Ryszard Primel

Od 1 do 30 czerwca zostanie przepro-
wadzone „Badanie struktury gospodarstw
rolnych”. Badanie, realizowane we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej, ma dostar-
czyæ informacji o gospodarstwach rolnych
w zakresie osób w nich pracuj¹cych, u¿yt-
kowania gruntów, powierzchni zasiewów,
pog³owia zwierz¹t gospodarskich, wyposa-
¿enia w sprzêt rolniczy, zu¿ycia nawozów
mineralnych i organicznych, dzia³alnoœci
pozarolniczej prowadzonej w gospodar-
stwie oraz struktury dochodów. Dane sta-
tystyczne uzyskane w badaniu, zarówno
w Wielkopolsce, jak i w kraju, pos³u¿¹ do
analiz i ocen polskiego rolnictwa.
Jest to badanie reprezentacyjne i w woje-
wództwie wielkopolskim obejmie ok. 16,5
tys. gospodarstw indywidualnych oraz po-
nad 730 gospodarstw rolnych jednostek
prawnych. Realizacja badania odbywaæ siê
bêdzie czterema metodami:
1. Drog¹ internetow¹ – pomiêdzy 1 i 5
czerwca wszystkie wylosowane gospodar-
stwa maj¹ mo¿liwoœæ dokonania samospi-
su poprzez wype³nienie aktywnego formu-
larza R-SGR umieszczonego na stronie in-
ternetowej GUS http:// www.stat.gov.pl.
Jeœli nie skorzystaj¹ z tej formy, pracowni-
cy Urzêdu Statystycznego w Poznaniu lub
przeszkoleni ankieterzy nawi¹¿¹ z nimi
kontakt w celu przeprowadzenia badania

Informacja Urzêdu Statystycznego w Poznaniu
inn¹ metod¹:
2. Telefonicznie poprzez tzw. teleankiete-
rów – metoda CATI. Pomiêdzy 1 i 13 czerw-
ca ok. 75 teleankieterów (pracowników
Urzêdu Statystycznego w Poznaniu) prze-
prowadzi telewywiad z u¿ytkownikami  ok.
3500 gospodarstw rolnych.
3. Wywiad przeprowadzony przez ankie-
terów terenowych. Do gospodarstw rol-
nych wylosowanych do udzia³u w badaniu
t¹ metod¹ (ok. 13 tys.) w dniach od 16 do
30 czerwca zawitaj¹ przeszkoleni ankiete-
rzy terenowi (ok. 380 osób).
4. Samospisu poprzez wype³nienie formu-
larza papierowego. Samospisu dokonaj¹
jednostki prawne bêd¹ce u¿ytkownikami
gospodarstw rolnych.
Do wszystkich wylosowanych gospo-
darstw wys³ano listy z informacj¹ o bada-
niu i sposobie realizacji w ich gospodar-
stwie.
Udzia³ w badaniu jest obowi¹zkowy, co
oznacza, ¿e u¿ytkownicy gospodarstw rol-
nych s¹ zobowi¹zani do udzielania wyczer-
puj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi
na pytania zawarte w kwestionariuszu R-
SGR.
Wszystkie dane zbierane i gromadzone
w badaniu struktury gospodarstw rolnych
s¹ poufne, podlegaj¹ szczególnej ochronie
i objête s¹ tajemnic¹ statystyczn¹.
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12 maja kolejny raz Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji, wraz z Centrum
Kultury, Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Œmiglu przy udziale Starostwa Powia-
towego w Koœcianie i Urzêdu Miejskie-
go Œmigla, zaprosi³ wszystkich amatorów
biegania do wziêcia udzia³u w Otwartych
Biegach Ulicznych. Na starcie stanê³o
ponad trzystu biegaczy, w tym uczniowie
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych,
œrednich oraz starsi uczestnicy Biegu
Open.

