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Budowa systemu kanalizacyjnego ru-
szy³a 30 marca br. Pierwszy etap prac bu-
dowlanych rozpocz¹³ siê w Przysiece
Polskiej i Bruszczewie. Niebagatelne
znaczenie tej inwestycji dla gminy sk³o-
ni³o burmistrza do zorganizowania
17 kwietnia spotkania na placu budowy
w Przysiece Polskiej. Na miejsce, poza
kierownictwem Urzêdu Miejskiego Œmi-
gla, przybyli radni miejscy, powiatowi,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
poprzedniej kadencji: burmistrz - Józef
Cieœla oraz Stefan Stachowiak – zastêp-
ca burmistrza, reprezentanci Przedsiê-
biorstwa Robót In¿ynieryjnych „Delta –

Sêdziwego wieku doczeka³a jednost-
ka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Starym
Bojanowie. Jubileusz 80-lecia bojanowscy
stra¿acy œwiêtowali 18 kwietnia. Uroczy-
stoœæ rozpocz¹³ przemarsz g³ówn¹ ulic¹
Starego Bojanowa do koœcio³a œw. Tere-
sy. Okolicznoœciowa msza œw. odby³a siê
z udzia³em pocztów sztandarowych. Po
nabo¿eñstwie uczestnicy obchodów uda-
li siê pod Dom Wiejski, gdzie odby³a siê
oficjalna czêœæ uroczystoœci. Rys histo-
ryczny bojanowskiej organizacji stra¿ac-
kiej przedstawi³ Wies³aw Kasperski, so³-
tys Starego Bojanowa, cz³onek OSP Sta-
re Bojanowo i jednoczeœnie Radny Rady
Miejskiej Œmigla.
W programie by³ równie¿ czas na wyró¿-
nienie stra¿aków. Przyznawane przez
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódz-
kiego Zwi¹zku OSP RP Województwa
Wielkopolskiego medale „Za zas³ugi dla
po¿arnictwa” z r¹k cz³onka zarz¹du Ka-
zimierza Króla odebrali: z³oty - Pawe³
Dorynek, Adam Szklarz, Mieczys³aw
£apszyn i Micha³ Walenczewski, srebr-
ny - Wies³aw Kasperski oraz br¹zowy-
Krzysztof Samol¹g, Krzysztof B³ocian,
Rados³aw Walenczewski, Micha³ Dory-

Po raz kolejny Centrum Kultury
w Œmiglu w³¹czy³o siê w cykl koncertów
oddaj¹cych ho³d Janowi Paw³owi II.
5 kwietnia w sali widowiskowej odby³ siê
koncert „Nie lêkamy siê”. W programie
by³y wystêpy chóru „Harmonia”, zespo-
³u dzieciêcego „Ichtis” i zespo³u wokal-
nego prowadzonego przez Micha³a Do-
latê – nauczyciela ucz¹cego w szkole
w Starej Przysiece Drugiej. W wykona-
niu „Harmonii” widzowie us³yszeli takie
utwory jak: „Nie lêkaj siê”, „Ojcze, jeœli
mo¿liwe”, „Zatrzymaj siê na chwilê”, „Oj-

plus” wykonuj¹cej prace budowlane:
Andrzej Rozwalka – prezes zarz¹du, An-
drzej Gi¿yñski – cz³onek, kierownik bu-
dowy – Jan Nowicki, inspektor nadzoru
z Firmy Wielobran¿owej „Bost” – Stani-
s³aw Kowaliszyn, a tak¿e Adam Koziñski
– prezes Stowarzyszenia Gmin Nado-
brzañskich.
Spotkanie w Przysiece Polskiej poprze-
dzi³a nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Œmigla, na której podjêto uchwa³ê doty-
cz¹c¹ zaci¹gniêcia d³ugoterminowego
kredytu na budowê drogi z Bruszczewa
do Przysieki Polskiej, przy której trwaj¹
obecnie prace budowlane. By³a to oka-

zja, aby radni spotkali siê z wykonawca-
mi realizuj¹cymi najwiêksz¹ inwestycjê
gminn¹, a tak¿e mieli okazjê zobaczyæ
realia prac budowlanych.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Radni na placu budowy

8 0  l a t  w  s ³ u ¿ b i e  s p o ³ e c z e ñ s t w u
nek i Krzysztof Jakubowski. Kazimierz
Król wrêczy³ równie¿ przyznane przez
Powiatowy Zarz¹d Zwi¹zku OSP odzna-
ki „Wzorowy Stra¿ak”. Otrzymali je
£ukasz Lurc oraz Hubert Rusek. Dla stra-
¿aków z d³ugoletnim sta¿em Oddzia³
Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP w Œmi-
glu przyzna³ odznaki „Za wys³ugê lat”.
Odznaczenia wrêczy³ Jerzy Cieœla – ko-
mendant Miejsko-Gminnego ZOSP. Za 45
lat s³u¿by wyró¿nienia otrzymali: Adam
Szklarz oraz Micha³ Walenczewski. Pre-
zes OSP w Starym Bojanowie Pawe³
Dorynek oraz naczelnik jednostki Mie-
czys³aw Podrzycki otrzymali odznaki za
40 lat s³u¿by. Za dziesiêcioletni¹ pracê na
rzecz bojanowskiej stra¿y uhonorowano

Krzysztofa B³ociana i Krzysztofa Samo-
l¹ga.
W uroczystoœciach uczestniczyli równie¿
przedstawiciele zaprzyjaŸnionych stra¿y
z gminy i powiatu- Jaros³aw Tomaszew-
ski, komendant powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie, przedsta-
wiciele samorz¹dów: powiatowego –
Edward Strzymiñski, wicestarosta ko-
œciañski, œmigielskiego – burmistrz Sne-
la, wiceburmistrz Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, Jan Józefczak – przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej, radny Marian
Drzewiecki, przedstawiciele Rady So³ec-
kiej Starego Bojanowa, Mariusz Drót-
kowski – dyrektor miejscowego Zespo-
³u Szkó³ oraz mieszkañcy wsi.
Obok kwiatów i ¿yczeñ jubilaci otrzyma-
li tak¿e upominki. Œmigielski samorz¹d
przekaza³ jednostce replikê przedwojen-
nej fotografii uwieczniaj¹cej cz³onków
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ze Starego
Bojanowa. Najm³odsi adepci bojanow-
skiej jednostki otrzymali stra¿ack¹ ma-
skotkê.

A. Kasperska
fot. A.K.

Koncert ku czci Papie¿a Jana Paw³a II
cze Œw. b³ogos³aw nam”, jedn¹ z bardzo
ulubionych pieœni Papie¿a – „Zwiastu-
nom z gór” oraz „Panie, przyjdŸ”. Zespó³
wokalny pod kierunkiem i przy akompa-
niamencie Micha³a Dolaty wykona³ utwo-
ry : „Emanuel”, „Godzien, o godzien jest
Bóg”, „Ty jesteœ ska³¹ zbawienia mego”,
„Jan Pawe³ II, œwiêty nasz”, „Abba, Oj-
cze”, „Nie lêkaj siê”, sk³adankê utworów
„Otwórz me oczy i Jezus najwy¿sze imiê”
oraz „Czekam chwili”. Jako ostatni wy-
st¹pi³ 25-osobowy dzieciêcy zespó³ „Ich-
tis” prowadzony przez Justynê Ziegler

i £ukasza Pawlickiego. W programie
dzieci zaprezentowa³y miêdzy innymi:
„Niebo”, „Je je Jezus”, „Dzielmy siê chle-
bem”, „B¹dŸ pozdrowiony, goœciu nasz”.
Recytowa³y równie¿ wiersze, a Patrycja
Bagiñska i Marcin Józefowski, wspólnie
z Justyn¹ Ziegler, graj¹c na gitarach, wy-
konali ulubion¹ pieœñ Papie¿a – „Barkê”.
Tradycyjnie ten ostatni utwór zosta³ wy-
konany przez wszystkich wystêpuj¹cych
i wspólnie zaœpiewany przez widzów na
koniec koncertu. Wzruszaj¹cym i bardzo
wymownym gestem podczas koncertu
by³o dzielenie siê chlebem.

E. Kurasiñski
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Po 25 latach dzia³alnoœci Œmigielskie-
go Towarzystwa Kulturalnego przyszed³
czas na podsumowanie æwieræwiecza pra-
cy stowarzyszenia na rzecz upowszech-
niania kultury na Ziemi Œmigielskiej.
Sprzyja³a temu jubileuszowa uroczy-
stoœæ, która odby³a siê 21 kwietnia w Cen-
trum Kultury w Œmiglu. Na spotkanie
przybyli cz³onkowie organizacji i goœcie,
m.in. Jacek Bartkowiak – dyrektor De-
partamentu Kultury Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Wielkopolskie-
go, Edward Strzymiñski – wicestarosta
koœciañski, w³adze œmigielskiego samo-
rz¹du: burmistrz Wiktor Snela, Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska - zastêpca bur-
mistrza, Jan Józefczak – przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej, Grzegorz Rusiecki –
asystent Wies³awa Szczepañskiego, po-
s³a na Sejm RP.  
Æwieræ wieku funkcjonowania Towarzy-
stwa przedstawi³ prezes Witold Omie-
czyñski. Organizacja powstawa³a w nie-

Tak mog³y powiedzieæ o sobie sze-
œciolatki z grup przedszkolnych w Œmi-
glu, Czaczu i ¯egrówku, które 15 kwiet-
nia w Centrum Kultury w Œmiglu wziê³y
udzia³ w konkursie wiedzy europejskiej.
Konkurs by³ podsumowaniem wiadomo-
œci zdobytych przez dzieci w ramach pro-
jektu edukacyjnego „Z Bolkiem i Lolkiem
poznajemy Europê” oraz cyklu zajêæ bi-
bliotecznych pt. „Bajeczna podró¿ po
Europie” realizowanych przez Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Œmiglu.
Na pocz¹tku spotkania dzieci z dum¹
odœpiewa³y hymn pañstwowy. PóŸniej
bezb³êdnie odpowiada³y na wszystkie
pytania konkursowe. Zagadkom towarzy-
szy³y piosenki i pl¹sy europejskie, w któ-
re w³¹czyli siê z ochot¹ goœcie uczestni-

³atwych dla spo³eczeñstwa
polskiego latach osiemdzie-
si¹tych. Cz³onkowie, któ-
rzy pamiêtaj¹ ten okres,
z sentymentem œledzili pre-
zentacjê przywo³uj¹c¹ wy-
darzenia z minionych lat.
Szczególne poruszenie wy-
wo³ywa³y najstarsze foto-
grafie. Prezentacja wzboga-
cona by³a tak¿e danymi sta-
tystycznymi. Przy jednym
z wykresów prezes Omie-
czyñski z ¿alem stwierdzi³,
¿e Towarzystwo „siê starzeje”, na co
wskazuje œrednia wieku jego dzia³aczy.
Dziœ organizacja liczy 74 cz³onków, jed-
nak by³ okres, kiedy stowarzyszenie li-
czy³o ich nawet ponad 100.
Do podsumowania dzia³alnoœci nale¿a³o
równie¿ wyró¿nienie osób, które aktyw-
nie dzia³a³y b¹dŸ wspiera³y ŒTK. Okolicz-
noœciowe dyplomy za 25 lat pracy przy-
znano cz³onkom za³o¿ycielom- Bogdano-
wi Szulcowi, Janinie Rzymskiej, Wojcie-
chowi Skarzyñskiemu, Kazimierzowi
Ma³kowi, Witoldowi Omieczyñskiemu,
Wojciechowi Ciesielskie-
mu, Stefanowi Klupszowi.
Za dzia³alnoœæ na rzecz To-
warzystwa wyró¿niono tak-
¿e Zbigniewa Grabowskie-
go ,  Leokad iê  Szyma -
nowsk¹, Mariana Szyma-
nowskiego, Tadeusza Ilme-
ra, Eugeniusza Kurasiñ-
skiego, Jacka Nieniewskie-
go oraz Wies³awê Poleszak-
Kraczewsk¹.
Podziêkowania za wspiera-

nie Towarzystwa otrzymali burmistrz
Wiktor Snela oraz jego poprzednik Józef
Cieœla.
Zwieñczeniem programu obchodu by³
koncert muzyki kameralnej w wykona-
niu Trio Stroikowego z Rokosowa
z udzia³em Barbary Gutaj – solistki Te-
atru Wielkiego w Poznaniu. Koncert by³
jednoczeœnie prezentem jubileuszowym
dla Œmigielskiego Towarzystwa Kultural-
nego od samorz¹du.

tekst i fot. A. Kasperska

Srebrny jubileusz „ambasadora kultury”

cz¹cy w konkursie: Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska – zastêpca bur-
mistrza Œmigla, Kamila Grocka –
dyrektor Przedszkola Samorz¹do-
wego w Œmiglu, Maria Szudra –
wicedyrektor Zespo³u Szkó³
w Czaczu oraz Barbara £awniczak
- kierownik Szko³y Filialnej w ¯e-
grówku.
Na zakoñczenie spotkania z r¹k
zaproszonych goœci wszystkie
grupy otrzyma³y pami¹tkowe dy-
plomy, s³odycze oraz plecaki ufundowa-
ne przez Urz¹d Miejski Œmigla.
Organizator konkursu, Przedszkole Sa-
morz¹dowe w Œmiglu serdecznie dziêku-
je pracownikom Centrum Kultury w Œmi-
glu za pomoc w przeprowadzeniu impre-

zy oraz Krzysztofowi Moszakowi za przy-
gotowanie dla wszystkich uczestników
butonów zaprojektowanych przez S³awo-
mira Lisa z GCI w Œmiglu.

