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Uczniowie klas drugich i trzecich nauczania zintegrowa-
nego walczyli o mistrzowskie tytu³y w gminnych konkursach
– matematycznym i ortograficznym.
Na tym etapie nauczania trudn¹ sztukê poprawnej pisowni
opanowa³o dwoje uczniów – Stanis³aw Borowiak z klasy dru-
giej Szko³y Podstawowej w Œmiglu, a wœród trzecioklasistów
Martyna Ambrowczyk ze szko³y w Bronikowie. Do konkursu
dzieci przygotowywa³y siê pod okiem pedagogów Zdzis³awy
Ratajczak i Ewy Stankowiak. Mistrzów matematyki wy³onio-
no szeœcioro. Wœród uczniów klas drugich tytu³ uzyska³o czwo-
ro uczniów: Oliwia Szul ze Œmigla, Michalina ¯yto z ¯egrów-
ka, Tobiasz Kamieniarz ze Starego Bojanowa oraz Mi³osz Gór-
ny ze Starej Przysieki Drugiej. Wœród trzecioklasistów mistrza-
mi zostali Natalia Strauchmann ze szko³y w Bronikowie i Do-

M i s t r z o w i e  u  b u r m i s t r z a

minik Kaczor ze Starej Przysieki Drugiej. Do matematycznych
zmagañ dzieci przygotowali ich wychowawcy: Maria Józefczak,
Barbara £awniczak, Krystyna Nyczka, Wanda Olejnik, Ewa
Stankowiak oraz Danuta Kowalczyk.
Zwyciêzców uhonorowa³ burmistrz Wiktor Snela. Laureaci
konkursów otrzymali dyplomy i encyklopedie. Gratulacje ode-
bra³y równie¿ panie przygotowuj¹ce dzieci do konkursów. Spo-
tkanie z burmistrzem odby³o siê w Urzêdzie Miejskim 8 czerw-
ca. 

A. Kasperska
fot. A. Kasperska
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10 czerwca Zespó³ Szkó³ w Czaczu
otrzyma³ imiê Polskich Noblistów oraz
sztandar. Uroczystoœæ rozpoczê³a oko-
licznoœciowa msza œw. Podczas nabo¿eñ-
stwa proboszcz Piotr Markiewicz wspól-
nie z proboszczem parafii w Starym Bia³-
czu Jaros³awem Olejniczakiem i probosz-
czem parafii w Wilkowie Polskim Mar-
kiem Derkaczewskim dokonali poœwiê-
cenia szkolnego sztandaru. Druga czêœæ
uroczystoœci odby³a siê w Domu Wiej-
skim. Specjalnym goœciem by³ Jaros³aw
Wa³êsa – eurodeputowany, syn laureata
Pokojowej Nagrody Nobla Lecha Wa³ê-
sy. Œwiadkami szkolnych wydarzeñ byli
tak¿e senator RP Ma³gorzata Adamczak,
Wojciech Ziemniak, pose³ na Sejm RP,
przedstawiciele w³adz powiatu koœciañ-
skiego i œmigielskiego samorz¹du, Ma-
ria Jankowska – wizytator WNP w Lesz-
nie, dyrektorzy s¹siednich szkó³, so³tysi
okolicznych wsi, rodzice oraz emeryto-

Ponad dwa lata minê³y od czasu, gdy
mieszkañcy Bronikowa, Machcina i Mo-
rownicy zaczêli korzystaæ z jakoœciowo
lepszej wody. W 2006 roku w Broniko-
wie zbudowano stacjê uzdatniania wody
oraz prawie 7 km sieci wodoci¹gowej dla
powy¿szych wsi. Inwestycja zosta³a zre-
alizowana przez w³adze poprzedniej ka-
dencji i poch³onê³a 1 532 826 z³.
Wniosek o dofinansowanie zadania, z³o-

Od miesi¹ca ulicê Œmigielsk¹ w Mo-
rownicy oœwietla lampa fotowoltaiczna.
W³adze gminy zdecydowa³y siê na za-
montowanie pierwszej eksperymental-
nej latarni korzystaj¹cej z energii odna-
wialnej. Lampa wyposa¿ona jest w dwa
panele zbieraj¹ce energiê s³oneczn¹,
o mocy 180 W, akumulator ¿elowy o mo-
cy 200 Ah oraz ¿arówkê 28 W, odpowia-
daj¹c¹ 100 W lampy tradycyjnej, sodowej.
O zastosowaniu tego typu rozwi¹zania
nie zdecydowa³y wzglêdy ekonomiczne.
Wdra¿anie nowych technologii wci¹¿ jest
znacznie dro¿sze ni¿ stosowanie trady-

Otrzyma³a sztandar i dumne imiê

wani nauczyciele.  Uroczystoœæ uœwietni³
udzia³ pocztów sztandarowych Zespo³u
Szkó³ im. Powstañców Wielkopolskich
w Starym Bojanowie, Zespo³u Szkó³ im.
Konstytucji 3 Maja w Œmiglu, a tak¿e
pocztu sztandarowego Zespo³u Szkó³ im.
Polskich Noblistów w Wielichowie.
 W czêœci oficjalnej nast¹pi³o przekaza-
nie sztandaru uczniom, którzy obiecali,
¿e bêd¹ opiekowaæ siê sztandarem,
strzec go i godnie reprezentowaæ szko-
³ê. Po przemówieniu Renaty Stachow-
skiej – dyrektor szko³y, ¿yczeniach i gra-

tulacjach goœci oraz wbiciu pami¹tko-
wych gwoŸdzi przez fundatorów sztanda-
ru, przyszed³ czas na czêœæ artystyczn¹
przygotowan¹ przez nauczycieli poloni-
stów i nauczyciela muzyki. Krótki wystêp
zaprezentowali równie¿ ¯eñcy Wielko-
polscy z Niet¹¿kowa.
Spo³ecznoœæ szkolna sk³ada podziêkowa-
nia wszystkim osobom, które zaanga¿o-
wa³y siê w przygotowanie uroczystoœci.

A. Kasperska
fot. archiwum szko³y

Eksperymentalna latarnia
cyjnych rozwi¹zañ. Zakup i monta¿ jed-
nej lampy solarnej kosztowa³ bud¿et
gminy 15 250 z³. Wykonawc¹ inwestycji
by³a firma „Odnawialne Ÿród³a energii”
w Gdyni.
Inwestycja w Morownicy jest testem na
efektywnoœæ nowej technologii, która
mo¿e okazaæ siê wyjœciem z sytuacji
w miejscach w gminie, gdzie jeszcze nie
ma linii oœwietleniowych, a ich budowa
dla jednej lub kilku lamp jest bardzo kosz-
towna.

A. Kasperska
foto. A. Kasperska

Jest wodoci¹g – bêd¹ pieni¹dze
¿ony wówczas do Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego, nie otrzyma³ pozytywnej opinii i sa-
morz¹d zmuszony by³ wykonaæ inwesty-
cjê z zaci¹gniêtego na ten cel kredytu.
W pierwszym kwartale bie¿¹cego roku
pojawi³a siê ponowna szansa na wspar-
cie ju¿ zrealizowanego projektu. Wojewo-
da wielkopolski og³osi³ dodatkowy nabór
na dzia³ania z Priorytetu III – pod nazw¹

Rozwój lokalny, Dzia³anie 3.1 Obszary
wiejskie wspó³finansowane z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach ZPORR-u w latach 2004-2006.
Korzystaj¹c z okazji, gmina Œmigiel wy-
st¹pi³a po raz drugi ze zaktualizowanym
wnioskiem. Tym razem zosta³ on rozpa-
trzony pozytywnie. Umowa na ponad
milionowe dofinansowanie zosta³a pod-
pisana 3 czerwca w Poznaniu przez bur-
mistrza Wiktora Snelê.

A. Kasperska
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Od pierwszych, czêœciowo wolnych
wyborów w powojennej Polsce minê³o
dwadzieœcia lat. Z tej okazji m³odzie¿ Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie, pod kierunkiem historyka
Wawrzyna Koniecznego, przygotowa³a
monta¿ s³owno-muzyczny „W dobie kar-
tek ¿ywnoœciowych i ku odrodzeniu Pol-
ski – lata osiemdziesi¹te”.
Dla mieszkañców Ziemi Œmigielskiej
przedstawienie odby³o siê 4 czerwca
w sali œmigielskiego Centrum Kultury.
Wystêp poprzedzi³a prezentacja multime-
dialna przygotowana i przedstawiona
przez Wawrzyna Koniecznego, ukazuj¹-
ca realia PRL-owskiej Polski. Na widow-
ni obecni byli tak¿e Wies³aw Szczepañ-
ski, pose³ na Sejm RP, przedstawiciele
samorz¹dów lokalnych – wicestarosta
koœciañski Edward Strzymiñski, Wies³a-

Z humorem i sentymentem o PRL-u

Dla upamiêtnienia pierwszych, czê-
œciowo wolnych wyborów po II wojnie
œwiatowej uczniowie Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Bro-
nikowie spotkali siê z jednym z uczestni-
ków tamtych wydarzeñ. W przededniu
20. rocznicy do szko³y przyjecha³ dr Eu-
geniusz Œliwiñski, który jest jej absolwen-
tem.
Wprowadzeniem do wspomnieñ goœcia
by³ przygotowany przez nauczyciela hi-
storii pokaz multimedialny „Polska dro-
ga do Wolnoœci 1944-1989.” Nastêpnie dr
Eugeniusz Œliwiñski, na co dzieñ pracow-
nik Muzeum Okrêgowego w Lesznie,
autor wielu publikacji historycznych