XIV Otwarte Biegi Uliczne Œmigla

Imprezê o godzinie 1000 otworzy³ Hono-
rowy Przewodnicz¹cy Komitetu Organi-
zacyjnego burmistrz Œmigla Wiktor Sne-
la, a ju¿ dwadzieœcia minut póŸniej wy-
startowa³a najm³odsza grupa uczestni-
ków. Pogoda na szczêœcie dopisa³a, hu-
mory równie¿. Kolejne starty, pomimo
zmiany organizacji ruchu, dziêki pomo-
cy policji i œmigielskich stra¿aków prze-
biega³y sprawnie. Bardzo dziêkujemy za
pomoc. Oto wyniki poszczególnych
grup:
- szko³y podstawowe
dziewczêta klas II, dystans 300 m
I m Paulina Sieracka – Zespó³ Szkó³ Sta-
ra Przysieka Druga
II m Iga Kozica – Zespó³ Szkó³ Stare Bo-
janowo
III m Natalia Targosz – Szko³a Podsta-
wowa Œmigiel
ch³opcy klas II, dystans 300 m
I m £ukasz KoŸlik – SP Œmigiel
II m Adam W³odarczak – ZS Stara Przy-
sieka Druga
III m Karol KoŸlik – SP Œmigiel
dziewczêta klas III, dystans 300 m
I m Daria Paluszak – SP Œmigiel
II m Zuzanna Stephan – ZS Stare Boja-
nowo
III m Gra¿yna Cieœla – SP Œmigiel
ch³opcy klas III, dystans 300 m
I m Adrian Grabowski – SP Œmigiel filia
¯egrówko
II m Tomasz Krzyœlak – SP Œmigiel
III m Pawe³ Maækowski – ZS Stare Boja-
nowo
dziewczêta klas IV, dystans 300 m
I m Erika Szczerbal – ZS Stare Bojano-
wo
II m Paulina Œwit – SP Œmigiel

III m Weronika Cieæmierowka – ZS Sta-
ra Przysieka Druga
ch³opcy klas IV, dystans 300 m
I m Adam Konat – ZS Stare Bojanowo
II m Jan Borowiak – SP Œmigiel
III m Przemys³aw Kud³aszyk – Œmigiel
dziewczêta klas V-VI, dystans 800 m
I m Magdalena Perz – ZS Stara Przysie-
ka Druga
II m Klaudia Konieczna – SP Œmigiel
III m Natalia Kostrzewa – ZS Czacz
ch³opcy klas V-VI, dystans 1000 m
I m Andrzej Dole¿a³ek – SP Œmigiel
II m Pawe³ Rzepecki – ZS Bronikowo
III m Czes³aw Wêdziñski – SP nr 1 Ko-
œcian
- gimnazja
dziewczêta klas I-II, dystans 1000 m
I m Karolina Skrzypczak – Oborzyska
II m Jagoda Miko³ajczak – ZS Czacz
III m Julia Krysiak – Oborzyska
ch³opcy klas I-II, dystans 1500 m
I m Jakub Nowak – Œmigiel
II m Micha³ Adamczak – Œmigiel
III m Bart³omiej Kulasiñski – ZS Stara
Przysieka Druga
dziewczêta klas III, dystans 1000 m
I m Malwina Furmaniak – Œmigiel
II m Katarzyna Dubska – ZS Czacz
III m Kamila Grycz – Czacz
ch³opcy klas III, dystans 1500 m
I m Dariusz Talikadze – Zespó³ Szkó³ nr
1 Koœcian
II m Adam Majorczyk – Zespó³ Szkó³ nr
3 Koœcian
III m Maciej £upicki – Œmigiel
Zwyciêzcy otrzymali medale i dyplomy.
W po³udnie wyruszyli uczestnicy Biegu
Open. W ramach akcji „Polska biega”
pod patronatem TVP, radia RMF FM
i „Gazety Wyborczej”, zachêcaj¹cej
wszystkich do uprawiania sportu, na star-
cie stanêli równie¿ Wiktor Snela – bur-
mistrz Œmigla, wiceburmistrz Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, Jan Józefczak –
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, radni:
W³odzimierz Drótkowski, Rafa³ Klem,
Wojciech Ciesielski, Roman Schiller, rad-
na Sejmiku Wielkopolskiego – Ma³gorza-
ta Adamczak, Tadeusz Ilmer – dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu
i Zygmunt Ratajczak – kierownik OKFiR.
Pocz¹tkowo ustalono, ¿e dystans dla pro-