Samorz¹dowe Przedszkole w Œmiglu
Foto M.D.

Du¿o wiemy o Europie
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10 czerwca odbêdzie siê uroczystoœæ
nadania naszej szkole sztandaru oraz
imienia Polskich Noblistów. Dzieñ ten
bêdzie zwieñczeniem dzia³añ podjêtych
kilka lat temu, gdy dyrektorem szko³y by³
Wiktor Snela. Wówczas odby³o siê g³o-
sowanie dotycz¹ce wyboru patrona. Spo-
³ecznoœæ szkolna opowiedzia³a siê za
imieniem Polskich Noblistów.
Pe³na nazwa szko³y bêdzie niebawem
brzmieæ: Zespó³ Szkó³ w Czaczu lub
(z uwzglêdnieniem poszczególnych jed-
nostek oœwiatowych wchodz¹cych
w sk³ad zespo³u) 
Przedszkole w Czaczu, Szko³a Podstawo-
wa im. Polskich Noblistów w Czaczu,
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Czaczu.
Nadanie imienia jest dla ka¿dej szko³y
wydarzeniem szczególnym, poprzez któ-
re szko³a uzyskuje swoist¹ indywidualn¹
to¿samoœæ wyró¿niaj¹c¹ j¹ spoœród in-
nych szkó³, promuje osobê (w naszym
wypadku osoby) patrona, jego postawê
¿yciow¹ i dokonania, wchodzi do rodzi-
ny szkó³ o tym samym imieniu, co mo¿e
prowadziæ do nawi¹zania wzajemnych

Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Œmiglu po raz kolejny
przyst¹pi³a do ogólnopolskiej kampanii
pn. „Zachowaj trzeŸwy umys³”. Tradycyj-
nie do wspó³pracy zaprosi³a samorz¹do-
we placówki oœwiatowe w gminie Œmi-
giel. 15 kwietnia odby³o siê spotkanie
z dyrektorami szkó³, podczas którego ko-
misja przekaza³a placówkom materia³y
informacyjne.
Kampania to przede wszystkim dzia³ania
profilaktyczne, które maj¹ uœwiadamiaæ
spo³eczeñstwu, a w szczególnoœci dzie-

kontaktów, opiera swoje dzia³ania wycho-
wawcze na wartoœciach potwierdzonych
¿yciem i dzia³alnoœci¹ patrona, wzboga-
ca swoja obrzêdowoœæ zwi¹zan¹ z patro-
nem (np. œwiêto patrona).
Aby dok³adnie poznaæ przysz³ego patro-
na naszej szko³y, od kilku tygodni reali-
zowany jest szereg zadañ w ramach pro-
jektu edukacyjnego „Polscy Nobliœci”.
Jednoczeœnie z nadaniem imienia bêdzie
mia³o miejsce nadanie szkole sztandaru.
Koszt jego wykonania i wyhaftowania to
kilka tysiêcy z³otych. Mamy ju¿ niema³¹
sumê pieniêdzy, ale potrzebujemy jesz-
cze wiêcej, dlatego uruchomiliœmy spe-
cjalne konto bankowe, na które wszyscy
chêtni bêd¹ mogli wp³acaæ
dowolne kwoty. Pieni¹dze
mo¿na równie¿ wp³acaæ w
sekretariacie szko³y. Liczy-
my szczególnie na na-
szych szanownych rodzi-
ców, na nauczycieli, na ab-
solwentów. Ucieszy nas
ka¿da, nawet niewielka
suma.

Nr konta:
21 8667 0003 0000 8732 2000 0010
BANK SPÓ£DZIELCZY W ŒMIGLU

Projekt sztandaru dla Zespo³u Szkó³
w Czaczu
Wszelkie nowe informacje na temat za-
dañ realizowanych w ramach projektu
„Polscy Nobliœci” oraz na temat przygo-
towañ do uroczystoœci bêdziemy poda-
waæ na bie¿¹co na stronie internetowej
szko³y www.czacz.pl. Aktualnie czynimy
starania, aby uroczystoœæ w dniu
10 czerwca zaszczycili znakomici goœcie,
byæ mo¿e noblista…

Renata Stachowska, dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Czaczu

Imiê dla szko³y w Czaczu

Policja z dzieæmi na wspólnej akcji
ciom i m³odzie¿y, jakie negatywne skut-
ki niesie za sob¹ nadmierne spo¿ywanie
alkoholu. Skierowana jest tak¿e przeciw

pijanym kierowcom. W akcjê wpisuj¹ siê
konkursy dla uczniów i nauczycieli,
wspó³organizacja imprez sportowych i
rekreacyjnych, m.in. z Oœrodkiem Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
a tak¿e rozprowadzanie ulotek informa-
cyjnych.
Dzieci ze œwietlic socjoterapeutycznych
wspólnie ze œmigielsk¹ policj¹ 17 kwiet-
nia wrêcza³y kierowcom broszury „Kie-
ruj na trzeŸwo – uruchom swój umys³”.

A. Kasperska
foto. M.D.

Gmina Œmigiel mo¿e poszczyciæ siê
nie tylko coraz nowoczeœniejszym zaple-
czem sportowym, ale – co znacznie wa¿-
niejsze – ludŸmi, którzy nie szczêdz¹ si³
i pracuj¹ na rzecz rozwoju sportu. Dosko-
na³ym tego przyk³adem s¹ Danuta Strzel-
czyk ze Œmigla oraz Magdalena Sowa
z Czacza.
Panie znalaz³y siê w gronie osób, które
za swoj¹ dzia³alnoœæ w dziedzinie popu-
laryzowania sportu otrzyma³y medale
„Za zas³ugi w rozwoju sportu szkolnego”
przyznane przez Zarz¹d G³ówny Szkol-
nego Zwi¹zku Sportowego w Warszawie.
Wrêczenie odznaczeñ odby³o siê 30 mar-

ca podczas Walnego
Zjazdu PSZS w Ra-
cocie. Wyró¿nienie
w kategorii aktyw-
nie dzia³aj¹cych or-
ganizacji otrzyma³
równie¿ œmigielski
Klub Sportowy „Po-
lonia – Arsena³”.
Ponadto medalem
„Przyjaciel sportu
szkolnego” odzna-
czono burmistrza
Œmigla Wiktora Snelê, który do³¹czy³
tym samym do pozosta³ych „przyjació³”

Honory za sportowe zas³ugi

– w³odarzy samorz¹dów powiatu koœciañ-
skiego.

tekst i fot. A. Kasperska
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Cykl zajêæ rozpocz¹³ siê po raz pierw-
szy w listopadzie 2007r. W tym roku
szkolnym rozpoczêliœmy ju¿ od wrzeœnia.
W zajêciach udzia³ bierze 30 dzieci w wie-
ku od 7-13 lat. Cztery grupy w tygodniu
po jednej godzinie zajêæ. Dziêki pomocy
S³awomira Lisa odby³y siê bardzo cieka-
we zajêcia. Dzieci najpierw teoretycznie
zapozna³y siê z urz¹dzeniami, z których
sk³ada siê komputer. Nastêpnie obejrza-
³y ca³y komputer od wewn¹trz i ka¿dy go
samodzielnie z³o¿y³ z poszczególnych
czêœci. Okaza³o siê to bardzo proste, tyl-

30 marca w siedzibie Kuratorium
Oœwiaty w Poznaniu odby³o siê podsu-
mowanie wyników konkursów interdy-
scyplinarnych: humanistycznego i mate-
matyczno-przyrodniczego dla szkó³ pod-
stawowych z województwa wielkopol-
skiego, organizowanych przez Kurato-
rium Oœwiaty w Poznaniu.
W zaszczytnym gronie laureatów Woje-
wódzkiego Konkursu Humanistycznego
znalaz³ siê Micha³ Brud³o, uczeñ klasy V
Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Podczas
uroczystoœci, w której uczestniczy³ wraz

Dzieñ 22 kwietnia ju¿ od 39 lat obcho-
dzony jest na ca³ym œwiecie jako Dzieñ
Ziemi. Pamiêta³y o tym dzieci z kó³ka
ekologicznego w Szkole Filialnej w ¯e-
grówku. Z tej okazji przygotowa³y insce-
nizacjê pt. „Ekologiczny program telewi-
zyjny”, w której przybli¿y³y uczniom pro-
blem ekologii, koniecznoœci segregacji
œmieci i ochrony œrodowiska.
Rozstrzygniêty zosta³ równie¿ konkurs
plastyczny pod patronatem MZO w Lesz-

Turniej wiedzy i umiejêtnoœci „drogo-
wych” gimnazjalistów zakoñczy³ cykl
kwietniowych inicjatyw informacyjno-
edukacyjnych koœciañskiej drogówki.
Podstawowym celem naszych dzia³añ
jest poprawa bezpieczeñstwa najm³od-
szych i niechronionych uczestników ru-
chu drogowego. Przypomnijmy, i¿
w pierwszej po³owie kwietnia policjanci
WRD wspó³organizowali m.in. szkolenie
dla u¿ytkowników skuterów, turniej mo-
toryzacyjny adresowany dla uczniów
szkó³ œrednich oraz „turniej drogowy” dla
uczniów szkó³ podstawowych.
Tym razem w konkursowe szranki sta-
nêli gimnazjaliœci. Kolejny raz okaza³o siê

Poznajemy tajemnice komputera
ko zamontowanie nielicznych elementów
powodowa³o niewielkie problemy, ponie-
wa¿ wymaga³o wiêkszej si³y fizycznej.
Poza tym dzieci na zajêciach przygoto-
wuj¹ publikacje, tj. kalendarze, zaprosze-
nia, ucz¹ siê, jak bezpiecznie korzystaæ
z Internetu oraz jak wyszukaæ i wykorzy-
staæ zawarte w nim informacje do nauki
i rozwoju swojej wiedzy, poznaj¹ ró¿ne
interesuj¹ce portale edukacyjne. Na jed-
nych z ostatnich zajêæ wszyscy rozwi¹-
zywali bezb³êdnie test IQ na inteligencjê
dla informatyków. Dzieciom ¿yczymy

takiego jak dotychczas zapa³u do pog³ê-
biania swojej wiedzy.

Lidia Skrzypczak, foto L.S.