Wspominano w Bronikowie

z okresu powstania wielkopolskiego
i II wojny œwiatowej, w ciekawy sposób
przybli¿y³ uczniom okres powstania
NSZZ Solidarnoœæ, stanu wojennego i wy-
borów z 4 czerwca 1989r. swoj¹ wypo-

wiedŸ wzbogaci³ o osobiste prze¿ycia
z okresu internowania. Uczniowie z za-
ciekawieniem ogl¹dali plakaty, ulotki, ga-
zetki sprzed 20 lat. W nastrój tych dni
wprowadzi³y zebranych piosenki Jacka
Kaczmarskiego œpiewane przed laty
przez Polaków walcz¹cych o obalenie ko-
munizmu w Polsce. Piosenki te zaœpie-
wa³a grupa muzyczna prowadzona przez
nauczyciela muzyki Piotra Filipowicza.
Dr Eugeniusz Œliwiñski podarowa³ biblio-
tece szkolnej swoje ostatnie opracowanie
historyczne o 17. Pu³ku U³anów Wielko-
polskich. M³odzie¿ podziêkowa³a za bar-
dzo ciekaw¹ lekcjê historii bukietem
kwiatów i gor¹cymi oklaskami.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
foto archiwum szko³y

wa Poleszak-Kra-
czewska, zastêpca
burmistrza Œmigla,
Jan Józefczak, prze-
wodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla,
a tak¿e Arleta Puk,
dyrektor niet¹¿kow-
skiej szko³y.
H u m o r y s t y c z n e
scenki przeplatane
piosenkami z lat
osiemdziesi¹tych
sprawi³y widzom -
zw³aszcza tym, któ-
rzy pamiêtaj¹ okres PRL-u – nie lada fraj-
dê. Z nut¹ sentymentu pokolenie lat Pol-
ski Ludowej ogl¹da³o slajdy, na których
sklepowe pu³ki œwieci³y pustkami,
a przed domami handlowymi ustawia³y

Szko³a Filialna w ̄ egrówku wspólnie
z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Œmiglu
realizowa³y projekt edukacyjny pt. „P³y-
nie Wis³a, p³ynie”, którego celem by³o

P³ynie Wis³a, p³ynie
przybli¿enie uczniom i przedszkolakom
poprzez literaturê, taniec, piosenkê i za-
bawy plastyczne naszej ojczyzny. Podczas
pierwszych warsztatów bibliotecznych

B. Mencel wierszem Cz. Jan-
czarskiego „P³ynie Wis³a,
p³ynie” wprowadzi³a dzieci
w temat  za jêæ .  PóŸn ie j
uczniowie odgadywali za-
gadki, pracowali z map¹
i uzupe³niali karty pracy te-
matycznie zwi¹zane z góra-
mi, a na kolejnych spotka-
niach z miastami le¿¹cymi
nad Wis³¹. Na zajêciach
szkolnych dzieci nauczy³y
siê tañców ludowych, takich
jak wiwat, wisielok, marynia,
trojak. W oparciu o zgroma-

siê kilometrowe kolejki, gdy w sprzeda-
¿y pojawi³ siê jakikolwiek towar.

A. Kasperska
foto A. Kasperska

dzone albumy utrwala³y wiedzê zdobyt¹
podczas warsztatów. Wymyœli³y grê plan-
szow¹ zwi¹zan¹ z biegiem Wis³y. Pozna-
³y legendy zwi¹zane z Krakowem i War-
szaw¹, nauczy³y siê piosenki pt. „P³ynie
Wis³a, p³ynie” i wykona³y albumy „Pod-
ró¿e po Polsce”. Podczas podsumowania
projektu dzieci zaprezentowa³y siê zapro-
szonym goœciom, kierownik biblioteki
D. Hampel i B. Mencel w tañcach ludo-
wych, zaœpiewa³y piosenki o Wiœle i po-
kaza³y wystawkê albumów i prace pla-
styczne. Na koniec spotkania bibliotekar-
ka, rozpoczynaj¹c w szkole w ¯egrówku
Tydzieñ Czytania w ramach akcji „Ca³a
Polska czyta dzieciom”, przeczyta³a le-
gendê „Jurata – królowa Ba³tyku”.

B. £awniczak
foto archiwum
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Dzieñ Dziecka w Szkole Filialnej
w ¯egrówku by³ kolejn¹ okazj¹ do udzia-
³u w kampanii „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³”. Nauczyciele rozmawiali z dzieæ-
mi o niebezpiecznych dla zdrowia u¿yw-
kach i tzw. „dopalaczach”. Okaza³o siê,
¿e ¿egrowscy uczniowie posiadaj¹ du¿¹
wiedzê na ten temat i zdaj¹ sobie spra-
wê, ¿e alkohol, papierosy oraz narkotyki
nie sprzyjaj¹ zdrowiu i dobremu samo-
poczuciu.
Organizatorzy szkolnej imprezy postawili
na aktywnoœæ ruchow¹, dlatego w pro-
gramie imprez znalaz³y siê gry zespo³o-
we: siatkówka, dwa ognie oraz pi³ka no¿-

W maju rozpoczê³y siê lekcje nauki
p³ywania dla 60 dzieci, uczestników za-
jêæ œwietlic terapeutycznych w Machci-
nie, Bronikowie, Czaczu, ̄ egrówku, Sta-
rym Bojanowie i Œmiglu. Kurs odbywa
siê na p³ywalni Akwawit i obejmuje 21
godzinnych lekcji prowadzonych przez
doœwiadczonych nauczycieli - trenerów.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w maju i czerw-
cu, a po przerwie wakacyjnej wznowio-
ne zostan¹ we wrzeœniu i potrwaj¹ do

Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie
przyst¹pi³ do ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³”, w ramach
której odby³ siê szereg spotkañ oraz im-
prez.
Dzia³ania informacyjne poœwiêcone za-
gro¿eniom, jakie niesie za sob¹ spo¿ywa-
nie alkoholu, palenie tytoniu, a tak¿e u¿y-
wanie narkotyków skierowane zosta³y
zarówno do uczniów, jak równie¿ do ich
rodziców, dlatego poza lekcjami wycho-
wawczymi dla m³odzie¿y 14 maja zorga-
nizowano równie¿ spotkanie z rodzicami.

Podziêkowania
W imieniu Rady So³eckiej wsi Stare

Bojanowo oraz Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o Nadziei” – organizatorów Festy-
nu w Starym Bojanowie pragnê jako
wspó³organizator z³o¿yæ serdeczne po-
dziêkowanie wszystkim sponsorom, któ-
rzy przekazali nagrody do zorganizowa-
nej w ramach festynu loterii fantowej.

Marian Drzewiecki
radny Rady Miejskiej Œmigla

Filia w ¯egrówku przyjazna i bezpieczna
na. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
wyœcig z pi³k¹ w tunelach. Chêtni mogli
poæwiczyæ w rzutach ringo i skakaniu na
skakance. Dzieci uczestniczy³y tak¿e
w wyœcigach.
Rada Rodziców dzia³aj¹ca przy miejsco-
wej szkole nie zapomnia³a o dzieciêcych
„brzuszkach” Uczniów najbardziej ucie-
szy³y lody oraz kie³baski z grilla. Szko³a
w³¹czy³a siê tak¿e w akcjê „Szko³a bez
przemocy”. W oparciu o dostêpne mate-
ria³y pedagodzy omówili z uczniami za-
gadnienie bezpiecznej i przyjaznej szko-
³y. Dzieci zgodnie stwierdzi³y, ¿e placów-
ka z ¯egrówku jest bezpieczna i przyja-

zna uczniom. W programie znalaz³y siê
równie¿ zajêcia zrêcznoœciowe.

Szko³a Filialna w ¯egrówku
fot. archiwum szko³y

P³ywanie – moje nowe hobby grudnia. Opiekê podczas podró¿y i po-
bytu na basenie nad grupami sprawuj¹
wychowawcy œwietlic, nauczyciele
i cz³onkowie Gminnej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych.
Zadanie zosta³o dofinansowane w kwo-
cie 8.000,00 z³ przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki ze œrodków Funduszu Za-
jêæ  Spor towo-Rekreacyjnych dla
Uczniów.

M. Ka³ek
fot. M. Ka³ek

A k t y w n e  S t a r e  B o j a n o w o
Jednym z realizowanych zadañ by³o wy-
konanie plakatów promuj¹cych zdrowy
styl ¿ycia, bez niebezpiecznych dla zdro-
wia u¿ywek. Uczniowie klas IV-VI szko-
³y podstawowej oraz gimnazjaliœci w ra-
mach og³oszonego konkursu przygoto-
wali kilka ciekawych propozycji, które
zg³oszono równie¿ do dalszego, miê-
dzyszkolnego etapu. 
Has³o przewodnie kampanii przyœwieca-
³o równie¿ Mistrzostwom Gminy Œmigiel
Gimnazjalistów w siatkówce pla¿owej,
które odby³y siê 18 maja w bojanowskiej

szkole. W zawodach
wziê³o udzia³ 11 par
dziewcz¹t i 10 par
ch³opców. Pierwsze
miejsce zarówno
w kategorii ch³op-
ców jak i dziewcz¹t
zajê³y dru¿yny ze
Œmigla I. Drugie
mie jsce  zdoby³y
dziewczyny z Przy-
sieki I, a trzecie ze
Œmigla III. Drugie
miejsce w kategorii
mêsk ie j  zdoby l i
ch³opcy ze Starego

Bojanowa I, a trzecie z Bronikowa I. Dwa
dni póŸniej zwyciêskie dru¿yny reprezen-
towa³y gminê na szczeblu powiatowym.
Dziewczêta ze Œmigla wywalczy³y miej-
sce I, tak¿e na najwy¿szym podium sta-
nêli ch³opcy ze Œmigla. Dru¿yna ch³op-
ców ze Starego Bojanowa wywalczy³a
miejsce III.
Uczniowie nale¿¹cy do szkolnego kó³ka
polonistycznego „Kleks” po³¹czyli obcho-
dy Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki z kampani¹
i z tej okazji przygotowali przedstawienie
pt. „Zapraszamy do Narnii”. Równie¿
szkolny „Dzieñ Dziecka” odby³ siê pod
has³em „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”.