pagatorów akcji wyniesie 1000 m, ale nie-
którzy przebiegli nawet 2000, a Wojciech
Ciesielski ca³¹ 4 km trasê. W³adzom gra-
tulujemy kondycji!
Wyniki Biegu OPEN:
kobiety, dystans 2000 m
I m Karolina Skrzypczak – Sana Koœcian
II m Julia Krysiak – Sana Koœcian
III m Ewa Napiera³a – Racot
IV m Sandra Mazurek – LO Œmigiel
V m Weronika ¯urek – LO Œmigiel
VI m Teresa Szymañska – LO Œmigiel
Pierwsze trzy panie odebra³y z r¹k bur-
mistrza Œmigla puchary. Pozosta³e panie
otrzyma³y statuetki. Wszystkie wymie-
nione uczestniczki biegu otrzyma³y na-
grody rzeczowe, dyplomy i okoliczno-
œciowe koszulki.
mê¿czyŸni, dystans 4000 m
I m Tomasz Zaj¹c – Niet¹¿kowo
II m Andrzej Œwiêtek – Kormoran Œwiê-
ciechowa
III m £ukasz Z³otkowski – Niet¹¿kowo
IV m Tomasz Napiera³a – Racot
V m Jakub Legierski – Widziszewo
VI m Jakub Nowak – Œmigiel
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc ode-
brali puchary ufundowane przez staro-
stwo, z r¹k wicestarosty koœciañskiego
Edwarda Strzemiñskiego. Pozostali pa-
nowie otrzymali statuetki. Zdobywcy
pierwszych szeœciu miejsc otrzymali ko-
szulki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
W klasyfikacji szkó³ podstawowych
pierwsze miejsce zajê³a SP Œmigiel przed
SP Stara Przysieka Druga i SP Stare Bo-
janowo. W klasyfikacji gimnazjów rów-
nie¿ Œmigiel by³ najlepszy przed Cza-
czem i Oborzyskami Starymi. Puchary
w kategorii gimnazjów ufundowa³ prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla. Dla
szkó³ ponadgimnazjalnych puchar, ufun-
dowany przez kierownika OKFiR, otrzy-
ma³o œmigielskie LO.
Wœród m³odszych uczestników biegów
wylosowano rower, ufundowany przez
Przedsiêbiorstwo Handlowe Zbigniewa
Chudaka. Szczêœciarzem okaza³ siê Ja-
cek KaŸmierczak, uczeñ klasy I d SP
Œmigiel.
Nad prawid³owym przebiegiem zawodów
czuwa³a Danuta Strzelczyk – sêdzia g³ów-
ny. Wspiera³ j¹ sêdzia Wojciech Wieczo-
rek. Pracami sekretariatu kierowa³ Ta-
deusz Ilmer przy pomocy Violetty Kozak
i Zdzis³awy Ratajczak. Nie zabrak³o opie-
ki medycznej – Jolanta Bremborowicz
wspomaga³a najbardziej zmêczonych.
Na wszystkich uczestników czeka³y
dro¿d¿ówki i napoje.

tekst OKFiR, foto JC Maudens
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Dni Œmigla „na sportowo” rozpoczê-
³y siê 25 maja turniejem siatkówki dla
ch³opców z gimnazjum, który odby³ siê
w sali gimnastycznej. Swój udzia³ zg³osi-
³o piêæ dru¿yn, mecze rozgrywano sys-
temem „ka¿dy z ka¿dym”, a sêdziowali
Robert Plewka i Wojciech Wieczorek. Po
kilkugodzinnych zmaganiach wy³oniono
zwyciêzców – dru¿ynê „PSV Œmigiel”,
II miejsce zajê³a dru¿yna „Zjednoczone
Emiraty Arabskie” a III miejsce „Rozczo-
chrane £by”. Zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc otrzymali medale i pami¹t-
kowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy roz-
grywek napoje i s³odycze.