Œwiêto Ziemi w ¯egrówku nie p.t. „…I doroœli, i dzieci segreguj¹
œmieci”. Najciekawsze prace zosta³y na-
grodzone dyplomem i skromnym upo-
minkiem. Bêdzie mo¿na równie¿ zoba-
czyæ je na wystawie prac plastycznych
w MZO w Lesznie.
Dyplomy wrêcza³ goœæ honorowy Maciej
Augustyniak – zaprzyjaŸniony z nasz¹
szko³¹ leœniczy, który nawi¹zuj¹c do
Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki, przeczyta³
fragment poradnika dla dzieci „Na ratu-
nek Ziemi”.

A.£., foto archiwum

Drogowe zmagania gimnazjalistów
¿e, nie tylko wiedza decyduje o zdobyciu
konkursowych laurów. O kolejnoœci za-
jêtych ostatecznie miejsc rozstrzygnê³y
umiejêtnoœci praktyczne. Nale¿y tak¿e
wspomnieæ, i¿ tylko jeden uczestnik tur-
nieju pochwaliæ siê mo¿e udzieleniem
kompletnych odpowiedzi na testowe py-
tania (test wielokrotnego wyboru ) przy-
gotowane przez podinsp. Romana Graba-
rê – naczelnika koœciañskiej drogówki.
Gratulujemy Miko³ajowi Wojtkowiakowi
z ZS w Lubiniu. Puchar zwyciêzcom wrê-
czyli reprezentanci wspó³organizatorów
zmagañ, przedstawiciel Stowarzyszenia
„STOP ŒMIERCI” w Koœcianie, starosta
koœciañski, zastêpca komendanta powia-

towego Policji w Koœcianie, dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Ko-
œcianie, przedstawiciel Wojewódzkiego
Oœrodka Ruchu Drogowego w Lesznie.
Serdecznie dziêkujemy za pomoc w or-
ganizacji konkursu.
Wyniki: I miejsce Gimnazjum w Broni-
kowie: Mateusz Kramski, Krzysztof Ka-
sperski, Patryk Jackowiak; II miejsce
Krzysztof Urbaniak, Krzysztof Pajzert,
Karol Kamieniecki; III miejsce ZS Lubiñ
: Miko³aj Wojtkowiak, Miko³aj Szajek,
Edwin Pra³at. Zwyciêska dru¿yna repre-
zentowaæ bêdzie powiat koœciañski w wo-
jewódzkim etapie turnieju, który odbê-
dzie siê na torze kartingowym w Gosty-
niu.

www.koscian.policja.gov.pl

Gratulacje dla Micha³a

z nauczycielem jêzyka polskiego Monik¹
W³och, odebra³ z r¹k kurator El¿biety
Walkowiak gratulacje, zaœwiadczenie

oraz nagrodê ksi¹¿kow¹.
O skali sukcesu Micha³a œwiadczy licz-
ba uczestników konkursu humanistycz-
nego. W samym tylko etapie rejonowym,
w eliminacjach, wziê³o udzia³ oko³o 800
uczniów z ca³ej Wielkopolski, spoœród
których tytu³ laureata otrzyma³o tylko
oœmiu. Warto dodaæ, ¿e uzyskany tytu³
zwalnia ucznia ze sprawdzianu przepro-
wadzanego na zakoñczenie edukacji
w szkole podstawowej.

Monika W³och, foto arch. szko³y
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27 marca w Samorz¹dowym Gimna-
zjum w Œmiglu odby³y siê Targi Eduka-
cyjne, na których zaprezentowa³y kierun-
ki nauczania szko³y ponadgimnazjalne:
IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lesznie,
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu, Ze-
spó³ Szkó³ Ekonomicznych im. Jana
Amosa Komeñskiego w Lesznie, Zespó³
Szkó³ Elektroniczno-Telekomunikacyj-
nych w Lesznie, Zespó³ Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nie-
t¹¿kowie oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Ko-
œcianie. Gminne Centrum Informacji
dzia³aj¹ce przy Centrum Kultury w Œmi-
glu przedstawi³o ofertê szkoleñ i mo¿li-
woœæ uzyskania informacji o szko³ach
w Internecie. Na targach szko³y przed-
stawi³y realizowane programy edukacyj-
ne, nowo wprowadzane kierunki naucza-
nia, ko³a zainteresowañ, a tak¿e fotogra-

Wojtek Dudziñski, uczeñ klasy III b
Gimnazjum w Czaczu, okaza³ siê najlep-
szym znawc¹ kultury staro¿ytnej Grecji
i Rzymu w województwie wielkopolskim.
Zaj¹³ I miejsce w etapie wojewódzkim
Konkursu Wiedzy o Antyku w Poznaniu.
W bardzo trudnych zmaganiach, które
mia³y miejsce na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza, pokona³ 126 zawodni-
ków z ca³ej Wielkopolski.
21. miejsce – te¿ bardzo dobre - zaj¹³ Pa-
tryk Marciniak z klasy II a gimnazjum.

8 kwietnia w naszej szkole odby³ siê
Szkolny Dzieñ Zdrowia, bêd¹cy zakoñ-
czeniem projektu „Dieta i aktywnoœæ fi-
zyczna gwarancj¹ Twojego zdrowia”.
Projekt ten realizowany by³ w ramach
programu „Trzymaj formê”. Bra³y w nim
udzia³ wszystkie klasy. G³ównym celem
projektu by³o kszta³towanie prozdrowot-
nych nawyków poprzez aktywny styl

fie uwieczniaj¹ce uroczystoœci i zabawy.
Reprezentanci szkó³ ponadgimnazjal-
nych, którymi byli nauczyciele i ucznio-
wie – miêdzy innymi równie¿ absolwen-
ci œmigielskiego gimnazjum, bogato i cie-
kawie przedstawili mo¿liwoœci spêdzania
wolnego czasu, jakie oferuj¹ szko³y oraz
efekty tych zajêæ. Uczniowie III klas gim-
nazjum, korzystaj¹c z okazji, pobrali for-
mularze i podania do szkó³.
Pomoc¹ w wyborze dalszej œcie¿ki edu-

IV Targi Edukacyjne w Œmiglu kacyjnej s³u¿y m³odzie¿y przez ca³y rok
Szkolny Oœrodek Kariery, który dzia³a w
gimnazjum. Doradca zawodowy Izabella
Szablewska pomaga uczniom w wyborze
w³aœciwej szko³y, przeprowadzaj¹c z m³o-
dzie¿¹ testy i analizy ich umiejêtnoœci.
Równie¿ pedagog szkolny oraz Poradnia
Psychologiczna udziela porad indywidu-
alnych czy grupowych odnoœnie wybo-
ru szko³y czy zawodu w aspekcie psycho-
logicznym.
Z oferty przedstawionej przez GCI w Œmi-
glu du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
szkolenia jêzykowe. Obecnie jednak pro-
jekty realizowane w ramach EFS, bezp³at-
ne kursy jêzykowe i komputerowe skie-
rowane s¹ do osób z gminy Œmigiel po
osiemnastym roku ¿ycia.
M³odzie¿ ma nie³atwe zadanie. Przy wy-
borze profilu nauczania kierowaæ siê po-
winna trendami rynku pracy.

L.S.

Najlepszy w Wielkopolsce
Wojtek z sukcesu jest bardzo dumny.
- Po tych trzech latach w gimnazjum,
w czasie których bra³em udzia³ w ró¿-
nych konkursach, przyszed³ wreszcie
czas na jakieœ powa¿niejsze zwyciêstwo
– powiedzia³ – Cieszê siê, ¿e na zakoñ-
czenie gimnazjum mogê siê pochwaliæ
tym sukcesem. By³ to ju¿ mój ostatni
konkurs, wiêc skupi³em na nim ca³¹
swoj¹ uwagê. Uda³o siê. Teraz z radoœci¹
w sercu mogê przyst¹piæ do egzaminu
gimnazjalnego i nastêpnie opuœciæ mury

szko³y, z którymi bêdê wi¹za³ wiele wspo-
mnieñ.

Ilona Konieczna

¿ycia i zbilansowan¹ dietê. Od paŸdzier-
nika ka¿da klasa wykonywa³a okreœlone
zadania, za które otrzymywa³a punkty.
Uczniowie tworzyli miedzy innymi pira-
midê zdrowia, gazetki œcienne, plakaty
oraz zadania z zakresu matematyki i bio-
logii. Zmagali siê równie¿ w turniejach
sportowych (np.: pi³ki siatkowej) oraz
w rajdach rowerowych.
Podczas Szkolnego Dnia Zdrowia ucznio-
wie musieli wykazaæ siê sprawnoœci¹
i wiedz¹. Mieli okazjê przebraæ siê za wy-
losowane przez siebie warzywa i owoce
oraz przedstawiæ ich walory od¿ywcze.
Zmagali siê w konkurencjach sporto-
wych oraz w turnieju aerobiku, wiedzy
matematycznej i biologicznej.
Wszystkie zadania przygotowa³y autor-
ki projektu, nauczycielki: Maria G¹sio-
rowska, Magdalena J¹der oraz Magda-

lena Szczepaniak-Krupa. W przeprowa-
dzeniu konkurencji sportowych pomaga³
Bogus³aw Zandecki. Nad prawid³owym
przebiegiem konkurencji czuwa³o jury,
w sk³ad którego wchodzili: wicedyrektor,
przedstawiciele nauczycieli oraz rodzi-
ców.
Szkolny Dzieñ Zdrowia by³ okazj¹ do
znakomitej zabawy we wspólnym gronie.
Atmosferê podgrzewali kibicuj¹cy
uczniowie. W tle zabrzmia³y fraszki i pio-
senki o tematyce zdrowotnej. W obcho-
dach Dnia Zdrowia pomaga³ Samorz¹d
Uczniowski Gimnazjum oraz Rada Rodzi-
ców, która ufundowa³a nagrody. W tym
dniu zosta³a wy³oniona klasa, która zdo-
by³a najwiêksz¹ liczbê punktów. Projekt
wygra³a klasa II b.
Miejmy nadziejê, ¿e nasi uczniowie wy-
kszta³cili prozdrowotne nawyki – aktyw-
ny styl ¿ycia i zbilansowan¹ dietê.

Autorzy projektu

Szkolny Dzieñ Zdrowia w Samorz¹dowym
Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej
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Pierwsze wybory do Rady Miejskiej
W pierwszych po odzyskaniu niepodle-
g³oœci wyborach do Rady Miejskiej
w Œmiglu lista polska otrzyma³a 1144 g³o-
sy, a niemiecka 694. W sk³ad pierwsze-
go magistratu Rada wybra³a: Józefa Abta,
dr. Seweryna Rakowskiego, Teodora
Olêdarczyka i M. Stachowiaka.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
W 1936 roku w sk³ad Bractwa w Œmiglu
wchodzi³o 150 cz³onków. Seniorem by³
88- letni Walenty Filipowicz. W sk³ad za-
rz¹du wchodzili: prezes aptekarz Z. Cie-
sielski, wiceprezes M. Stachowiak, król
kurkowy Roman Tomaszewski, sekre-
tarz Czes³aw Witaszek, skarbnik S. La-
rek, strzelmistrz K. Zieliñski, komendant
Czes³aw Abt.

Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludo-
wych
Biblioteka TCL w Œmiglu mia³a w 1938

Miesi¹c temu w sali kameralnej Cen-
trum Kultury w Œmiglu otwarto wysta-
wê malarstwa Henryka ¯arskiego.
Prymitywizm w malarstwie lub malar-
stwo naiwne, tak w skrócie mo¿na okre-
œliæ to, co przedstawia ¯arski. Porówny-
wany jest do Nikifora Krynickiego, choæ
myœlê, ¿e nies³usznie. Styl w sztuce ten
sam, jednak malarstwo ca³kiem inne,
mo¿e nawet ciekawsze.
Henryk ¯arski urodzi³ siê w 1944 roku
w Niemczech. Do Polski przyjecha³
z transportem dzieci polskich znalezio-
nych na terenie Niemiec po II wojnie. Do
18 roku ¿ycia przebywa³ w Zak³adzie Spe-
cjalnym „Caritas” w Zdunach, tam te¿
stwierdzono u niego upoœledzenie umy-
s³owe stopnia znacznego. Nastêpnie zo-
sta³ przeniesiony do Pakówki. W wieku
45 lat zacz¹³ tworzyæ. Do tego momentu

Ciekawostki z dawnego Œmigla
roku 52 cz³onków i posiada³a 872 ksi¹-
¿ek. W ci¹gu roku zakupiono 50 nowych.
Czytelników by³o 160, a wypo¿yczeñ 2576
i 260 odwiedzin. W sk³ad zarz¹du wcho-
dzili m.in. dr Skar¿yñski i Ratajczak. Bu-
d¿et na 1939/40 rok wynosi³ 305 z³.

Sokó³ w Œmiglu
Od 1902 do 1938 roku posiada³ 17 preze-
sów, 16 wiceprezesów, 17 sekretarzy, 35
naczelników, 52 ³awników. W 1939 roku
organizacja liczy³a 53 cz³onków zwyczaj-
nych i 9 honorowych. W 1938 roku od-
by³o siê 9 zebrañ plenarnych, 13 posie-
dzeñ zarz¹du i 62 æwiczenia.

Dru¿yna Pogotowia im. J. Kiliñskiego
Jej cz³onkowie brali aktywny udzia³ w Po-
wstaniu Wielkopolskim. Z okazji 10. rocz-
nicy powstania Stanis³aw Müller, b. na-
czelnik, napisa³ w 1922 roku wiersz:

„Gdy OjczyŸnie naszej b³ysn¹³ œwit wol-

noœci,
Na has³o „Gotów” stanê³a m³ódŸ nasza!
Do zwartego szeregu w braterskiej mi-
³oœci,
Z ró¿nego stanu, a nawet z poddarza.

Prac¹ wytrwa³¹ na tej ¿ycia roli –
Szliœcie druhowie jakoby na bój,
Pe³ni karnoœci – a gdy bóg pozwoli
Stanie Wasz hufiec niby pszczelny rój.

B¹dŸcie przyk³adem dla ca³ego œwiata,
Poka¿cie wszystkim swój niez³omny hart
–
Bo nadewszystko jest u was oœwiata.
Kto tej¿e unika – ten nic nie jest wart.

Wiêc czeœæ wam œpiewam i to z ca³ych
si³,
Na chwa³ê Wasz¹ niezachwiana chêæ
A z piersi mojej, z wszystkich moich ¿y³,
Okrzyk wam wznoszê: „Bo¿e pracy
szczêœæ”

Jan Pawicki

Takiej wystawy jeszcze nie by³o
by³ uznawany za osobê g³uchoniem¹. I tu
mo¿na powiedzieæ, ¿e sta³ siê cud. Ze-
tkniêcie ze sztuk¹ (rysowanie, malowa-
nie) sprawi³o, ¿e zacz¹³ mówiæ. Dziêki
przychylnoœci wielu osób móg³ rozwijaæ
swój talent. Takimi osobami byli: Stani-
s³aw Wa³kiewicz, jego ¿ona Aleksandra
czy Irena Okamfer.
Malarstwo Henryka ¯arskiego jest au-
tentyczne. Nie ma w nim ¿adnych zapo-
¿yczeñ, odwzorowañ. Z tego, co widzieli-
œmy na wystawie, mo¿na stwierdziæ, ¿e
dla artysty ka¿dy temat jest dobry. Na
obrazkach pojawiaj¹ siê ludzie, zwierzê-
ta i choæ odbiegaj¹ od przyjêtych propor-
cji, to jak¿e s¹ fantazyjne, bajkowe. Bar-
dzo ciekawe s¹ kompozycje obrazów.
P³aszczyzna p³ótna, kartki jest zagospo-
darowana w sposób czêsto zaskakuj¹cy.
Na otwarciu wystawy o autorze kilka s³ów

powiedzia³a szefowa Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Pakówce Lucyna Nowak. Sam
artysta zagra³ na harmonijce ustnej i za-
œpiewa³.
Wystawê zwiedzi³o nadspodziewanie wie-
le osób, w tym du¿o m³odzie¿y i dzieci.
Ciekawym zjawiskiem by³y wycieczki
osób spoza Œmigla. Mo¿na siê tylko cie-
szyæ, bo jak napisa³em na pocz¹tku – ta-
kiej wystawy jeszcze nie by³o.

Antoni Szulc
foto ¯.K.

6 czerwca
XVI Otwarte Biegi Uliczne Œmigla - te-
ren przy Centrum Kultury w Œmiglu

7 czerwca
Dzieñ Dziecka – Przysieka Polska

7 czerwca
Dzieñ Dziecka - ¯egrówko

13 czerwca
Piknik z ksi¹¿k¹ - teren przy Centrum

Kultury w Œmiglu

14 czerwca
Festyn wiejski – Stare Bojanowo

14 czerwca
Wielkopolskie Œwiêto Pieœni i Muzyki –
Centrum Kultury w Œmiglu

17 czerwca
V Gminny Dzieñ Dziecka – boiska „Or-
lik”

20 czerwca
Dzieñ Dziecka – Karœnice

20 czerwca
VII Turniej Siatkówki o Puchar Przewod-
nicz¹cego Osiedla nr 4 w Œmiglu

27 czerwca
Festyn Œwiêtojañski – teren przy wiatra-
kach

30-31 maja
Dni Œmigla

Zapraszamy na imprezy w czerwcu
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Obchody 85-lecia Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Sp³awiu mia³y siê odbyæ ju¿
w ubieg³ym roku, ale postanowiono je
po³¹czyæ z uroczystoœci¹ nadania jedno-
stce sztandaru. 25 kwietnia oko³o trzy-
stu osób – stra¿aków, zaproszonych go-
œci i mieszkañców wsi – zebra³o siê na
miejscowym boisku, by uczestniczyæ
w obu uroczystoœciach
Mszê polow¹, w trakcie której nast¹pi³o
poœwiêcenie nowego sztandaru, odprawi³
ksi¹dz Jan Chrzanowski proboszcz para-
fii Wonieœæ.
Ochotnicza jednostka ze Sp³awia wzbo-
gaci³a siê o sztandar dziêki pomocy ze
starosty powiatu i burmistrza Œmigla,
czêœæ œrodków na jego zakup uzbierali
sami stra¿acy.
Podczas uroczystoœci najbardziej zas³u¿e-
ni druhowie otrzymali medale za zas³ugi
dla po¿arnictwa oraz odznaki wzorowego
stra¿aka. Dh Kazimierz Król odznaczy³
z³otymi medalami Zygmunta Bia³ego, Je-
rzego Skórzewskiego, Jana Dorsza, Hen-
ryka Szczerbala, Eugeniusza Górnego
oraz Józefa Kozicê. Srebrnymi medalami
zostali odznaczeni Micha³ Kazubski, Hen-
ryk Olejnik, Ryszard Jagodziñski, Marian
Nowak, Mieczys³aw Maækowski i Woj-
ciech Maækowski. Br¹zowe medale otrzy-
mali Grzegorz Rybicki, Zenon Bajzert,
Stanis³aw Mania, Bernard Kozica, Woj-
ciech Mania, Mariusz Dziwak, Zbigniew
Fr¹ckowiak, Andrzej Fr¹ckowiak, Cze-
s³aw Fr¹ckowiak, S³awomir Grzelczyk,
Kazimierz Szyrmer, Dariusz Stephan, Jan
Cichoszewski oraz Stanis³aw Rusiecki.
„Wzorowymi Stra¿akami” zostali Bartosz
Jagodziñski, Hubert Szczerbal, Wojciech
B¹k, Jacek Górny, £ukasz Tórz i Szymon
Tórz.
Zadaniem jednostki w Sp³awiu jest
przede wszystkim prewencja. Nie ma
remizy z prawdziwego zdarzenia. Sprzêt:

motopompa, wê¿e i mundury bojowe
przechowywane s¹ w u¿yczonym przez
RSP gara¿u. Mimo to jednostka dzia³a
prê¿nie, prezentuj¹c doskona³e przygo-
towanie m.in. podczas zawodów stra¿ac-
kich. W sk³ad sp³awskiego OSP wchodz¹
zarówno panowie jak i panie.
– Jesteœmy jedn¹ z najlepszych dru¿yn
sportowo-po¿arniczych w gminie – pod-
kreœla so³tys S³awomir Grzelczyk, rów-
nie¿ cz³onek OSP – Z zawodów nie wra-
camy bez trofeów.
Jednostka OSP Sp³awie powsta³a w roku
1923 z postanowienia policyjnego w Po-
znaniu, jej za³o¿ycielem i pierwszym pre-
zesem by³ Ignacy Matecki. Jednostka li-
czy³a 33 ochotników – Polaków, a na wy-
posa¿eniu mia³a 3 furmanki z beczkami.
W latach 1925-1930 stra¿acy zostali wypo-
sa¿eni w sikawkê konn¹, do której by³y
wyznaczone dy¿ury z koñmi. Pierwszym
wiêkszym sprawdzianem dla stra¿aków
by³ po¿ar stodo³y w 1936 roku. W 1943
stra¿ zawi¹za³a siê od nowa, a na jej czele
jako prezes stan¹³ Józef Kozica, naczelni-
kiem zosta³ W³adys³aw Galik, skarbni-

Œwiêto sp³awskich stra¿aków

kiem Wac³aw Damrych, sekretarzem
Franciszek Grys – miejscowy nauczyciel.
W 1965 jednostka wzbogaci³a siê w moto-
pompê typu M-400. Z biegiem lat nastê-
powa³y zmiany na stanowiskach - preze-
sami byli kolejno Stanis³aw Wojciechow-
ski i Józef Kozica, stanowisko naczelnika
zaj¹³ w 1973 roku W³adys³aw Galik,
a w 1982 roku Henryk Szczerbal. Ostat-
nie zmiany nast¹pi³y w 2006 i do chwili
obecnej zarz¹d tworz¹: Zygmunt Bia³y –
prezes, Micha³ Kazubski – naczelnik, Da-
riusz Stephan – z-ca prezesa, Wojciech
B¹k – z-ca naczelnika, Grzegorz Rybicki
– skarbnik, Jacek Górny – sekretarz, Ka-
zimierz Szyrmer – gospodarz.
Stra¿acy OSP Sp³awie aktywnie dzia³aj¹
na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Organi-
zuj¹ imprezy i festyny, porz¹dkuj¹ teren
i wykonuj¹ wiele innych prac na terenie
swojej wsi.
Z okazji jubileuszu wyrazy najwy¿szego
uznania oraz upominki z³o¿yli stra¿akom
ze Sp³awia zaproszeni goœcie – reprezen-
tanci w³adz samorz¹dowych z gminy,
powiatu a tak¿e Zawodowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Koœcianie i zaprzyjaŸnionych jed-
nostek stra¿ackich.
– Mam nadziejê, ¿e sztandar, który dziœ
otrzymaliœcie, bêdzie dla was jak pochod-
nia, która pomo¿e przeprowadziæ nastêp-
ne pokolenia do kolejnego jubileuszu –
powiedzia³a zastêpca burmistrza Œmigla
Wies³awa Poleszak-Kraczewska.
Edward Strzymiñski, wicestarosta ko-
œciañski, ¿yczy³ stra¿akom, by nowy
sztandar pomaga³ ochotnikom w dosko-
naleniu siê po to, by mieszkañcy wsi
i okolic mogli czuæ siê bezpiecznie.
Po czêœci oficjalnej odby³ siê poczêstu-
nek dla goœci oraz zabawa taneczna dla
mieszkañców Sp³awia.