A. Kasperska
foto archiwum
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Ze œpiewem rozpoczê³y dzieci zorga-
nizowane dla nich spotkanie z cyklu
„Ca³a Polska czyta dzieciom”, które od-
by³o siê 29 maja w Filii Bibliotecznej
w Starym Bojanowie.
Bibliotekarka udzieli³a dzieciom kilku,
porad jak traktowaæ wypo¿yczon¹ ksi¹¿-
kê.
Nastêpnie panie V. Borkowska-Wojtko-
wiak, K. Nyczka i G. Pietrzykowska prze-

Szko³a Filialna w ̄ egrówku aktywnie
w³¹czy³a siê w kampaniê „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³”. Okazj¹ do jej rozpoczê-
cia by³o Œwiêto Rodziców, które odby³o
siê 29 maja w sali wiejskiej. Na spotka-
nie przybyli rodzice, przewodnicz¹ca
Ko³a Gospodyñ Wiejskich Maria Kupka,
radny Zenon Skoracki oraz so³tysi – Mie-
czys³aw Tomowiak, Henryk Skorupiñski
i Stanis³aw Szefner. „Nie pijê, nie palê –
œwietnie siê bawiê” to has³o przewodnie
pi¹tkowej imprezy. Pojawi³o siê ono na
plakacie, który wykonali uczniowie. Dzie-
ci przygotowa³y wiele atrakcji dla rodzi-
ców. Spotkanie rozpoczê³y tañce ludowe
w wykonaniu uczniów klasy I i II. Dzieci
z oddzia³u przedszkolnego zabra³y mamy
i ojców w „Podró¿ dooko³a œwiata”. Kla-
sa I przedstawi³a inscenizacjê „K³opoty

10 czerwca uczniowie Samorz¹dowe-
go Gimnazjum i Szko³y Podstawowej
w Bronikowie spotkali siê z cz³onkiem
Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu
Maciejem Ciesielskim, który chocia¿ ak-
tualnie mieszka w Warszawie, dzieciñ-
stwo spêdzi³ w Niet¹¿kowie.
Maciej wspina siê od 10 lat, jest autorem
licznych przejœæ w górach Alaski, Azji,
Dolinie Yosemite (USA), w Alpach Fran-
cuskich, Karkonoszach i Tatrach. Pracu-
je jako redaktor w magazynie „Góry”.

5 czerwca w Samorz¹dowym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej w Broniko-
wie w ramach kampanii „Zachowaj TrzeŸ-
wy Umys³” odby³ siê Szkolny Dzieñ bez
Przemocy po³¹czony z Dniem Dziecka
i Dniem Sportu.
Z tej okazji dla uczniów przygotowano
wiele atrakcji. Impreza rozpoczê³a siê
przedstawieniem „Jaœ i Ma³gosia” w wy-
konaniu kó³ka teatralnego, po czym do-
konano podsumowania projektu eduka-
cyjnego „Prawa Dziecka”. W ramach pro-

Zaj¹czek, Kubuœ i Lew
czyta³y dzieciom bajki Walta Disneya.
W wyobraŸni dzieci pojawili siê nagle
„Zaj¹czek Tuptuœ”, Kubuœ Puchatek i je-
go miodowe przygody oraz „Lew Lam-
bert ³agodny jak baranek”.
Spotkanie przygotowa³a biblioteka w Sta-
rym Bojanowie we wspó³pracy ze Stowa-
rzyszeniem Nauczycieli Nowatorów
w Starym Bojanowie.

M.D.

Z rodzicami o na³ogach
³y¿ki”, gdzie lalkami by³y drewniane ³y¿ki
i widelce. Uczniowie klasy II podziêko-
wali rodzicom za ich wspania³e ser-
ca wierszykami, piosenkami i tañcami,
natomiast klasa III przygotowa³a „Wspo-
mnienia z lat m³odoœci mamy”. Po czêœci
artystycznej dzieci wrêczy³y mamom i ta-
tusiom w³asnorêcznie wykonane upo-

minki. By³y to laurki, bibu³kowe kwiatki
i wazoniki. Dla rodziców przygotowano
te¿ konkursy. Jednym z nich by³o odszu-
kanie portretu wykonanego przez ich
pociechy. Co niektórzy mieli problemy
ze znalezieniem w³aœciwego rysunku.
Przeprowadzono te¿ konkurs na super-
mamê i supertatê. Rodzice musieli siê
wykazaæ du¿¹ znajomoœci¹ zaintereso-
wañ swoich dzieci. Supermam¹ zosta³a
pani £¹czna, a supertat¹ po dogrywce
pan Gawron. W czasie spotkania mo¿na
by³o zapoznaæ siê z broszurami dotycz¹-
cymi „dopalaczy” oraz „odpowiedzialne-
go rodzica”. Dziêkujemy mamom za po-
moc w zorganizowaniu imprezy oraz
pyszne domowe wypieki.

E. Lemañska
foto archiwum szko³y

Wysokogórskie spotkanie w Bronikowie Jest instruktorem wspinaczki sportowej
Polskiego Zwi¹zku Alpinistycznego. Za
swoje dokonania we wspinaczce by³ czê-
sto nagradzany.
Maciej Ciesielski w bardzo ciekawy spo-
sób opowiedzia³ m³odzie¿y o swojej wy-
prawie w góry Karakorum. Swoj¹ wypo-
wiedŸ wzbogaci³ o pokaz multimedialny
z tej wyprawy oraz o pokaz sprzêtu, któ-
ry u¿ywa podczas wspinaczki. Spotkanie
by³o zachêt¹ dla m³odych ludzi, by roz-
wijali swoje zainteresowania i pasje.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
foto archiwum szko³y

Dzieñ bez przemocy
jektu uczniowie klas I-III nauczania zin-
tegrowanego wziêli udzia³ w konkursie
wiedzy „Znam swoje prawa”. Odby³ siê
równie¿ happening, podczas którego
uczniowie m³odszych klas przeszli przez
wieœ z transparentami i plakatami. Ich
treœæ dotyczy³a praw dziecka i przeciw-
dzia³aniu agresji.
Sporym zainteresowanie cieszy³y siê roz-
grywki sportowe. Tego dnia w Broniko-
wie odby³y siê mecze pi³ki no¿nej ch³op-
ców, siatkówka dziewczyn, gra w „dwa

ognie” oraz konkursy zrêcznoœciowe,
w tym ¿onglerka pi³k¹ no¿n¹. Rywaliza-
cja by³a niezwykle zaciêta, prowadzona
jednak w atmosferze fair play. Wyœcig po
zwyciêstwo by³ pe³en humoru i dobrej
zabawy. Zwyciêzcy poszczególnych kon-
kurencji otrzymali nagrody rzeczowe,
które zosta³y ufundowane przez Gminn¹
Komisjê ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Œmiglu.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
fot. archiwum szko³y

foto archiwum
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Wietrzna pogoda i przelotne deszcze
zmieni³y siê jak na zawo³anie. Niedziel-
ny wieczór 14 czerwca sta³ siê ciep³y i na-
strojowy. Równie ciep³a i nastrojowa by³a
muzyka poetycka w wykonaniu „Ka¿de-
go Grosza”, którego koncert odby³ siê
tym razem w nietypowym miejscu – na
tarasie szko³y w Bronikowie. Miejsce to
po raz pierwszy zosta³o wykorzystane do
takich celów, a bior¹c pod uwagê, ¿e do-
skonale siê sprawdzi³o, na pewno nie
ostatni.
Koncert mia³ tym razem swój okreœlony

Sp³awie po³o¿one jest na po³udniowy
wschód od Œmigla. Wieœ nosi³a w prze-
sz³oœci nazwê Splawa (1397), Splawe
(1398), Splawye (1434), i w 1580 roku
Sp³awie. Nazwa oznacza³a tyle, co osada
wœród rozlewisk. Sp³aw to rozlewisko,
wyspa, spadek rzeki. Sp³awie i jego oko-
lica by³a ju¿ zasiedlona bardzo dawno
temu, gdy¿ w pobli¿u odkryto dwa cmen-
tarzyska z okresu kultury ³u¿yckiej.
Pierwszym znanym w³aœcicielem by³ Ja-
nusz ze Sp³awia, który sprzeda³ je Gun-
terowi Pradowi ze Starego Bojanowa.
Pradowie pochodzili prawdopodobnie
z Dolnej Saksonii, z miejscowoœci Pradel.
W 1406 roku Sp³awie przesz³o w rêce
Sêdziwoja, syna Guntera. Sêdziwoj w³a-
da³ Sp³awiem jeszcze w 1439 roku. Nie
bêd¹c ¿onatym, przekaza³ je bratankowi
Wincentemu Junoszy Bojanowskiemu,
który z kolei sprzeda³ je Andrzejowi II.
Po nim w³aœcicielem zosta³ jego syn Mi-
ko³aj Bojanowski (1498-1510). Kolejnymi
spadkobiercami zostali jego synowie
Piotr i Andrzej III. Przez nastêpne blisko
sto lat Sp³awiem w³adali ich potomkowie,
którzy na pocz¹tku XVII wieku sprzedali
je Franciszkowi Wysogocie Zakrzewskie-
mu, ³owczemu wschowskiemu, który
zmar³ w 1676 roku. W 1688 roku wieœ
nale¿a³a do Karola Zakrzewskiego. Przez
krótki okres czasu w³aœcicielem Sp³awia
by³ Onufry Krzycki. W³aœcicielami byli
tak¿e Z³otniccy. Od Aleksandra i Jana
Z³otnickich oko³o 1760 roku naby³ Sp³a-
wie starosta mosieñski i chor¹¿y litew-
ski Konstanty Szreniawita Kwilecki.
W 1802 roku w³aœcicielem Sp³awia zosta³
Antoni Onufry Skar¿yñski, a po nim jego
syn Adam, uczestnik Powstania Listopa-
dowego. Kolejnym w³aœcicielem by³ dr
Witold Boñcza Skar¿yñski, by³y pose³ do
parlamentu pruskiego. Poczet ostatnich
w³aœcicieli Sp³awia zamyka bratanek
Witolda, Henryk Boñcza Skar¿yñski.