Jeszcze trwa³ turniej siatkówki, a ju¿
o godzinie 1500 na boisku treningowym
za stadionem rozpocz¹³ siê Gminny Tur-
niej Pi³ki No¿nej „dzikich dru¿yn” (rocz-
niki 1994-1995). Zg³osi³y siê cztery dru-
¿yny: „Smerfy”, „The Blues”, „Catalonia”
i „Z³ote Or³y”. Tutaj równie¿ przyjêto sys-
tem „ka¿dy z ka¿dym”. W pe³nym s³oñ-
cu dru¿yny rozegra³y szeœæ meczy, któ-
re sêdziowali Artur Czapla i Ryszard Pri-
mel. Walka by³a zaciêta, jednak wygraæ
mog³a tylko jedna dru¿yna, okaza³a siê
ni¹ „Catalonia”. II miejsce zajê³a „The
Blues”, III m „Z³ote Or³y”, IV m „Smer-
fy”. Puchary ufundowane przez przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej Jana Józefcza-
ka otrzyma³y trzy pierwsze dru¿yny,
a wszyscy m³odzi pi³karze czekolady.
26 maja o godzinie 1000 przy wiatrakach
spotka³y siê grupy piesza i rowerowa,
które wziê³y udzia³ w II Rajdzie z Okazji
Dni Œmigla. Obydwie grupy po pokona-
niu swoich tras spotka³y siê na terenie
amfiteatru przy Centrum Kultury. Ka¿-
dy uczestnik otrzyma³ kartê startow¹, na
której potwierdza³ zaliczenie kolejnych
konkurencji: rzuty kapeluszem na dr¹-
¿ek, dmuchany kubek, ¿ó³wia jazda ro-
werowa, wyœcig na miniszczud³ach i wy-
œcig na klockach. I doroœli, i dzieci bawi-
li siê naprawdê dobrze. Pomiêdzy uczest-
ników rozlosowano nagrody rzeczowe,
wszyscy bardzo ucieszyli siê z lodów i na-
pojów – pogoda dopisywa³a!
O godzinie 1000 w œredniej sali sportowej
rozpocz¹³ siê Indywidualny Turniej Te-
nisa Sto³owego dla dzieci i m³odzie¿y
oraz osób niezrzeszonych, w którym

S p o r t o w e  D n i  Œ m i g l a
wziê³o udzia³ ponad 60 sympatyków tego
sportu, miêdzy innymi ze Œmigla, Czem-
pinia, Osiecznej. Rywalizowali w siedmiu
kategoriach: klasy I-III dziewcz¹t – I miej-
sce zajê³a Gra¿yna Cieœla ze Œmigla; kla-
sy I-III ch³opcy – I m Andrzej Juszczak,
Œmigiel; klasy IV-VI dziewcz¹t – I m
Marika Maœlak, Czacz; klasy IV-VI ch³op-
cy – I m Kacper Raksimowicz, Œmigiel;
klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne
dziewczêta – I m Justyna ̄ urek, Œmigiel;
klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne
ch³opcy – I m Dawid Bartoszkiewicz,
Œmigiel; mê¿czyŸni niezrzeszeni – I m
Grzegorz Maœlak, Czempiñ. Turniej pro-
wadzi³a Danuta Strzelczyk i  Tadeusz
Koz³owski. Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc w kategorii mê¿czyzn otrzymali
nagrody rzeczowe i dyplomy, w pozosta-
³ych kategoriach medale i dyplomy.
Dzieci w wieku do 10 lat od godziny 1500