M.D., foto S.G.
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Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecz-
nych Inga dzia³a od koñca 2007 roku.
Skupia ono w swoich szeregach ludzi ak-
tywnych, którzy pragn¹ dzia³aæ na rzecz
naszej gminy, powiatu, regionu.
Aby podnieœæ poziom swojej wiedzy oraz
umiejêtnoœci, a przez to lepiej realizowaæ
cele statutowe, w drugiej po³owie 2008
roku z inicjatywy prezesa Izabelli Sza-
blewskiej stowarzyszenie z³o¿y³o projekt
pn. „Profesjonalnie, rzetelnie, skutecznie
– tak chcemy dzia³aæ!” w IV edycji ogól-
nopolskiego konkursu Funduszu dla
Organizacji Pozarz¹dowych, w ramach
komponentu „Demokracja i spo³eczeñ-
stwo obywatelskie”.
Projekt zosta³ pozytywnie oceniony przez
komisjê konkursow¹ (uzyska³ drug¹ oce-

Chcemy dzia³aæ profesjonalnie, rzetelnie, skutecznie
nê koñcow¹) i otrzyma³ dofinansowanie
przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,
Liechtenstein i Norwegiê ze œrodków
Mechanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego oraz bu-
d¿etu Rzeczypospolitej Polskiej w ra-
mach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹-
dowych.
Dziêki otrzymanym œrodkom 8 cz³onków
stowarzyszenia i 2 wolontariuszy od 1 lu-
tego do 30 czerwca br. bierze udzia³,
w zaplanowanych w ramach realizacji
projektu, szkoleniach z zakresu aspek-
tów prawnych funkcjonowania organiza-
cji, dzia³alnoœci gospodarczej w organi-
zacji pozarz¹dowej, pozyskiwania œrod-
ków krajowych i unijnych dla potrzeb or-

ganizacji, œrodków komunikowania siê
organizacji pozarz¹dowej z otoczeniem,
ksiêgowoœci projektowej. Z funduszy pro-
jektu zostanie tak¿e zakupiony niezbêd-
ny sprzêt biurowy. Ponadto cz³onkowie
stowarzyszenia planuj¹ zorganizowanie
spotkania z organizacjami z terenu gmi-
ny w celu nawi¹zania wspó³pracy.
Partnerem SISI w projekcie jest Samo-
rz¹dowe Gimnazjum i Szko³a Podstawo-
wa w Œmiglu, która udostêpni³a lokale dla
realizacji projektu.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki projektowi sto-
warzyszenie bêdzie jeszcze skuteczniej
dzia³aæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej.

M. W³och
cz³onek SIS „Inga”

Œmigiel nawi¹za³ w lutym b.r. z mia-
stem znad Balatonu, o podobnej nazwie
„Balatonfüzfö”, kontakt, który pod ko-
niec maja zaowocuje najprawdopodob-
niej podpisaniem oficjalnej umowy part-
nerskiej. Wspó³praca bêdzie obejmowa-
³a wiele aspektów ¿ycia spo³eczno-kultu-
ralnego Œmigla i Balatonfüzfö, a jednym
z jej sk³adników powinny byæ tak¿e
wspó³praca miêdzyszkolna oraz szeroko
rozumiane kontakty i wiêzi miêdzyludz-
kie.
Nie czekaj¹c na oficjalny pocz¹tek, posta-
nowi³em zaprosiæ ju¿ teraz dyrektor tam-
tejszej placówki oœwiatowej, która goœci-
³a dniach 3 i 4 kwietnia w naszej szkole.
Pani Bandine Liszt Amalia mia³a okazjê
zwiedziæ szko³ê w Œmiglu oraz zobaczyæ
niektóre czêœci miasta. Oczywiœcie
pierwszym naszym celem by³y wiatraki.
Pani Bandine Liszt Amalia jest dyrekto-
rem szko³y w Balatonfüzfö, która ma cha-
rakter naszej szko³y podstawowej sprzed
reformy, czyli liczy osiem klas, a nauka
odbywa siê w jednym budynku. Na co
dzieñ jest tak¿e nauczycielem jêzyka nie-
mieckiego, dlatego tak bardzo zale¿a³o
mi na nawi¹zaniu bezpoœrednich kontak-

Pierwsze spotkanie

tów. Dla mnie wa¿ny jest tak¿e fakt, ¿e
szko³a wêgierska uczestniczy³a ju¿ w kil-
ku projektach z ramienia UE, co pozwa-
la na skorzystanie z jej bogatego doœwiad-
czenia w tym zakresie. Goœæ zwiedzi³ Izbê
Pamiêci naszej szko³y oraz kilka sal,
a w tym m.in. pracownie informatyczn¹
i jêzykow¹. Koniecznie chcia³a zobaczyæ
wszystkie sale sportowe w naszej szko-
le. Szko³a w Balatonfüzfö kultywuje tra-

dycje narodowych sportów wêgierskich,
czyli pi³ki wodnej i pi³ki no¿nej. W tych
dyscyplinach sportowych jest bardzo
mocna, a wiêc nie tylko jêzyki obce, a tak-
¿e sport bêdzie wkrótce obszarem do
wspólnego dzia³ania dla m³odzie¿y z obu
szkó³. Wspólnie uzgodniliœmy, ¿e pani
Bandine Liszt Amalia odwiedzi nasz¹
szko³ê wraz z oficjaln¹ delegacj¹ swego
miasta pod koniec maja. Wówczas to pod-
czas dorocznych Dni Œmigla ma zostaæ
podpisana oficjalna umowa partnerska
miêdzy dwoma zaprzyjaŸnionymi miasta-
mi, a my bêdziemy mieli okazjê do kolej-
nych rozmów na temat wymiany szkol-
nej maj¹cej wspieraæ praktyczn¹ naukê
jêzyków obcych. Bardzo tu liczê na kla-
syczn¹ wymianê uczniów miêdzy szko-
³ami, tym bardziej, ¿e dyrektor wêgier-
skiej szko³y równie¿ ma podobne ocze-
kiwania, a ponadto jest opiekunem na-
uczycieli jêzyków obcych w swojej szko-
le. Wszystkie te czynniki, po³¹czone
z „dobrymi chêciami” powinny wkrótce
przybli¿yæ œmigielsk¹ placówkê oœwia-
tow¹ do od dawna wyczekiwanych, prak-
tycznych kontaktów miêdzynarodowych

Wojciech Adamczewski
foto. Wojciech Adamczewski

Obwodnica Œmigla w ci¹gu drogi krajo-
wej nr 5 urasta do miana wyj¹tkowo pe-
chowej. W przeci¹gu zaledwie kilku mie-
siêcy dosz³o tu do kilku wypadków dro-
gowych, w których œmieræ na miejscu
ponios³y 2 osoby, a 2 kolejne zmar³y w ko-
œciañskim szpitalu. U¿ytkowana od zale-
dwie 5 lat obwodnica, oznakowana jako
droga ekspresowa, jest w bardzo dobrym
stanie technicznym i z pewnoœci¹ zachê-

Wypadkowa obwodnica
ca kierowców do mocniejszego naciœniê-
cia peda³u gazu. Co siê jednak dzieje
w sytuacji, gdy dochodzi do wypadku?
Ogromne si³y mia¿d¿¹ samochodowe
karoserie, pojazdy s¹ wyrzucane poza
pasy ruchu na pobocza lub na bariery
ochronne, kolejne pojazdy wpadaj¹ na
wczeœniej rozbite... Z takim scenariusza-
mi ratownicy spotykali siê tu wielokrot-
nie.

4 kwietnia oko³o godz. 1310 kieruj¹cy sa-
mochodem Fiat Bravo prawdopodobnie
zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, gdzie
zderzy³ siê czo³owo z osobowym Peuge-
otem 307. Samochód ten po zderzeniu
wyl¹dowa³ na boku w pobliskim rowie.
Z kolei na rozbitego Fiata najecha³ samo-
chód dostawczy Citroen Jumper. Samo-
chody osobowe zaczê³y siê paliæ. Œwiad-
kowie wypadku oraz przeje¿d¿aj¹ca gru-
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Kolejny raz w Œmiglu mo¿na by³o po-
dziwiaæ piêkno koñskich zaprzêgów.
Sponsorem g³ównym VI W³oœciañskich
Zawodów by³ PZU S.A – lider w zakresie
ubezpieczeñ upraw i zwierz¹t na polskim
rynku.
W tegorocznych zawodach wziê³o udzia³
59 zaprzêgów. Startowano w czterech
konkursach: konie w zaprzêgach paro-
konnych, konie w zaprzêgach pojedyn-
czych, kuce w zaprzêgach parokonnych
i kuce w zaprzêgach pojedynczych. Kon-
kursy czwarty i pi¹ty przewidziane dla
tzw. zawodowców nie odby³y siê ze wzglê-
du na brak zg³oszeñ.
Zaprzêgi pokonywa³y siedemnaœcie prze-
szkód, m.in. rów z wod¹ oraz mostek. A¿
osiemnastu zawodnikom uda³o siê prze-
jechaæ trasê bez punktów karnych, nie-
stety by³o równie¿ kilka eliminacji. Wi-
dzów zachwyci³ pokaz grupy Paw³a
Apolinarskiego z Bukówca Górnego, któ-
ra zaprezentowa³a miêdzy innymi pocz-
tê wêgiersk¹ oraz wolty¿erkê kozack¹.

W ³ o œ c i a ñ s k i e  z a p r z ê g i  w  Œ m i g l u
Niew¹tpliwe wra¿enie zarówno na za-
wodnikach jak i widzach zrobi³a nagro-
da za zajêcie I m w konkursie nr 1 – ko-
nie w zaprzêgach parokonnych. By³a ni¹
przepiêkna bryczka czêœciowo sponsoro-
wana przez firmê pana Samelczaka z Tar-
gowiska.
Wyniki:
Konkurs nr 1 – konie w zaprzêgach pa-
rokonnych, w tej kategorii puchary ufun-
dowa³ i wrêczy³ burmistrza Œmigla: I m
Artur Derenda (Dêbowo), II m Wies³aw
Górski (Mas³owo), III m Marek Michal-
ski (Kotla);
Konkurs nr 2 – konie w zaprzêgach poje-
dynczych, puchary wrêczy³ dyrektor In-
spektoratu PZU S.A w Koœcianie Kajetan
Pakosz: I m Tomasz Wais (Krobia), II m
Bartosz Kowalski (Szymanowo), III m
Krzysztof Wiœniewski (Kowalewo).
Konkurs nr 3 – kuce w zaprzêgach paro-
konnych, puchary ufundowa³ marsza³ek
województwa wielkopolskiego: I m Sta-
nis³aw Bukowski (Milanówek), II m Mi-

cha³ Nowaczyk (Dopiewo), III m Marcin
Majewski (Kozery);
Konkurs nr 4 – kuce w zaprzêgach poje-
dynczych, puchary ufundowane przez
radio ELKA: I m Leszek Urbañski (Kro-
bia), II m Piotr NiedŸwiedzki (Szymano-
wo), III m Micha³ Gruchot (Rokosowo).
Wszyscy wymienieni zawodnicy otrzy-
mali równie¿ nagrody rzeczowe.
Sêdziowie, pod przewodnictwem Józefa
Œl¹skiego, wybrali równie¿ najpiêk-
niejsz¹ bryczkê – Tomasza Bilskiego z Ja-
rocina, najwiêkszym pechowcem zawo-
dów zosta³ Marek Michalski z Kotli.
Organizatorem zawodów by³o Stowarzy-
szenie Sportowe „Pegaz”, a wspó³orga-
nizatorami Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji oraz Centrum Kultury w Œmi-
glu. Pomoc¹ finansow¹ wspomog³y im-
prezê Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz Starostwo Po-
wiatowe w Koœcianie.