Folwark w Sp³awiu by³ odnotowany
w 1588 roku. Hodowano tam wówczas
9 œwierzepek (œwierzep – koñ, stadnik,
ogier – przyp. red), i wa³aszków robo-
czych, 19 sztuk byd³a rogatego, 248
owiec, 4 Ÿrebiêta, 11 œwiñ, 38 gêsi.
W 1580 roku we wsi by³o 5 zagrodników
i 2 osadników. Powierzchnia maj¹tku wy-
nosi³a w 1881 roku 376,35 ha. W wiosce
by³y 23 domy, w których mieszka³y 164
osoby, jak zaznaczono – wy³¹cznie kato-
licy. W obszarze dworskim znajdowa³o
siê 11 domów, w których mieszka³y 184
osoby, tak¿e wy³¹cznie katolicy. W okre-
sie powszechnego spisu w 1921 roku
stwierdzono istnienie w wiosce 30 do-
mów z 194 mieszkañcami, a we dworze
12 domów i 204 mieszkañców. Kolejny
spis w 1931 roku wykaza³ w wiosce 29
domów i 193 mieszkañców, a w dworze
10 domów i 181 mieszkañców. W 1913
roku hodowano 40 koni i 122 krowy i 42
œwinie. W 1913 roku funkcjonowa³a ko-
lejka polna. We wsi znajdowa³ siê zespó³
rezydencjalny, sk³adaj¹cy siê z pa³acu,

cel – zbiórka pieniêdzy na wycieczkê
szkoln¹. M³odzie¿, dziêki pomocy rodzi-
ców ju¿ od kilku miesiêcy prowadzi
w szkole kawiarenkê, która otwarta by³a
równie¿ w czasie koncertu. Mo¿na w niej
by³o nabyæ kawê i pyszne wypieki domo-
wej roboty.
Zespó³ „Ka¿dy Grosz” wyst¹pi³ w sk³a-
dzie: Piotr Filipowiecz, Dariusz Dêbniak,
Piotr Andrynowski, Pawe³ Œliwiñski, To-
mek Tomczak i Monika Myler. Dosko-
nale znane mi³oœnikom zespo³u utwory
miesza³y siê z nowymi kompozycjami,

a ca³oœæ przerywana by³a niespodzianka-
mi – wystêpami m³odzie¿y gimnazjalnej.
Z utworem z repertuaru Starego Dobre-
go Ma³¿eñstwa wyst¹pi³a Agata Siczyñ-
ska, nastêpnie do³¹czyli do niej Agniesz-
ka Domaga³a i Maciej Ka³ucki. Trio wy-
kona³o utwór autorski Agaty na dwie gi-
tary akustyczne i tr¹bkê. Równie mi³ym
akcentem by³a gra na akordeonie w wy-
konaniu Jakuba Szudry.
Kolejny raz „Ka¿dy Grosz” da³ s³ucha-
czom bezcenne chwile wyciszenia i re-
laksu, tak bardzo potrzebne w naszym
zabieganym i ha³aœliwym ¿yciu.

M.D.

Relaks przy dobrej muzyce

Z  d z i e j ó w  S p ³ a w i a

oficyny i parku. Pierwszy pa³ac wybudo-
wano w latach 1608-1624 dla rodziny Za-
krzewskich. W pierwotnym dworze w je-
go g³ównym budynku mieœci³y siê izby
mieszkalne, kaplica, sala jadalna. Komi-
nek by³ w kszta³cie o³tarza z figurami,
kolumnami i arabeskami. Dwór by³ oto-
czony lipami i zabudowany z czterech
stron. Drugi pa³ac zosta³ postawiony
w miejscu poprzedniego przez Adama
Boñczê Skar¿yñskiego. W 1870 roku wy-
budowano oficynê. Pa³ac znajduje siê na
terenie parku o powierzchni 6,3 ha. Od
bramy do pa³acu prowadzi aleja lipowa.
W zachodniej czêœci znajduje siê figura
œw. Jana Nepomucena. Po 1945 roku dziê-
ki staraniom dr. Oskara Bielawskiego
urz¹dzono w pa³acu oddzia³ sanatoryjny
dla dzieci. Po likwidacji tego oddzia³u
pa³ac i park stopniowo popad³y w ruinê.

Jan Pawicki
(O obecnych losach pa³acu pisaliœmy w popr zed-

nim numerze Witryny Œmigielskiej – red.)
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji przygotowa³ w ramach „Festynu
Œwiêtojañskiego” szereg atrakcji dla
mieszkañców miasta i gminy Œmigiel.
Dzieñ rozpocz¹³ siê zmaganiami m³odych
pi³karzy. Ch³opcy w wieku gimnazjalnym,
walcz¹c o medale, uczestniczyli w turnie-
ju „dzikich dru¿yn”. Pierwsze miejsce
zajê³a dru¿yna „FC- Morownica” przed
„No-Name” i „Karcher-2”.
Wczesnym popo³udniem odby³y siê ko-
lejne rozgrywki. Mê¿czyŸni niezrzesze-
ni stanêli do walki o puchar burmistrza
Œmigla w turnieju pi³ki no¿nej. Do rywa-
lizacji przyst¹pi³o szeœæ zespo³ów. Zwy-
ciê¿y³a dru¿yna „Kozatko”, drugie miej-
sce zajê³o „Koszanowo”, a dalej kolejno
„DH-Trans”, „Eleven Team Morownica”,
„Eda-Trans” i „Picaso”. Równolegle z tur-
niejem pi³karskim mê¿czyŸni rywalizo-
wali o puchar burmistrza Œmigla w me-
czach pi³ki siatkowej. Najlepszy okaza³
siê zespó³ „WC-NET”, pokonuj¹c „No-
Name”, „OKFiR-Œmigiel” i „LUKS-Stare
Bojanowo”.
Po raz pier wszy rozegrano turniej

Festyn Œwiêtojañski na sportowo
w „Darta”, równie¿
o puchar burmi-
strza. Oœrodek Kul-
tury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu ju¿
od pewnego czasu
popularyzuje t¹ for-
mê aktywnego spê-
dzania czasu wolne-
go .  W kategor i i
szkó³  podstawo-
wych pierwsze miej-
sce zaj¹³ Andrzej
Juszczak, nastêpnie
Patryk Konradow-
ski, Arkadiusz Olejnik. W kategorii szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
zwyciê¿y³ Bartosz KaŸmierczak, drugi
by³ Jakub WoŸny, trzeci Marek Domi-
niak. Wœród doros³ych zwyciêzc¹ zosta³
Krzysztof Kurzawa, który wyprzedzi³
Bartosza Gbiorczyka i Mateusza Duszyñ-
skiego.
Na stadionie dzieci i m³odzie¿ próbowali
si³ w zawodach modeli lataj¹cych. W ka-
tegorii szkó³ podstawowych pierwsze

Tej nocy zazdroœciæ bêdzie miastu
okolica. Na œmigielskie wzgórze zlecia³y
nawet czarowne mieszkanki £ysej Góry
i wyprawi³y niez³y sabat. Rozochocone
szala³y pod wiatrakami, p³osz¹c licznie
zgromadzon¹ publicznoœæ. By³o jak
w piosence: „przy muzyce harce dzikie”,
staros³owiañskie zaklêcia, wianki, taniec
ognia i zabawa do póŸnej nocy.
Zanim nast¹pi³o wyczekiwane przesilenie
dnia z noc¹, o godzinie 1830 zagra³a rodzi-
ma Kapela Podwórkowa „Wiarusy”. Od
2000 przygrywa³ zespó³ ”Medion” z Rydzy-
ny. Bardziej do s³uchu, ni¿ do tañca raczej,
bowiem doœwiadczenie uczy, ¿e œmigiela-
nie najlepiej bawi¹ siê dopiero, gdy s³oñ-
ce zajdzie. No i siê doczekali. O 2230 za-

„£ANY” i œmigielska Noc Œwiêtojañska
w³adnêli publicznoœci¹ cz³onkowie dzia³a-
j¹cego przy Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu Zespo³u Pieœni i Tañca „£any”.
Zespó³ zaprezentowa³ tañce i przyœpiew-
ki ludowe z regionu Wielkopolski oraz wi-
dowisko obrzêdowe „Noc Kupa³y”. Z³o¿y-
³y siê nañ: sobótkowy obrzêd przy pos¹-
gu naczelnego bóstwa s³owian, boga
wró¿b i urodzaju – Œwiatowida, rytualne
tañce przy ognisku i sama kwintesencja –
puszczanie wianków na wodzie. Wra¿enia
niezwyk³e. Aby podziwiaæ obrzêd w wy-
konaniu zespo³u, w ubieg³y weekend na
Ostrów Lednicki zjecha³y setki widzów
z ca³ej Wielkopolski. Œmigielanie w ty-
dzieñ póŸniej, 27 czerwca mieli niew¹t-
pliw¹ przyjemnoœæ goœciæ artystów u sie-

bie. Ponad piêædziesiêcioosobowa grupa
przyby³a na zaproszenie dyrektora Cen-
trum Kultury Eugeniusza Kurasiñskiego.
Za³o¿yciel niet¹¿kowskich „¯eñców”
w „£anach” w³aœnie zdobywa³ pierwsze
szlify w zakresie tañca ludowego. Tance-
rze du¿ym przygotowaniem i brawur¹
zdobyli œmigielsk¹ publicznoœæ. Jakby
atrakcji by³o nie doœæ, po godz. 2300 z pó³-
godzinnym programem wyst¹pi³a grupa
„Doll in art”. Niezwyk³y show, jaki przed-
stawili leszczyñscy artyœci, ³¹czy³ taniec
z ogniem i ¿onglerk¹ ogniow¹, z wykorzy-
staniem odpowiedniego sprzêtu pal¹cego
i œwiec¹cego. Zwieñczeniem artystycz-
nych eksperymentów z ogniem by³o wy-
strzelenie w niebo kaskady sztucznych
ogni. Na brak wra¿eñ i artystycznych do-
znañ œmigielanie tej nocy nie mogli narze-
kaæ.
Organizatorzy gor¹co dziêkuj¹ Kamili
i Jackowi Maœlankiewiczom, którzy ofia-
rowali mnóstwo cudnych kwiatów ze swej
hurtowni. Zaplecione w wianki, w po³¹cze-
niu z polnymi zio³ami, miêt¹ i ga³¹zkami
czeremchy jaœnia³y na g³owach urodzi-
wych poznañskich artystek. Serdeczne
dziêki stra¿akom z koœciañskiego Oddzia-
³u Ratownictwa Wodnego za wypo¿ycze-
nie i obs³ugê pontonu, który owe s³owiañ-
skie nimfy przewozi³ na œrodek stawu,
gdzie na tle fontanny spuszcza³y na wodê
wianki z pal¹cymi siê pochodniami, sta-
nowi¹c niebywale barwne zjawisko.