bawi³y siê na terenie przy wiatrakach.
Zabawy rekreacyjno – sportowe przygo-
towa³a dla nich Danuta Strzelczyk. Ka¿-
de dziecko otrzyma³o ma³y upominek –
artyku³y szkolne lub s³odycze. Równie¿
przy wiatrakach Krzysztof Daniel – in-
struktor sekcji modelarstwa przeprowa-
dzi³ zawody modeli lataj¹cych i konkurs
wiedzy o lotnictwie. Zwyciê¿yli ci, któ-
rych modele wykona³y najd³u¿szy lot.
Zawody odby³y siê w dwóch kategoriach:
dla uczniów szkó³ podstawowych – I m
zaj¹³ Eryk Pikiñski, II m – Weronika
Marciniak, III m – Marcin Ratajczak; dla
uczniów gimnazjum I m – Patryk KaŸ-
mierski, II m Marcin Kokociñski, III m
Marek Dominiak. Zdobywcy pierwszych
miejsc otrzymali puchary przewodnicz¹-
cego Rady Miejskiej Œmigla, dyplomy

i nagrody rzeczowe, zdobywcy II i III
miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe.
Równie¿ w sobotê strzelcy Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego walczyli o tytu³
Króla Kurkowego KBS Œmigiel. Tytu³
zdoby³ Norbert Bleck, I Rycerzem zosta³
Stefan Klupsz, II Rycerzem – Tadeusz
Bereszyñski.
Sportow¹ niedzielê, 27 maja, rozpoczêli-
œmy o godzinie 1300 turniejem pi³ki no¿-
nej dla mê¿czyzn niezrzeszonych, na
boisku treningowym za stadionem. Zg³o-
si³o siê piêæ dru¿yn: „Mir Team”, „Ko-
walski Niet¹¿kowo”, „ELEVEN Team

Morownica”,, „GMB Œmigiel” i „FC Hu-
ragan- Astra 2”. Mecze trwa³y 2 x 15 mi-
nut z 5 minutow¹ przerw¹. Wyniki koñ-
cowe turnieju: I m „Kowalski Niet¹¿ko-
wo”, II m „Mir Team”, III m „GMB Œmi-
giel”, IV m „FC Huragan-Astra 2”, V m
„Eleven Team Morownica”. Puchary za
trzy pierwsze miejsca ufundowa³ prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla,
wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy.
O godzinie 1400 w strzelnicy krytej Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego rozpoczê-
³y siê turnieje strzeleckie. W turnieju
kbks dla kobiet I m zajê³a Ewa Kasprzyk,
II m Renata Styziñska, III m Weronika
¯urek, równie¿ z kbks w turnieju dla
mê¿czyzn I miejsce wystrzela³ Piotr Pe-
lec, II m Maciej Marcinkowski, a III m
£ukasz Klupsz. W turnieju strzeleckim
z wiatrówki dla dzieci i m³odzie¿y w wie-
ku 10 – 17 lat w kat. dziewcz¹t I m zajê³a
Martyna Kotecka, II m Weronika ̄ urek,
III m Sandra Mazurek; w kat. ch³opców
I m Huber t Krzyœlak, II m Tomasz
Klupsz, III m Roman Tomasik. Dla osób
doros³ych odby³ siê równie¿ turniej strze-
lania z broni historycznej, I miejsce wy-
strzela³ Andrzej Matuszczak, II m Micha³
Marcinkowski, III m Przemys³aw Ham-
rol.
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu dziêkuje wszystkim uczestni-
kom oraz osobom, które pomog³y w or-
ganizacji imprez sportowo-rekreacyj-
nych w czasie Dni Œmigla.

Tekst OKFiR
foto JC Maudens, Z. Ratajczak
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Teatru Tañca „Plesni” z Chorwacji Country Show Band and Urszula Chojan

„M³odzie¿owa Orkiestra Dêta” OSP w Œmiglu

Wystawa okolicznoœciowa w budynku
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Krystyna Gi¿owska Dorota Brzozowska

Halina Benedyk Wêdrowne Gitary