OKFiR
fot. OKFiR

pa motocyklistów pomog³a ewakuowaæ
4 osoby podró¿uj¹ce pojazdami. Po 7
minutach od zg³oszenia do PSK w Ko-
œcianie, na miejscu wypadku by³ ju¿ za-
stêp GBA 2,5 /16 z jednostki OSP Œmi-
giel. Wstêpne rozpoznanie wykaza³o, ¿e
udzielenia natychmiastowej pomocy
medycznej wymaga 1 osoba - kierowca
Fiata. Stra¿acy wspólnie z przypadkowo
przeje¿d¿aj¹cym lekarzem zajêli siê po-
szkodowanym. Jednoczeœnie podjêto
dzia³ania w celu ugaszenia p³on¹cych
wraków. Po kilku minutach na miejsce
przyby³ zastêp SLRt 1/1 z Komendy Po-
wiatowej PSP w Koœcianie oraz s³u¿by

medyczne i policja. Poszkodowanego
przetransportowano do szpitala, a stra-
¿acy podjêli dzia³ania maj¹ce na celu za-
bezpieczenie aut przed ich ponownym
zapaleniem i przywrócenie bezpieczne-
go ruchu na drodze. Po zakoñczeniu
czynnoœci dochodzeniowych prowadzo-
nych przez policjê, wspólnie z za³og¹ po-
mocy drogowej usuniêto rozbite pojaz-
dy z drogi i rowu. Nastêpnie oczyszczo-
no drogê z pozosta³oœci powypadkowych.
Po akcji trwaj¹cej 2 godziny i 28 minut
przywrócono ruch na drodze. Na czas
prowadzenia dzia³añ policja zorganizowa-
³a objazd.
Na tym mo¿na by³oby zakoñczyæ opis

dzia³añ zwi¹zanych z wypadkiem, gdyby
nie wiadomoœæ, jaka dotar³a ze szpitala
w niedzielne popo³udnie – ¿ycia 67-letnie-
go kierowcy Fiata nie uda³o siê uratowaæ.
Opisane powy¿ej zdarzenie jest bliŸnia-
czo podobne do wypadku z wrzeœnia
ubieg³ego roku – miejsce, dzieñ tygo-
dnia, okolicznoœci, w jakich dosz³o do
wypadku, pogoda, warunki panuj¹ce na
drodze, wiek kieruj¹cego i prawdopodob-
nie sprawcy wypadku... Niestety skutki
równie¿ s¹ bardzo podobne. Oby tego
typu zdarzenia nie sta³y siê norm¹ œmi-
gielskiej obwodnicy.

Autor: m³. bryg. Andrzej Ziegler
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3 kwietnia w sali klubowej Centrum
Kultury w Œmiglu wrêczeniem zaœwiad-
czeñ zakoñczy³ siê kurs komputerowy.
Zosta³ on zrealizowany w ramach projek-
tu „Informatyka pod strzechy”, sfinanso-
wanego ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego (Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki, Priorytet IX, Dzia³anie 9.5,
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obsza-
rach wiejskich). Projektodawc¹ jest Cen-
trum Kultury jako partner wiod¹cy Part-
nerstwa Lokalnego, które zosta³o zawi¹-
zane 13.12.2007 r.
W ramach kursu 42 osoby ze Œmigla i 7
wiosek gminy Œmigiel przez 42 godziny
pod okiem Jolanty Nowickiej, informaty-
ka pracuj¹cego na co dzieñ w szkole

w Oborzyskach Star ych, zdobywa³o
umiejêtnoœci wykorzystania komputera
i jego oprogramowania do celów prywat-
nych i s³u¿bowych, szukania informacji
w Internecie, obs³ugi poczty elektronicz-
nej, gadu-gadu, Skype’a.
Koordynatorem projektu jest Anna Wie-
czorek – so³tys Nowej Wsi, która wspól-
nie z asystentem koordynatora S³awomi-
rem Grzelczykiem – so³tysem Sp³awia
i dyrektorem Centrum Kultury wrêczali
stosowne zaœwiadczenie i p³ytê CD z pro-
gramem kursu oraz dokumentacj¹ foto-
graficzn¹.
Na pi¹tkowe spotkanie swoj¹ przybyli
równie¿ dyrektor Samorz¹dowego Gim-
nazjum, Szko³y Podstawowej i Przedszko-
la w Starym Bojanowie Mariusz Drót-
kowski, zastêpca dyrektora Samorz¹do-
wego Gimnazjum, Szko³y Podstawowej
i Przedszkola w Czaczu Maria Szudra,
so³tys wsi Bruszczewo Henryk Dudziñ-
ski, so³tys wsi Stare Bojanowo Wies³aw
Kasperski, so³tys Gliñska Eugeniusz Sta-
chowski, so³tys Poladowa Jan Majer oraz
przedstawiciele lokalnych mediów.
Atmosfera panuj¹ca w czasie spotkania

potwierdzi³a wyniki przeprowadzonych
ankiet ewaluacyjnych, które wskazuj¹, ¿e
zajêcia by³y prowadzone w sposób kom-
petentny i przyczyni³y siê do integracji
grupy.
Zespó³ koordynuj¹cy projekt wyrazi³
wdziêcznoœæ dla so³tysów wy¿ej wymie-
nionych wsi za zaanga¿owanie i pomoc
w realizacji projektu, pogratulowa³
uczestnikom osi¹gniêtych sukcesów
w obs³udze komputera i przekaza³ po-
dziêkowanie dyrektorom szkó³ za pomoc
techniczn¹ i udostêpnienie pracowni
komputerowych w Starym Bojanowie
i Czaczu. Kursanci podzielili siê z orga-
nizatorami swoimi uwagami, a zdecydo-
wana wiêkszoœæ zg³osi³a chêæ udzia³u
w kursie komputerowym bêd¹cym kon-
tynuacj¹ zakoñczonego.

„Informatyka pod strzechy” na pó³metku

E.K.

Ju¿ po raz siódmy dzieci szkó³ pod-
stawowych mia³y okazjê zmierzyæ siê w
konkursie przyrodniczo-plastycznym
„Dbaj o przyrodê naszej ma³ej ojczyzny”.
Konkurs organizowany przez Centrum
Kultury w Œmiglu i Ligê Ochrony Przy-
rody w Czaczu cieszy siê z roku na rok
coraz wiêkszym powodzeniem. W tym
roku do komisji konkursowej wp³ynê³o
119 prac plastycznych ze szkó³ podsta-
wowych w Bronikowie, Czaczu, Starym
Bojanowie, Starej Przysiece II i ¯egrów-
ku oraz Centrum Kultury w Œmiglu, z te-
go 98 prac w kat. wiekowej – klasy I-III,
a 21 prac z klas IV-VI.
M³odzi plastycy mieli w tym roku do
wyboru trzy tematy: „Segregacja – wy-
¿sza racja”, „Na tropie Ÿróde³ zanieczysz-
czenia wody – od domu do regionu” oraz
„Œmieci mniej – Ziemi l¿ej”.

Dbaj¹ o przyrodê
Komisja w sk³adzie: Magdalena Adam-
czak, Jolanta Krysman, Danuta Drótko-
waka – nauczycielki, Antoni Szulc – pla-
styk Centrum Kultury w Œmiglu, Roman
Kêdzierski – leœniczy z Nadleœnictwa
Koœcian mia³a bardzo trudne zadanie,
o czym œwiadczy fakt, ¿e w kat. klas I-III
przyzna³a wszystkie miejsca ex aequo.
Pierwsze miejsca zdoby³y Olga Szlachet-
ka i Angelika Sator, reprezentuj¹ce Cen-
trum Kultury w Œmiglu, drugie Oskar
Trafas ze szko³y w Czaczu oraz Dobroch-
na Szulc z CK Œmigiel. Trzecie miejsca
zajê³y Martyna Ambrowczyk z SP Bro-
nikowo i Blanka Kubera z CK Œmigiel.
W tek kategorii komisja przyzna³a rów-
nie¿ du¿o wyró¿nieñ. Otrzymali je: Jakub
Grzeœkowiak i Anna Kaczmarek z CK
Œmigiel, Natalia Marach, Patrycja £abêc-
ka i Kinga Piotrowiak z SP Czacz, Aneta

Donaj z SP ̄ egrówko oraz Cezary Lisow-
ski i Julia Sobkowiak z SP Stare Bojano-
wo.
W kategorii klas IV-VI by³a ju¿ znacznie
mniejsza konkurencja. Komisja nie przy-
zna³a pierwszego miejsca, drugie zdoby³
Damian Stefaniak, a trzecie Izabela Fry-
der – oboje z SP Czacz. W tej kategorii
wyró¿niono prace Izabeli Koniecznej
i Angeliki Szymaniak z SP Czacz.
Fundatorami nagród w konkursie s¹ bur-
mistrz Œmigla i Nadleœnictwo Koœcian.
Wrêczenie nagród i otwarcie wystawy
prac konkursowych odby³o siê 29 kwiet-
nia w Centrum Kultury w Œmiglu. Mi³¹
niespodziankê sprawi³ wszystkim leœni-
czy, wrêczaj¹c zdobywczyniom pierwsze-
go miejsca w najm³odszej kategorii bo-
ciany wykonane z drewna brzozowego.

M.D.

Ka¿dego roku, w kwietniu, dzieci
z Klubu „Wiewiórka” dzia³aj¹cego przy
Szkole Filialnej w ¯egrówku przypomi-
naj¹ swoim kolegom, jak wa¿ne jest
zdrowie i jak o nie dbaæ. Uczniowie przy-
gotowali inscenizacje, w której pojawi³y
siê mikroby, wirusy i bakterie. Recyto-
wali wierszyki, np. „Katar” i œpiewali pio-

Szlachetne zdrowie
senki „Myj zêby”, „Myd³o”. Pojawi³y siê
te¿ has³a promuj¹ce zdrowie, np. „Aby
zdrowym byæ, trzeba rêce myæ!”. Zapo-
znano dzieci z „chorobami brudnych
r¹k”. Aby ich unikn¹æ, nale¿y przestrze-
gaæ zasad higieny osobistej. Apel by³
okazj¹ do podsumowania Szkolnego
Konkursu Czystoœci. Dyplomy za pierw-

sze miejsca otrzyma³y: Marika Gbiorczyk
z klasy I, Michalina ̄ yto z klasy II i Jago-
da Matela z klasy III. Nagrody w konkur-
sie czystoœci ufundowa³a Rada Rodziców
dzia³aj¹ca przy miejscowej szkole. By³y
to ¿ele pod prysznic, pasty do zêbów
i myde³ka.