K. Styziñska, foto FOTO-ELF

miejsce zajê³a Aleksandra Hartlieb, dru-
gie – Wiktoria Skrzypczak, trzecie – Gra-
¿yna Cieœla. Z gimnazjalistów ponownie
najlepszy okaza³ siê Bartosz KaŸmier-
czak, przed Paw³em i Micha³em Mania.
Ponadto ma³e dzieci mog³y uczestniczyæ
w zabawach sprawnoœciowych. By³y to
miêdzy innymi rzuty ringo na krzy¿ak,
wyœcigi na pi³ce „hop-hop”, strza³y pi³k¹
do ma³ej bramki, krêcenie „hula-hop”.

Z.R .OKFiR, foto OKFiR
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17 czerwca dzieci z klas 0-III wybra³y
siê do lasu na letnie spotkania z przyrod¹.
Leœniczy Sebastian Jankowski sobie tyl-
ko znanymi dró¿kami oprowadza³ je po
lesie i ciekawie opowiada³ o ¿yciu lasu
letni¹ por¹. Po drodze dzieci natknê³y siê
na mrowisko, dowiedzia³y siê, co to jest
zr¹b, kto ma udzia³ w powstawaniu m³o-
dych drzewek i jak leœnicy wspólnie
z drwalami dbaj¹ o las. Szczególne zain-
teresowanie wzbudzi³o m³ode drzewko

L e t n i e  s p o t k a n i a  z  p r z y r o d ¹
z pozrywan¹ kor¹, które œwiadczy³o
o tym, ¿e sarna- kozio³ zaznaczy³a swój
teren. Las sprawi³ dzieciom niespodzian-
kê, by³y to jagody, których ka¿dy móg³
spróbowaæ. Zmêczeni, ale zadowoleni po-
dziêkowali panu leœniczemu i umówili siê
na nastêpn¹ wizytê, ale ju¿ w nowym roku
szkolnym.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
foto archiwum szko³y

W Zespole Szkó³ w Starym Bojano-
wie odby³ siê I Ogólnoszkolny Dzieñ
Techniki pod nazw¹ „Przygoda z tech-
nik¹”.
Z tej okazji zorganizowano imprezy o cha-
rakterze popularnonaukowym. Ich celem
by³o zainteresowanie m³odego pokolenia
naukami technicznymi, a tak¿e uœwiado-
mienie im, ¿e ¿yj¹ w dobie wysoko roz-
winiêtej cywilizacji, w œwiecie, w którym
trzeba nauczyæ siê korzystaæ z nowocze-

Niecodzienne zajêcia mieli przed-
szkolacy w Dniu Dziecka, maluj¹c na pla-
cu targowym swoje marzenia. Za pomoc¹
kolorowej kredy wyczarowa³y barwny
œwiat pragnieñ. Znalaz³y siê w nim s³o-
neczka, motyle, radosne dzieci i … tele-
fony komórkowe. Dzieci otrzyma³y
w prezencie od Rady Rodziców koloro-
we pi³ki i skosztowa³y pysznych placków
upieczonych przez mamy.
W ogrodzie Przedszkola Samorz¹dowe-
go w Œmiglu 6 czerwca na pikniku spo-
tka³y siê ca³e rodziny przedszkolaków.
Pomimo braku s³onecznej pogody fre-
kwencja dopisa³a. Nie lada atrakcj¹ dla
najm³odszych by³o malowanie twarzy.
Dzieci ustawia³y siê w kolejce, aby móc

O czym marz¹ przedszkolacy?
póŸniej poszczyciæ siê wspania³ym ma-
lunkiem na buzi. Maluchy chêtnie korzy-
sta³y te¿ z loterii fantowej, w której mo¿-
na by³o wygraæ wiele atrakcyjnych na-
gród. Wielk¹ radoœæ sprawi³ dmuchany
zamek. Na pikniku pojawi³ siê równie¿
mim ucharakteryzowany na klauna. Po-
nadto przedszkolaki próbowa³y si³
w grach sprawnoœciowych oraz wspólnie
z rodzicami i wychowawcami wziê³y
udzia³ w licznych zabawach i konkursach
tanecznych prowadzonych przez Dariu-
sza Raczyñskiego – nauczyciela rytmiki.
Na pikniku nie zabrak³o ciast przygoto-
wanych przez rodziców (za które ser-
decznie dziêkujemy) oraz kie³basek
z grilla.

Wszystkim osobom, które przyczyni³y
siê do tak udanego pikniku, w tym Ra-
dzie Rodziców œmigielskiego przedszko-
la, sponsorom, harcerzom oraz persone-
lowi placówki organizatorzy imprezy ser-
decznie dziêkuj¹.

Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
foto archiwum przedszkola

Spotkanie z technik¹
snych urz¹dzeñ.
Obok prezentacji prac technicznych
uczniów, odby³ siê pokaz multimedialny,
przedstawiaj¹cy historiê powstania nie-
których prze³omowych wynalazków. Po-
nadto uczniowie przygotowali ekspozy-
cjê plakatów popularyzuj¹cych dostêpne
na rynku czasopisma naukowe o tema-
tyce technicznej. Chêtni uczniowie mo-
gli wzi¹æ udzia³ w zabawie „Strefa ³ama-
nia g³owy”, polegaj¹cej na rozwi¹zywaniu

gier i zadañ logicz-
nych. Odby³ siê rów-
nie¿ konkurs wiedzy
o tytu³  „Mistrza
Techniki”. Pytania
obejmowa³y zagad-
nienia z zakresu ma-
tematyki, fizyki, che-
mii, informatyki,

techniki. Ciekawym punktem programu
by³y æwiczenia z wykorzystaniem alko-
gogli, imituj¹cych widzenie porównywal-
ne z tym, po spo¿yciu alkoholu. Æwicze-
nia te cieszy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem uczniów. Zajêcia z alkogoglami sta-
nowi³y element realizowanej w szkole
kampanii „Zachowaj trzeŸwy umys³”.
Na zakoñczenie imprezy odby³ siê pokaz
doœwiadczeñ oraz eksperymentów che-
micznych i fizycznych pod has³em: „Od
wnêtrza do gazu”. Spotkanie prowadzi³
goœæ specjalny, którym by³ Mateusz Stoc-
ki – student Zak³adu Dydaktyki Chemii
UAM w Poznaniu.
Organizatorkami i pomys³odawczyniami
przedsiêwziêcia by³y El¿bieta Nowak –
nauczyciel chemii i fizyki oraz Irena
Drzewiecka – nauczyciel matematyki
i przyrody.

Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie
fot. archiwum szko³y
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W niedzielê 5 lipca, wczesnym popo-
³udniem na goœcinnej murawie boiska
w Sp³awiu rozpocz¹³ siê organizowany
przez œmigielskie Centrum Kultury przy
wspó³udziale OKFIR- u i Rady So³eckiej
wsi Sp³awie XI Turniej So³ectw. Od tej
pory tak¹ nazwê nosiæ bêdzie maj¹ca ju¿
wieloletni¹ tradycjê impreza, znana nie
tylko mieszkañcom gminy pod nazw¹
Turniej Wsi. Nowe okreœlenie dok³adniej
precyzuje zasady uczestnictwa w turnie-
ju daj¹c mo¿liwoœæ startu mieszkañcom
ma³ych miejscowoœci i przysió³ków. Do
walki stanê³o 20 dru¿yn wykazuj¹c  przy-
gotowanie godne mistrzów a zaanga¿o-
wanie, wolê walki, zaciek³oœæ i „parcie”
na wygran¹ godne ligi œwiatowej. Rozgry-
wany w skwarze upalnego, niekiedy tyl-
ko studzonego lekkimi porywami wiatru,
niedzielnego popo³udnia turniej by³ te¿
swoistym sprawdzianem na wytrzyma-
³oœæ. Dru¿yny mia³y do pokonania osiem
naje¿onych trudnoœciami konkurencji.
Wymagano umiejêtnoœci wszechstron-
nych: od olbrzymiej wiedzy historycznej
uczestników quizu dotycz¹cego udzia³u
mieszkañców Ziemi Œmigielskiej w II
wojnie œwiatowej poprzez talenty pla-
styczne, koñcz¹c na sprawnoœciowych
sportowych takich jak: rzut podkow¹ do
wiadra, pokonywanie toru przeszkód,
strza³ pi³k¹ no¿n¹ do bramki. Zadania
konkursów niekiedy nawi¹zywa³y do co-
dziennych zajêæ w œrodowisku wiejskim.
Wiadomo w locie konia nie podkujesz,
ale umiejêtnoœæ sprawnego toczenia du-
¿ej traktorowej opony mo¿na w „ realu”
wykorzystaæ. Inne znów ze stawianych
w trakcie turnieju zawodnikom zadañ
oscylowa³y na granicy wyczynów akro-
batycznych, ale przecie¿ m³odzie¿ mamy
wysportowan¹, mniej lub bardziej.
W przypadku Starego Bojanowa – zwy-
ciêzcy tej konkurencji, bardziej. Prawi-
d³owego przebiegu zmagañ podczas ry-
walizacji strzeg³o zacne, profesjonalne
grono jurorów w sk³adzie: Danuta Strzel-
czyk, Zygmunt Ratajczak oraz Robert
Plewka. Sêdziowie nie darowali, wychwy-
tuj¹c ka¿de uchybienie, ka¿d¹ niedok³ad-
noœæ, oceniali z dok³adnoœci¹ do po³owy
punku. W konkurencjach na czas wycy-
zelowana œrednia z dwóch pomiarów sto-
perami mia³a dok³adnoœæ do setnych se-
kundy. W atrakcyjnej i „na czasie” obec-
nie zabawie z paintballem (broñ na far-
bê) zmagania uczestników premiowa³
pan Bartek Gruszko. Efekty konkuren-
cji plastycznej oceniali profesjonalni pla-
stycy: Anna Hryniewicz – Szulc i Antoni
Szulc. Za³o¿enia konkursu by³y proste.

Nale¿a³o z gliny stworzyæ figurê dowol-
nego zwierzêcia zwi¹zanego z gospodar-
stwem domowym. Jak siê zdaje najczê-
œciej podejmowanym tematem prac by³y
konie, póŸniej byd³o i trzoda chlewna.
Jury jednak postawi³o na drób i najwy¿ej
oceni³o dostojn¹ sylwetkê w³adcy kurni-
ka w wykonaniu artysty z Bielaw. Oczy
publicznoœci ucieszy³ te¿ niew¹tpliwie za-
bawny podwórkowy Azor z koœci¹ w py-
sku – dzie³o przedstawiciela Nowego
Bia³cza, karœnicowa perfekcyjna muœka,
tudzie¿ loszka w towarzystwie swych
ma³ych, uroczych potomków – dzie³o
artysty bronikowskiego. Uwierzyæ trud-
no, ¿e te niewinne stworzonka w koñco-
wym podliczeniu konkursu sta³y siê
przedmiotem zgrzytów: któryœ z arty-
stów na krótko co prawda, ale pos³u¿y³
siê fotografi¹ zwierzêcego modela, inny
miniaturow¹ figurka. Fakt, ¿e umiejêt-
noœæ radzenia sobie w ró¿nych sytu-
acjach nale¿y podziwiaæ, nie obchodzi³
kapitanów przeciwnych dru¿yn wcale,
twardo bronili zasad fair play. W efekcie
wyeliminowano z konkursu dwie dru¿y-
ny.
Miêdzy startuj¹ce dru¿yny w ramach
nagród rozdzielono pulê – 9.380 z³., przy-
znaj¹c kwoty w zale¿noœci od liczby zdo-
bytych punktów i zajêtego miejsca. Po
podsumowaniu punktacji wszystkich
oœmiu konkurencji wy³oniono zwyciêsk¹
dru¿ynê so³ectwa Bielawy, która zdoby-
³a 134,5 punktów i nagrodê wysokoœci –
900 z³.. Zdobywcê II miejsca – dru¿ynê
St. Bojanowa przy liczbie zdobytych
punktów – 123,5, uhonorowano kwot¹ –
800 z³. Dru¿yna z Bronikowa zdoby³a111
punktów, III miejsce i 750 z³. nagrody, po
czym so³tysa Ryszarda Œliwiñskiego ze
zdobytym trofeum zanios³a na rêkach na
miejsce zbiórki. Dru¿yna gospodarzy
uplasowa³a siê na porz¹dnym szóstym
miejscu w klasyfikacji. (miejsca zajête
przez wszystkich startuj¹cych - patrz

wykaz na koñcu). Na turniej przybyli za-
proszeni goœcie: burmistrz Œmigla Wik-
tor Snela, który otworzy³ i podsumowa³
imprezê, wice - burmistrz Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska, skarbnik Urzêdu
Miasta pani Danuta Marciniak. W³adze
przyby³y w towarzystwie swoich drugich
po³ówek. Wiernie te¿ dopingowali swoj¹
dru¿ynê  przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Józefczak z ma³¿onk¹.
Imprezie towarzyszy³y liczne stoiska han-
dlowe. Atrakcji nie brakowa³o. Szczytne
za³o¿enia turnieju, maj¹ce na celu inte-
gracjê mieszkañców wsi, rozbudzanie
zainteresowañ, kultywowanie tradycji,
poznawanie historii gminy i promocja
tej¿e uda³o siê zrealizowaæ, przy okazji
dostarczaj¹c dobrej zabawy i rozrywki.

K. Styziñska

Wykaz zajêtych  miejsc i zdobytych na-
gród:
I miejsce – 900,00 z³ + puchar – Bielawy
II miejsce – 800,00 + puchar – Stare Bo-
janowo
III miejsce – 750,00 + puchar – Bronikowo
IV miejsce – 650,00 – Wonieœæ
V miejsce – 630,00 – ¯egrówko
VI miejsce – 600,00 – Sp³awie
VII miejsce – 570,00 – Czacz
VIII miejsce – 540,00 – Karœnice
IX miejsce – 510,00 – Bruszczewo
X miejsce – 480,00 – Niet¹¿kowo
XI miejsce – 450,00 – Nowy Bia³cz, pierw-
szy raz na turnieju
XII miejsce – 420,00 – Robaczyn
XIII miejsce – 390,00 – Nowa Wieœ
XIV miejsce –360,00 – Przysieka Polska
XV miejsce – 330,00 – Morownica
XVI miejsce – 290,00 – Koszanowo
XVII miejsce – 260,00 – Olszewo
XVIII miejsce – 200,00 – Poladowo
XIX miejsce – 150,00 – Stara Przysieka
Pierwsza
XX miejsce – 100,00 – Stara Przysieka
Druga

Bielawy zwyciêzc¹ XI Turnieju So³ectw.
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Czerwcowa sesja Rady Miejskiej od-
by³a siê w ostatni czwartek miesi¹ca.
W obradach uczestniczy³o 14 z 15 rad-
nych. Podjêli dziewiêæ uchwa³. Dwie
z nich zosta³y w³¹czone do porz¹dku ob-
rad na sesji i dotyczy³y œmigielskiego
zespo³u szkó³.
W oparciu o analizê sprawozdania wraz
z wnioskami i zaleceniami powizytacyj-
nymi, które by³y wynikiem kontroli pla-
cówki oœwiatowej w Œmiglu, przeprowa-
dzonej w maju i czerwcu przez Zespó³ Wi-
zytacyjny Wydzia³u Nadzoru Pedago-
gicznego w Lesznie, a tak¿e kieruj¹c siê
opini¹ rodziców, którzy w ankietach ku-
ratoryjnych stwierdzili, ¿e szko³a jest
zbyt du¿a i powinna byæ rozdzielona na
szko³ê podstawow¹ i gimnazjum, bur-
mistrz Œmigla zaproponowa³ Radzie Miej-
skiej rozwi¹zanie zespo³u funkcjonuj¹ce-
go dot¹d pod nazw¹ Samorz¹dowe Gim-
nazjum i Szko³a Podstawowa. Radni po-
parli projekt uchwa³y. Konsekwencj¹ de-
cyzji o rozwi¹zaniu zespo³u szkó³ by³o
podjêcie kolejnej uchwa³y, dotycz¹cej
utworzenia nowej jednostki organizacyj-
nej pod nazw¹ Zarz¹d Szkó³ i Placówek
Oœwiatowych w Œmiglu. Zarz¹d bêdzie
zajmowa³ siê obs³ug¹ ekonomiczno-ad-
ministracyjn¹ Szko³y Podstawowej, Gim-
nazjum i M³odzie¿owego Schroniska. Za
realizacjê zadañ z zakresu edukacji od-
powiedzialni bêd¹ wy³onieni w konkur-
sach dyrektorzy: odrêbnie dla Szko³y
Podstawowej i dla Gimnazjum. Dzia³al-
noœæ na nowych zasadach œmigielska pla-
cówka  rozpocznie z nowym rokiem
szkolnym. Proponowane rozwi¹zanie ma
przyczyniæ siê do usprawnienia i popra-

Na zaproszenie przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Jana Józefczaka do Œmi-
gla przyby³y ekipy samorz¹dowców po-
wiatu koœciañskiego, aby wzi¹æ udzia³ w
II Letnim Turnieju Rekreacyjno-Sporto-
wym. Organizatorzy turnieju, Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Œmiglu, przygotowali dla uczestników
turniej, który by³ dwubojem sprawno-
œciowym. W jego sk³ad wchodzi³o strze-
lanie z czarnoprochowej broni historycz-
nej, w którym reprezentacje wystawi³y
czteroosobowe dru¿yny, oraz gra w bule
– dwie osoby z ka¿dej ekipy. W turnieju
udzia³ wziê³y cztery ekipy samorz¹dow-
ców powiatu koœciañskiego: gmina
Czempiñ, gmina Koœcian, miasto Ko-
œcian, gmina Œmigiel. Zwyciê¿y³a repre-
zentacja samorz¹dowców Czempinia,