E. Lemañska
fot. archiwum szko³y
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26 marca – Stara Przysieka Druga
Kolejny „nietrzeŸwy kolarz wpad³” ok.
2230 w Starej Przysiece Drugiej, badanie
wykaza³o 1,4 promile alkoholu w organi-
zmie 55-letniego mieszkañca Œmigla.
30 marca – Stare Bojanowo
Ok. godz. 1440 zatrzymano kieruj¹cego
fordem fiesta 50-latka z gm. Œmigiel,
mê¿czyzna prowadzi³ pojazd wbrew s¹-
dowemu zakazowi.
3 kwietnia – Œmigiel
Policjanci ze Œmigla wspólnie z krymi-
nalnymi z Koœciana zatrzymali 51- i 21-
letniego mieszkañca gm. Œmigiel. Usta-
lili, ¿e w po³owie marca mê¿czyŸni okra-
dli stojak z butlami gazowymi w Starym
Bojanowie. Ich ³upem pad³o 6 butli z ga-
zem propan-butan o wartoœci ponad 900
z³. Czêœæ skradzionego mienia odzyska-
no.
5 kwietnia – Œmigiel
Policja przyjê³a zawiadomienie o groŸ-
bach karalnych wobec 16-latka z gm.
Œmigiel. Nieznajomy grozi³  nieletniemu
po³amaniem nóg i zdemolowaniem
domu.
6 kwietnia – Œmigiel
Na ulicach Œmigla zosta³a przeprowadzo-
na akcja „TrzeŸwy poranek”, w wyniku
której zatrzymano:
- ok. godz. 630 – kieruj¹cego fordem fie-
sta 47-letniego mieszkañca Koœciana,
badanie wykaza³o 0,6 promila alkoholu
w organizmie zatrzymanego,
- ok. godz. 540 – kieruj¹cego audi 80 35-
letniego mieszkañca gminy Œmigiel, ba-
danie wykaza³o 1 promil alkoholu w or-
ganizmie zatrzymanego,
- ok. godz. 550 – kieruj¹cego renault clio
49-letniego mieszkañca gminy Œmigiel,
badanie wykaza³o 0,7 promila alkoholu
w organizmie zatrzymanego.
Podczas akcji zatrzymano tak¿e dwóch
kieruj¹cych samochodami po u¿yciu al-
koholu, którym tak¿e zatrzymano upraw-
nienia do kierowania pojazdami.
7 kwietnia – Czacz
W nocy w³amano siê do baru w Czaczu.
W³amywacz uszkodzi³ dwie maszyny gier
losowych, sumê strat powsta³ych w wy-
niku w³amania pokrzywdzony wyceni³ na
ponad 3000 z³,
7 kwietnia
Koœciañscy kryminalni uczestniczyli
w ogólnopolskiej policyjnej akcji pod
kryptonimem „Cytrus”. W jednym ze
œmigielskich mieszkañ œledczy zabezpie-
czyli komputer z plikami zawieraj¹cymi
dzieciêc¹ pornografiê, sprzêt posiada³

tak¿e nielegalne oprogramowanie.
Policjanci wkroczyli do œmigielskiego
mieszkania przed po³udniem. W wyniku
przeszukania zabezpieczyli jeden kompu-
ter wraz oprogramowaniem. Zabezpie-
czony sprzêt zosta³ przekazany do kry-
minalistyczno – informatycznych badañ,
których celem jest procesowe zabezpie-
czenie dowodów. Eksperci rozstrzygn¹,
w jaki sposób wykorzystywano kompu-
ter. Przechowywanie (posiadanie) dzie-
ciêcej pornografii zagro¿one jest kar¹ do
5 lat pozbawienia wolnoœci, jej rozpo-
wszechnianie nawet do 8 lat pozbawie-
nia wolnoœci. W koœciañskim w¹tku „Cy-
trusa” nie postawiono jeszcze ¿adnych
zarzutów. Z naszych ustaleñ wynika, ¿e
komputer nale¿a³ do m³odego mieszkañ-
ca Œmigla.
Policja systematycznie za pomoc¹ specja-
listycznego oprogramowania komputero-
wego monitoruje sieæ w celu demasko-
wania ró¿nych przestêpczych dzia³añ.
Najczêœciej zabezpieczone „podejrzane
namiary” analizowane s¹ przez anality-
ków biura kryminalnego KGP, którzy
planuj¹ skoordynowane policyjne akcje.
Tak te¿ by³o tym razem. Uderzenie mia-
³o nast¹piæ w jednym momencie, tak aby
ca³kowicie zaskoczyæ osoby podejrzewa-
ne o rozpowszechnianie i udostêpnianie
pornografii z udzia³em dzieci.
W wyniku kontroli w ca³ym kraju zabez-
pieczono 76 komputerów, 19 dysków
twardych, prawie 7 tysiêcy p³yt CD
i DVD, dyskietki, kasety VHS, przenoœne
pamiêci, aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe i nielegalne oprogramowa-
nie. W sumie policjanci zatrzymali 68
osób, które s¹ podejrzewane o rozpo-
wszechnianie i udostêpnianie pornogra-
fii dzieciêcej w Internecie.
9 kwietnia – Œmigiel
Ok. godz. 2120 w Œmiglu zatrzymano, kie-
ruj¹cego rowerem, 27-letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 2,1
promila alkoholu w organizmie mê¿czy-
zny.
9 kwietnia – Koszanowo
Ok. godz. 1900 nieznany sprawca, wyko-
rzystuj¹c nieuwagê pracownicy, ukrad³
z pomieszczenia biurowego prywatnej
firmy pieni¹dze w kwocie ok. 2500 z³.
19 kwietnia – Stare Bojanowo
Ok.  godz. 1215 zawiadomiono policjê
o po¿arze wagonika kolejki w¹skotoro-
wej stoj¹cego poza torowiskiem na stacji
w St. Bojanowie. Policja ustala przyczy-
nê po¿aru.

Informacje Komendy Powiatowej Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie

1 kwietnia
Tragiczna próba
Za oknami wiosna. Oprócz wzmo¿onego
ruchu w przydomowych ogrodach i dzia³-
kach, oprócz intensywnych prac porz¹d-
kowych, które ostatecznie i bez ¿alu
¿egnaj¹ odchodz¹c¹ zimê, kolejn¹
oznak¹ nadejœcia wiosny jest pojawienie
siê na naszych drogach jednoœladów. Tak
jak krokusy, pierwiosnki czy bociany to
w³aœnie rowerzyœci, motorowerzyœci
i motocykliœci daj¹ znak, ¿e wiosna przy-
sz³a. Niestety to tak¿e pora, kiedy znacz-
nie roœnie iloœæ wypadków drogowych
z ich udzia³em.
W œrodowe popo³udnie, 1 kwietnia
w miejscowoœci Przysieka Stara (gm.
Œmigiel) 21-letni mê¿czyzna, nie posiada-
j¹cy stosownych uprawnieñ, bez wiedzy
w³aœciciela po¿yczy³ motocykl Honda
CBR 600, udaj¹c siê na próbn¹ jazdê.
Niestety próba ta okaza³a siê bardzo krót-
ka i tragiczna w skutkach. Jednoœlad po
przejechaniu zaledwie kilkuset metrów
na ³uku drogi uderzy³ w przydro¿ne drze-
wo. Motocyklistê jad¹cego bez kasku
odrzuci³o kilkadziesi¹t metrów od feral-
nej przeszkody, a motocykl po bocznym
uderzeniu prze³ama³ siê i rozpad³ siê na
kilka czêœci.
Powiatowe Stanowisko Kierowania Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie in-
formacjê o zdarzeniu otrzyma³o o godz.
1515. Na miejsce zadysponowano zastêp
SLRT 1/1 oraz powiadomiono podmioty
i s³u¿by wspó³dzia³aj¹ce. S³u¿by ratowni-
cze po przybyciu na miejsce wypadku
podjê³y walkê o ¿ycie m³odego motocy-
klisty. Po ustabilizowaniu funkcji ¿ycio-
wych poszkodowanego przewieziono do
szpitala w Koœcianie, jednak pomimo
wysi³ków personelu medycznego jego
¿ycia nie uda³o siê uratowaæ.
Stra¿acy po zakoñczeniu czynnoœci docho-
dzeniowych prowadzonych przez policjê
usunêli czêœci motocykla na pojazd pomo-
cy drogowej, zneutralizowali rozlany olej
i oczyœcili nawierzchniê jezdni.
Opisane zdarzenie i jego okolicznoœci s¹
pewnym stereotypem naszej wiosennej
rzeczywistoœci. Niestety oprócz natural-
nej radoœci i optymizmu, jakie przynosi
ze sob¹ wiosna, jej cech¹ charaktery-
styczn¹ s¹ tak¿e tego typu tragiczne zda-
rzenia. Lekkomyœlnoœæ, niezachowanie
elementarnych zasad bezpieczeñstwa,
brawura oraz brak doœwiadczenia w pro-
wadzeniu szybkiego jednoœladu z pewno-
œci¹ przyczyni³y siê do wypadku. Naj-
smutniejsze jest jednak to, ¿e tragedii
z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na by³o unikn¹æ,
gdyby..., gdyby..., gdyby...

Autor: m³. bryg. Andrzej Ziegler
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 5/09
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

------------------------------------
Masa¿ leczniczy, limfatyczny, rehabilita-
cja (udary, urazy)
Tel. 0693 343 723, 0721 682 020

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

Og³oszenia drobne

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

Bukiety œlubne, wypo¿yczenie samocho-
du, dekoracje koœcio³a i samochodu.
tel. 668 116 140
•••••••••••••••••••••••••

Pionowo:
1. p³ynie z wolna
2. p³aci czynsz
3. podrêczna walizeczka
4. uosobienie Republiki Francuskiej
5. zawieszenie broni
6. sch³odzona kawa z koniakiem
7. miasto nad Olz¹
8. choroba psów
9. obrabia drewno
17. nieznaczny defekt
18. samolub
20. pokrywa
21. w parze z bab¹
22. stolica Jordanii
24. stolica Maroka
25. dusz¹cy gaz
26. typ makaronu
31. dzia³ biologii
32. pokój sto³owy
33. ptaszek w klatce
34. ruch obrotowy
35. w lustrze
37. czêœæ sk³adowa
38. milczy jak g³az
39. dzisiejsza p³yta gramofonowa
41. kumpel Atosa i Aramisa

Poziomo:
1. wyraz bliskoznaczny
6. opiekun artystów
10. starogrecki rynek
11. spis, ewidencja
12. chwasty
13. imiê Szewiñskiej
14. ¿ona taty
15. kara pieniê¿na
16. liczba porz¹dkowa
19. 15 minut
23. wyrabia naczynia z gliny
27. dostojna starsza pani
28. partner spirytysty
29. utwór Ravela
30. napaœæ
33. nic do haftowania
36. w³azi na Rysy
40. nag³y atak
42. wa¿ni obywatele
43. warszawski teatr
44. kraina w Alpach
45. dro¿d¿owe placki
46. z³y los, bieda
47. b³¹d koszykarza
48. czasowe mieszkanie
49. przerwa w spektaklu

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 4/9 brzmia³o: „Zapraszamy na festiwal MUZOL”.
Nagrodê – parasol z logo Œmigla ufundowany przez Urz¹d Miejski Œmigla – otrzy-
muje Irena Konieczna ze Œmigla
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.

UWAGA!!!
Nagrod¹ za rozwi¹zanie krzy¿ówki w tym  i kolejnym numerze „Witryny Œmi-
gielskiej” jest komplet z ró¿anego drewna – pióro i d³ugopis w etui z herbem
Œmigla.
TEGO NIE KUPISZ W ¯ADNYM SKLEPIE!

Zatrudniê uczni w zawodzie stolarz me-
blowy. tel. 601 714 066

•••••••••••••••••••••••••
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29 maja (pi¹tek)

- godz. 1200

Turniej Pi³ki No¿nej Mê¿czyzn Niezrzeszonych.
Boisko „Orlik” w Œmiglu
Zg³oszenia pisemne do 26 maja (tel/fax 5 189 334)
- godz. 1400

Rekreacyjna gra w „Darts” (tarcza z lotkami)
Boisko „Orlik” w Œmiglu
- godz. 1630

Wystêpy  wokalistów Studia Piosenki „Muzol” oraz
zespo³u tanecznego „Pryzmat-Bis”
Teren przy wiatrakach

- godz. 1000

Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcz¹t
Szkó³ Podstawowych
Du¿a i œrednia sala sportowa SG i SP Œmigiel
Impreza zamkniêta

30 maja (sobota)

- godz. 900

IV Rajd Rowerowy z okazji „XVIII Dni Œmigla”,
Start przy wiatrakach w Œmiglu
Zg³oszenia grupowe do 26 maja ( tel/fax 5 189 334)
- godz. 1000

Turniej Siatkówki Ch³opców Gimnazjum
Boisko „Orlik” w Œmiglu
Zg³oszenia pisemne do 26 maja ( tel/fax 5 189 334)
- godz. 1000

Indywidualny Turniej w Tenisie Sto³owym
Œrednia sala sportowa SG i SP w Œmiglu
Zg³oszenia w dniu imprezy
- godz. 1100

Turniej Strzelania z Wiatrówki o Puchar Przewod-
nicz¹cego M³odzie¿owej Rady Miejskiej, dla m³o-
dzie¿y
Ma³a strzelnica kryta KBS w Œmiglu
Zg³oszenia w dniu imprezy
- godz. 1300

Turniej Strzelecki o Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Œmigla
„Z broni historycznej”, dla doros³ych
Strzelnica napowietrzna KBS w Œmiglu
Zg³oszenia w dniu imprezy