X X X V I  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j
wy jakoœci kierowania i zarz¹dzania szko-
³ami, a tak¿e polepszyæ organizacjê nad-
zoru pedagogicznego sprawowanego
przez dyrektorów jednostek, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem systematycznego
oceniania pracy nauczycieli i ca³oœciowe-
go planowania pracy szko³y. W efekcie
nale¿y oczekiwaæ korzystnej zmiany wa-
runków kszta³cenia uczniów i wzrostu
poziomu nauczania.
Na sesji zapad³a decyzja o wysokoœci
op³aty adiacenckiej, naliczanej z tytu³u
zwiêkszenia wartoœci nieruchomoœci,
spowodowanej wybudowaniem urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej. Ustawodaw-
ca nak³ada na gminy obowi¹zek ustale-
nia przedmiotowej op³aty, zastrzegaj¹c
jednoczeœnie górny próg procentowy do
50%. Œmigielski samorz¹d ustali³ op³atê
adiacenck¹ na poziomie 20%.
Tak¿e uchwa³a dotycz¹ca decyzji w spra-
wie funduszu so³eckiego by³a konse-
kwencj¹ obowi¹zku na³o¿onego przez
ustawodawcê. W œmigielskim bud¿ecie
s¹ zagwarantowane œrodki na zadania
realizowane poza miastem, a nowa usta-
wa zawiera szereg nieœcis³oœci, dlatego
radni postanowili wstrzymaæ siê z two-
rzeniem funduszu na zasadach okreœlo-
nych ustaw¹ i w 2010 roku nie tworzyæ
przedmiotowego funduszu. 
Radni okreœlili równie¿ zasady wnosze-
nia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji
do spó³ek kapita³owych z udzia³em Gmi-
ny Œmigiel. Operacji tych bêdzie doko-
nywa³ burmistrz, po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii rady. Wprowadzili równie¿
zmiany do Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych

i kanalizacyjnych. Korekta dotyczy³a in-
westycji, które bêd¹ realizowane, a nie
zosta³y w planie ujête. S¹ to m.in.: budo-
wa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami na
ulicy Sikorskiego w Œmiglu, po³¹czenie
sieci wodoci¹gowej w ulicach Orzeszko-
wej i Kiliñskiego, a tak¿e wykonanie pro-
jektu technicznego na wybudowanie re-
zerwowej studni do ujêcia zlokalizowa-
nego na Podœmiglu.
Niebawem gmina og³osi przetargi na
sprzeda¿ dzia³ek. S¹ to nieruchomoœci
rolne w siedemnastu miejscowoœciach.
Radni podjêli decyzjê o zbyciu wyznaczo-
nych parcel w Broñsku, Gniewowie,
Machinie, Niet¹¿kowie, Nowej Wsi, No-
wym Bia³czu, Olszewie, Parsku, Robaczy-
nie, Sierpowie, Sp³awiu, Starej Przesie-
ce Pierwszej, Wonieœciu, Zygmuntowie,
¯egrówku i ¯ydowie.
Ponadto rada uchwali³a nowy Statut
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu,
a tak¿e dokona³a zmian w bie¿¹cym bu-
d¿ecie, dotycz¹cych m.in. wprowadzenie
do gminnej kasy dotacji z Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego w kwocie 100
tys. z³otych z przeznaczeniem na funk-
cjonowanie œmigielskiej kolejki, 8 tysiê-
cy z³otych pozyskanych z Ministerstwa
Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na
program nauki p³ywania pt. „P³ywanie
moje hobby”, a tak¿e wprowadzenia po
stronie przychodów 12 tysiêcy z³otych
odzyskanych od d³u¿nika œwiadczeñ ali-
mentacyjnych.
Kolejn¹ sesjê, przewodnicz¹cy Rady za-
powiedzia³ w sierpniu.

A. Kasperska

S a m o r z ¹ d o w c y  n a  s p o r t o w o
przed zespo³em ze Œmigla, miasta Ko-
œcian i gminy Koœcian. Na zakoñczenie
uczestnicy turnieju wziêli udzia³ w strze-
laniu z kbks do „KURA” ufundowanego
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Œmiglu. Zdobywc¹ „KURA” okaza³ siê
burmistrz Œmigla Wiktor Snela. Trady-

cyjnie dla zawodów strzeleckich zmaga-
nia rozpoczêto i zakoñczono efektowny-
mi wystrza³ami a armaty.

Zygmunt Ratajczak OKFiR Œmigiel
zdjêcia Zygmunt Ratajczak OKFiR

Œmigiel

II miejsce - dru¿yna Œmigla
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1 czerwca – Czacz
W nocy z 31 maja na 1 czerwca skradzio-
no wartego ok. 20 000 z³ mercedesa
sprintera, w aucie znajdowa³a siê warta
2000 z³ zagêszczarka. Pojazd zaparkowa-
ny by³ na drodze w Czaczu.

5 czerwca – Koœcian
Ok godz. 2200 na ul. Nac³awskiej zatrzy-
mano kieruj¹cego motorowerem 27-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 2 promile alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

5 czerwca – Œmigiel
W nocy w³amano siê do sklepu spo¿yw-
czego w Œmiglu. £upem sprawcy pad³y
papierosy ró¿nych marek o wartoœci ok.
2000 z³,

7 czerwca – Œmigiel
Ok. godz. 110 zatrzymano kieruj¹c¹ rowe-
rem 18-letni¹ mieszkankê Œmigla, bada-
nie wykaza³o 1 promil alkoholu w orga-
nizmie kontrolowanej.

12 czerwiec – Widziszewo
Ok. godz. 1350 na ul. Dworcowej kieruj¹-
cy oplem kadetem 20-latek z gm. Œmigiel
z nieustalonej przyczyny zjecha³ na prze-
ciwleg³y pas jezdni, doprowadzaj¹c do
zderzenia z jad¹cym z naprzeciwka
oplem astr¹. W wyniku zderzenia 21-let-
ni pasa¿er kadeta trafi³ do szpitala z z³a-
man¹ rêk¹, uczestnicy byli trzeŸwi, zapiê-
ci w pasy.

13 czerwiec – Czacz
Najprawdopodobniej w nocy z budynku
gospodarczego w Czaczu skradziono
2 beczki z olejem napêdowym(400  l),
spawarkê, minidystrybutor paliwa i dwa

akumulatory. Wartoœæ skradzionego mie-
nia to ponad 3000 z³,  

15 czerwca – Œmigiel
Najprawdopodobniej wczesnym rankiem
skradziono zaparkowanego na ul. Rey-
monta vw golfa IV, pokrzywdzony wyce-
ni³ straty na 15 000 z³.

17 czerwiec – Œmigiel
Ok. godz. 810 zatrzymano kieruj¹cego
peugeotem 307 46-latka z gm. Œmigiel,
badanie wykaza³o 0,8 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

19 czerwca – Bruszczewo
Ok. godz. 1255 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 38-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel, badanie wykaza³o  2,2 promila
alkoholu w organizmie kontrolowanego.

miejsce: Lgiñ k/ Wschowy
termin: 26.07. - 08.08.2009
koszt dla niezrzeszonych: 530,00 z³
zapisy: Magdalena Drótkowska 603 875 796
szczegó³owe informacje: www.smigiel.zhp.pl
 
Obozowisko po³o¿one jest w Lginiu na uboczu stanicy harcerskiej, w malowniczym zak¹tku, na wzniesieniu, czêœciowo
otoczonym przez jezioro. Bêdzie to obóz sta³y, pod namiotami. Ciekawa oferta programowa - w tym sporty wodne, zwiedza-
nie okolicy, wycieczki piesze (program zró¿nicowany dla poszczególnych grup wiekowych, oparty na harcerskich formach
pracy).
Serdecznie zapraszamy!

Obóz harcerski dla ka¿dego

Zaszczytne wyró¿nienie, Medal Ho-
norowy im. Boles³awa Chomicza, 2 maja
podczas uroczystoœci z okazji Dnia Stra-
¿aka w Poznaniu odebra³ Henryk Szul
z Czacza. 
Odznaczenie przyznawane za zas³ugi dla
rozwoju i umacniania Zwi¹zku OSP RP
oraz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych

nadaje Prezydium Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku OSP RP. Z wnioskiem o przyzna-
nie medalu dla Henryka Szula wyst¹pi³
Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminne-
go Zwi¹zku OSP RP w Œmiglu.
Henryk Szul od wielu lat jest czynnym
dzia³aczem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Obecnie  pe³ni funkcjê prezesa jednost-

ki OSP w Czaczu i równoczeœnie so³tysa
wsi.  
W imieniu mieszkañców gminy Œmigiel
z gratulacjami dla uhonorowanego stra-
¿aka pospieszyli burmistrz Wiktor Sne-
la, oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Józefczak. 

A. Kasperska

S t r a ¿ a k  n a  m e d a l

Jestem zaskoczony zachowaniem
m³odzie¿y œmigielskiej. 6 czerwca odby-
wa³a siê impreza na placu przy wiatra-
kach. Wywiesi³em dwa proporce z oka-
zji Bo¿ego Cia³a, bia³o- czerwony i bia³o-
niebieski. Gdy wraca³em póŸno do domu,
brakowa³o bia³o-czerwonego, który by³
wyrzucony w b³oto na podwórzu. Komuœ
by³ na przeszkodzie? Dlaczego temu
maniakowi zale¿a³o na tym? Przypusz-
czam, ¿e osoba ta wypi³a o jedno piwo za
du¿o... Przy drodze do Czacza ludzie z tej

Szanowna Redakcjo „Witryny Œmigielskiej”
samej okazji ubrali figurê œw. Jana we fla-
gi bia³o-¿ó³te i bia³o-czerwone, które te¿
zosta³y skradzione. M³odzie¿ œmigielska
nie zdaje sobie sprawy z tego, ¿e takie
wybryki s¹ karalne, bo niszcz¹c symbol
polskoœci, niszcz¹ dobre imiê Polaków.
To nie pierwszy przypadek. Dwa lata
temu w „Dniu flagi” na moim domu bia-
³o-czerwona zosta³a wyrwana z uchwy-
tami. S¹ jacyœ maniacy, którym to prze-
szkadza. Gdzie s¹ s³u¿by porz¹dkowe?
Co robi policja?

Proszê w³adze o niewydawanie zezwoleñ
na sprzeda¿ piwa. Ktoœ w koñcu powinien
wzi¹æ siê za to i zrobiæ porz¹dek, bo po
imprezach teren jest zanieczyszczony.
M³odzie¿ uwa¿a, ¿e w demokracji jej
wszystko wolno, demolowaæ i ³amaæ
³awki w parku miejskim, wyrzucaæ pusz-
ki po piwie, maj¹c kosz o 3 metry od sie-
bie. Mam apel do m³odzie¿y. Wy¿ywaj-
cie siê na boiskach, a nie niszczcie tego,
za co ludzie p³ac¹.