- godz. 1500

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
Sala widowiskowa Centrum Kultury
- godz. 1500

Zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci w wieku do
lat 10
Teren boisk „Orlik” w Œmiglu
Zg³oszenia w dniu imprezy
- godz. 1500

Zawody Modeli Lataj¹cych dla Dzieci i M³odzie¿y
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjum
Tereny rekreacyjne przy wiatrakach w Œmiglu
Zg³oszenia w dniu imprezy.
- godz. 1700

Koncert duetu wokalnego „MAGNUS”
Teren przy wiatrakach
- godz. 1800

Koncert rockowy „Irek Pecolt Group”
- godz. 1900

Koncert greckiej grupy “DIMITRIS-ZORBAS”
- godz. 2100

Koncert zespo³u „ABBA FAMILY”
- godz. 2230

Zabawa taneczna - grupa „SFINKS”

31 maja (niedziela)
- godz. 1800

Koncert zespo³u muzyki celtyckiej „JRM BAND”
- godz. 2000

Koncert zespo³u „PRINCESS” (covery „QUEEN”)
- godz. 2130

Zabawa taneczna - grupa „HOLIDAY`S”

Imprezie towarzyszyæ bêdzie wystawa plastyczna
twórców amatorów w jednym z wiatraków

- godz. 1500

Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Ch³opców,
„Dzikich Dru¿yn”, roczniki: 1996-1997
Boisko „Orlik” w Œmiglu
Zg³oszenia pisemne do 26 maja ( tel/fax 5 189 334)

Szczegó³owe informacje: www.ck-smigiel.pl www.okfir.pl
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21 marca w Ko³obrzegu odby³ siê
Miêdzynarodowy Bieg Zaœlubin. Nad-
morsk¹ trasê o dystansie 15 km pokona-
³o 456 zawodników, wœród nich cz³onko-
wie sekcji biegacza przy Oœrodku Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu. W kat.
wiekowej 50 lat Ireneusz Koller zaj¹³
dwunaste miejsce, a w kat. 70 lat Micha³
Szkudlarczyk zakoñczy³ bieg jako czwar-
ty. Pan Micha³ by³ najstarszym zawodni-
kiem w swojej kategorii wiekowej, ale nie
biegu. W kat. pow. 80 lat startowali za-
wodnicy maj¹cy 83 i 87 lat.

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu, wspólnie z Rad¹ So³eck¹
Jezierzyc, postanowi³ poszukaæ i powitaæ
wiosnê w³aœnie w Jezierzycach. 28 kwiet-
nia rowerzyœci – uczniowie z Samorz¹-
dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawo-
wej w Œmiglu i w Starej Przysiece Dru-
giej, grupa z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Koœcianie oraz dzieci z Jezie-
rzyc spotkali siê na mecie rajdu nad brze-
giem jeziora.
Zadaniem uczestników by³o pokonanie
przynajmniej 15 kilometrów i dotarcie do
Jezierzyc, gdzie czeka³ gor¹cy posi³ek.
Po odpoczynku zaprosiliœmy wszystkich

Wielkopolski Turniej Pi³ki Siatkowej
Dziewcz¹t z Okazji Pierwszego Dnia
Wiosny odby³ siê 28 marca w Samorz¹-
dowym Gimnazjum i Szkole Podstawo-
wej w Œmiglu. W turnieju uczestniczy³o
6 dru¿yn – z Gostynia, Pudliszek, Mosi-
ny, Borowa oraz dwa zespo³y ze Œmigla.
Mecze rozgrywano na dwóch salach,
systemem ka¿dy z ka¿dym, do dwóch
wygranych setów.
Po rozegraniu 15 spotkañ okaza³o siê, ¿e
zawodniczki ze Œmigla nie by³y zbyt go-
œcinne i stanê³y na I i III stopniu podium.

Zaœlubiny w Ko³obrzegu, pó³maraton w Poznaniu
29 marca w Poznaniu odby³ siê II Poznañ-
ski Pó³maraton (dystans 21 km), w któ-
rym udzia³ wziê³o ok 1750 zawodników
z 7 krajów. Pobite zosta³y a¿ 2 rekordy –
trasy oraz frekwencji. By³a wspania³a
pogoda, mnóstwo kibiców którzy swym
dopingiem wspierali zawodników. Wœród
nich byli oczywiœcie biegacze OKFiR.
W najstarszej kat. wiekowej – powy¿ej 75
lat pierwsze miejsce z czasem 02:06:21
zaj¹³ Micha³ Szkudlarek. Jakub Wojcie-
chowski w kat. pow. 35 lat i Ireneusz

Koller w kat pow. 50 lat zajêli miejsca trzy-
dzieste.

M.D.

Zespo³em, który przedzieli³ gospodynie,
by³ UKS „Pudliszki”. Pierwszy zespó³ ze
Œmigla wygra³ turniej z kompletem zwy-
ciêstw, nie trac¹c seta. Drugi zespó³,
w decyduj¹cym meczu o drugie miejsce
w turnieju, przegra³ z Pudliszkami 0-2.
Czwarte miejsce zaj¹³ zespó³ UKS „Ka-
niasiatka Gostyñ”, pi¹te UKS „Mosiñska
Jedynka”, a szóste UKS „Sportowiec
Borowo”. Za najlepsz¹ zawodniczkê tur-
nieju uznano Nataliê Junkert z Pudliszek.
Organizatorem zawodów by³ UKS „VOL-
LEYBALL” Œmigiel, przy wsparciu finan-

sowym Starostwa Powiatowego w Ko-
œcianie oraz Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu.
Zwyciêzcom nagrody wrêczy³ Zygmunt
Ratajczak – kierownik OKFiR.
By³ to pierwszy tak du¿y turniej pi³ki siat-
kowej dziewcz¹t w wieku gimnazjalnym
organizowany w Œmiglu.
Za okazane wsparcie oraz pomoc przy
organizacji zawodów Zarz¹d UKS „VOL-
LEYBALL” Œmigiel sk³ada serdeczne
podziêkowania.

Ryszard Primel
fot. Foto Elf

Turniej na pierwszy dzieñ wiosny

do sprawdzenia swoich umiejêtnoœci
w zabawach sportowo-rekreacyjnych.
Rzuty ringo na krzy¿ak, chodzenie na mi-
niszczud³ach czy klockach, rzuty lotka-
mi do tarczy, „¿ó³wia” jazda rowerowa nie
sprawi³y k³opotu rajdowcom.
Pogoda dopisa³a i grzej¹c siê w promie-
niach s³oñca mogliœmy œmia³o stwierdziæ,
¿e w Jezierzycach ju¿ jest wiosna.
Ka¿dy uczestnik rajdu otrzyma³ pami¹t-
kowy dyplom i nagrodê rzeczow¹.
Dziêkujemy opiekunkom grup uczniow-
skich, a przede wszystkim radzie so³ec-
kiej Jezierzyc za pomoc w przeprowadze-
niu rajdu.

Wiosna ju¿ w Jezierzycach

OKFiR, foto. OKFiR
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O tym, ¿e œmigielski Klub Sportowy
Polonia „Arsena³” skupia utalentowa-
nych, a przy tym ambitnych tenisistów,
nie trzeba nikogo przekonywaæ.
Œwiadcz¹ o tym osi¹gniêcia zawodników
i kolejne sukcesy. Ostatnim, najwiêkszym
w historii klubu, by³o ósme miejsce
w XXV Ogólnopolskim Turnieju Tenisa
Sto³owego o Puchar „Przegl¹du Sporto-
wego” i Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³o-
wego, w kategorii ¿aków. Mistrzostwa
odby³y siê 18 i 19 kwietnia w Gdañsku.
Tak wysokie noty zdoby³ wychowanek
trenuj¹cy pod okiem Danuty Strzelczyk
i Tadeusza Koz³owskiego – Nikodem
Maækowski, który z dwoma zawodnika-
mi – z Gniezna i Nowego Belêcina, re-
prezentowa³ województwo wielkopolskie.

3 maja na kompleksie boisk „Orlik
2012” odby³y siê dwa pierwsze w jego
historii turnieje. W Turnieju Pi³ki No¿-
nej Mê¿czyzn Niezrzeszonych o Puchar
Burmistrza Œmigla wziê³o udzia³ szeœæ
dru¿yn: DH Trans, FCH Eda-Trans,
GMB Nowa Wieœ, Koszanowo, Mir Team

5 kwietnia w sali Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmi-
glu szeœæ dru¿yn po raz szósty spotka³o
siê w walce o puchar Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej.
Z ekip rozlosowano dwie grupy rozgry-
waj¹ce mecze systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”. Dwie najlepsze ekipy z grup zawal-
czy³y o pierwsze miejsce, a dwie drugie
o trzecie.
Wszystkie mecze by³y ciekawe, ale naj-
wiêcej emocji wzbudzi³ ten o zwyciêstwo,

Tenisiœci bij¹ rekordy
Do turnieju przyst¹pi³o 48 tenisistów.
W pierwszym etapie zmagañ odby³y siê
eliminacje grupowe. Zawodnicy zostali
podzieleni na osiem szeœcioosobowych
grup. Prawo walki o puchar uzyska³o po
dwóch najlepszych zawodników z ka¿dej
grupy. Nikodem z Polonii „Arsena³” za-
kwalifikowa³ siê do szesnastu finalistów,
graj¹cych systemem pucharowym o tro-
feum. Ostatecznie znalaz³ siê na wyso-
kim, ósmym miejscu.
Ten wynik (osiem pierwszych miejsc)
zagwarantowa³ mu udzia³ w obozie kadry
polskich ¿aków, który odbêdzie siê
w sierpniu w Centrum Szkolenia Tenisa
Sto³owego w Gdañsku.

K. Kasperska
foto archiuwum

Turnieje na „Orliku”
oraz Morownica. Dru¿yny losowo po-
dzielono na dwie grupy, w których gra³y
mecze systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Nastêpnie zdobywcy miejsc trzecich
w grupach grali o miejsca V i VI, drugich
o miejsca III i IV, a zdobywcy pierwszych
miejsc grali o miejsca I i II. Ostatecznie

puchar z r¹k burmistrza Œmigla Wiktora
Sneli odebra³ kapitan dru¿yny Morowni-
ca. Na drugiej pozycji znalaz³a siê ekipa
DH Trans, a III miejsce w turnieju zajê³o
Koszanowo. Wszyscy pi³karze ekip, któ-
re zajê³y miejsca I-III, otrzymali równie¿
medale.
Równie¿ w Turnieju Pi³ki Siatkowej
Ch³opców Klas Gimnazjalnych zagra³o
szeœæ ekip, tak¿e tutaj rozgrywki odby-
wa³y siê w dwóch grupach eliminacyj-
nych. Pierwsze miejsce w turnieju zdo-
by³a dru¿yna WC NET AKTYWATOR,
II m Pogoñ, III m Sukces, IV m Uzbeki-
stan, V m III E Œmigiel, VI m Deja vu.
Siatkarze trzech pierwszych dru¿yn
otrzymali z r¹k medale.
O godzinie 17.00 rozpocz¹³ siê mecz sa-
morz¹dowcy: so³tysi o Puchar Senator
Ma³gorzaty Adamczak. Po naprawdê
wyrównanej walce, puchar z r¹k funda-
torki odebra³a reprezentacja so³tysów.

OKFiR
Foto OKFiR

VI Turniej Siatkówki
rozegrany pomiêdzy dwoma dru¿ynami
OKFiR. Pierwszy set skoñczy³ siê wyni-
kiem 25:23, drugi 25:20. Tak samo wy-
równany by³ mecz o III miejsce – wyniki
setów: 27:29 i 26:28.
W klasyfikacji koñcowej miejsce VI zajê-
³a dru¿yna „Skok Wielkopolska”, V miej-
sce „All Stars”, IV m „Sami Swoi”, III m
„Nieporozumienie”, II m OKFiR „No
Name” i I m OKFiR I.
Turniej przygotowa³ Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.

OKFiR
foto OKFiR
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