Nazwisko i adres znane redakcji
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K r z y ¿ ó w k a

#------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 7-8/09
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
•••••••••••••••••••••••••

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

•••••••••••••••••••••••••

Doradztwo kadrowe, prowadzenie kadr.
tel. 663 731 031

Pionowo:
1. p³ynie z wolna
2. p³aci za 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. milcz¹cy 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 spirytystyczny
29. utwór Ravela
30. napaœæ
33. niæ 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 6/09 brzmia³o: „Pe³nia czerwcowa burza goto-
wa”.
Nagrodê – pióro i d³ugopis w etui z herbem Œmigla, ufundowane przez Urz¹d
Miejski Œmigla, otrzymuje Kazimiera Czerwiñska ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.
UWAGA!!!!
Nagrod¹ za rozwi¹zanie krzy¿ówki w tym numerze „Witryny  Œmigielskiej” jest
ostatni ju¿ komplet z ró¿anego drewna.
TEGO NIE KUPISZ W ¯ADNYM SKLEPIE!
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20 czerwca Zarz¹d Osiedla nr 4, Cen-
trum Kultury i Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu z okazji Dnia
Dziecka zaprosili do wspólnej zabawy
najm³odszych. Ciekawy blok imprez re-
kreacyjno-sportowych przygotowa³y
i perfekcyjnie przeprowadzi³y Izabella
Szablewska i Lidia Zbyrad. Du¿ym zain-
teresowaniem cieszy³ siê konkurs rysun-
ków kred¹ na asfalcie – „Œwiat w oczach

Osiedle nr 4 dzieciom
dziecka”. Dzieci mog³y te¿ skorzystaæ
z dmuchanej zje¿d¿alni. Niema³¹ atrak-
cjê stanowi³a przeja¿d¿ka zaprzêgiem
konnym S³awomira Starkbauera. Dzieci
zosta³y obdarowane napojami i s³odycza-
mi, a zwyciêzcy otrzymali nagrody.
W trakcie imprezy czêstowano kie³bas¹
z kuchni polowej, a na zakoñczenie roz-
palono ognisko z drewna podarowanego
przez Nadleœnictwo Koœcian. W trakcie

festynu wyst¹pi³y wokalistki Studia Pio-
senki Muzol dzia³aj¹cego przy Centrum
Kultury: Emilia Ziegler, Gosia Kozak, Pa-
trycja B³ocian i Klaudia Adamczewska.
Festyn przygotowano dziêki œrodkom
z bud¿etu gminy oraz pomocy licznych
sponsorów: Bank Spó³dzielczy w Œmiglu,
drogeria Trójka, „Poli Color” Krystyna
Górna, Jerzy Trojan, Bo¿ena Sobolew-
ska, Hubert Ratajczak – sklep miêsny,
Wioletta i Krzysztof Bagiñscy, piekarnia
Danuty Grygier. Wydatnej pomocy
udzielili harcerze Hufca ZHP Œmigiel pod
komend¹ Marcina Waszkowiaka.
Rozegrano równie¿ Turniej Siatkówki
Mieszanej o puchary ufundowane przez
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nr 4.
W kategorii– doroœli rywalizowa³y 4 dru-
¿yny: OKFiR, DEMON TEAM, WC NET
i OKFIR NO NAME. W kategorii m³o-
dzie¿owej zg³osi³a siê jedna dru¿yna –
ORANGE TEAM, która rozegra³a mecz
z dru¿yn¹ doros³ych. Zwyciêzcy w obu
kategoriach  OKFiR i ORANGE TEAM
otrzymali puchary i pizze ufundowane
przez pizzeriê Italiano.
Wszystkim osobom, które pomog³y w or-
ganizacji i przeprowadzeniu festynu sk³a-
dam serdeczne podziêkowania.

W. Drótkowski

Nie³atwo jest znaleŸæ ludzi z pasj¹.
Tym bardziej pozytywnie zaskakuje spo-
tkanie dwóch takich osób naraz. Poja-
wiaj¹ siê na forum co dwa, trzy lata, po-
zosta³¹ czêœæ czasu spêdzaj¹c na cichej,
systematycznej pracy z dzieæmi w ra-
mach swojego zawodu. S¹ to Dorota Olej-
nik-Domaga³a i Renata Kamieniarz, któ-
re po raz kolejny wraz ze swoimi wycho-
wankami z klas trzecich zaczarowa³y
œwiat.
Najpierw na scenie w Centrum Kultury
w Œmiglu powsta³a scenografia – zamek
jak prawdziwy, z wie¿¹ dla uwiêzionej
ksiê¿niczki, dachem pokrytym da-
chówk¹, zegarem i odrapanymi murami,
obok lœni³ staw – ulubione miejsce ka-
czek, by³o te¿ stare drzewo z barci¹ i zie-
lona trawa. Wszystko to, by przedstawiæ

Zaczarowa³y œwiat

historiê Szewczyka
Dratewki.
Mali aktorzy byli
œwietnie przygoto-
wani do swoich ról,
a stroje wykonane
przez pani¹ Dorotê
i Renatê robi³y wiel-
kie wra¿enie. Na
scenie pojawiali siê
kolejno: Baj – Mi-
cha³  Józefowski,
Królewna – Oliwia
Borowiak, Ochmi-
strzyni – Roksana
Stankowiak, Szewczyk – Jakub Grzeœko-
wiak, Mrówki – Bartosz Jakubiak, Wik-
tor Bartkowiak, £ukasz Józefczak, Dawid
Ratajczyk, Bartosz Mas³owski, Dawid
£uczak,  £ukasz Nowacki, Kamil Sie-
radzki, Szymon Ciszewski, Mateusz
Szulc, Bartosz Starzonek i Patryk Ku-
biak, Pszczó³ki – Kaja Spycha³a, Domini-
ka Jankowska, Zofia Guciñska, Rolnicy
– Igor Pacanowski, Sarjan Samol, Adam
Ratajczak, Marcin Dratwiñski, Czarow-
nica – Jagoda Klecha, Kaczki – Gracjan
Juja i Angelika Satora oraz Panny – Wik-

toria Kupka, Jagoda Rozynek, Agata Faj-
fer, Oliwia Ko³aciñska, Julianna Toœ, Ka-
rolina Suszka, Wiktoria Kubiak, Joanna
Pieœniak i Zuzanna Kotecka. Ca³oœæ
przedstawienia przeplatana by³a muzyk¹
i piosenkami.
17 czerwca odby³y siê na dwa spektakle,
pierwszy – poranny adresowany by³ dla
dzieci klas I-III, drugi natomiast odby³ siê
po po³udniu dla rodziców.
Gratulujemy pomys³ów oraz zapa³u
i z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne
spektakle.

M.D. foto archiwum
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6 czerwca na ulicach miasta pojawili
siê biegacze, od lat siedmiu do ponad sie-
demdziesiêciu, XVI Otwartych Biegów
Ulicznych. Impreza ju¿ drugi raz odby³a
siê pod has³em „Zachowaj trzeŸwy
umys³”.
Uczestnicy biegli w oœmiu kategoriach
dla szkó³ podstawowych, czterech dla
gimnazjów oraz w biegu g³ównym
OPEN.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
- szko³y podstawowe, dziewczêta:
klasy I-II (300 m) I m – Weronika Doma-
ga³a (Czacz), II m Kamila Golec (Czacz),
III m Martyna Ziegler (Œmigiel, filia
¯egrówko); klasy III (300 m) – Aleksan-
dra Wojciechowska (Czacz), Martyna
Ambrowczyk (Bronikowo), Wiktoria
Bednarek (Œmigiel); klasy IV (300 m) –
Rozalia Cha³upka (D³u¿yna), Oliwia
Raszke (D³u¿yna), Izabella Malcherek
(Bronikowo);klasy V-VI (800 m) Erika
Szczerbal (St. Bojanowo), Malwina Gin-
dera (D³u¿yna), Monika Piotrowiak
(Czacz)
- szko³y podstawowe, ch³opcy: klasy I-II
(300 m) I m Wiktor Bielawski (Czacz),
II m Adrian Gbiorczyk (Czacz), III m
Kacper Kasperski (Œmigiel); klasy III
(300 m) – Dominik Kaczor (St. Przysie-
ka Druga), Bartosz ¯ak (Stara Przysie-
ka Druga), Patryk Ha³upka (D³u¿yna);
klasy IV (300 m) – Szymon Wojtkowiak
(D³u¿yna), Karol KoŸlik (Œmigiel),
£ukasz KoŸlik (Œmigiel); klas V-VI (1000
m) Adrian Grabowski (Œmigiel), Jacek
Waszkiewicz (D³u¿yna), Dawid Pukacki
(D³u¿yna),
- gimnazja, dziewczêta:
klasy I-II (1000 m) – I m Natalia Stró¿yñ-
ska (Czacz), II m Weronika Skórzewska
(Bronikowo), III m Klaudia Adamczew-
ska (Bronikowo); klasy III (1000 m) Oli-
wia Andrzejewska (Œmigiel), Julia Ka-
sperska (Bronikowo), Roksana Marzec
(Oborzyska Stare),
- gimnazja, ch³opcy:
klasy I-II (1500 m) I m Dominik Wieczo-
rek (D³u¿yna), II m Szymon Nawrot
(Œmigiel), III m Hubert Bonkowski
(Czacz); klasy III – Mateusz Skorupiñ-
ski (D³u¿yna), Bart³omiej Kulasiñski,
Jakub Zaj¹c (Œmigiel)
- bieg OPEN, klasyfikacja ogólna:
kobiety na dystansie 2000 m – I Anna
Ruskowiak (ZSP Niet¹¿kowo), II m Mi-
lena Martula (ZSP Niet¹¿kowo), III m
Sylwia Grycz (ZSP Niet¹¿kowo), IV m
Ewa Jankowska (ZSP Niet¹¿kowo), V m

Karolina Juskowiak, VI m Dorota Kacz-
marek
mê¿czyŸni na dystansie 4000 m – I m Ja-
kub Nowak, II m Andrzej Œwi¹tek, III m
Marek Leœnicki, IV m Daniel Bosy, V m
Adam Majorczyk, VI m Marek Leonar-
czyk
- bieg OPEN, klasyfikacje wiekowe:
mê¿czyŸni (17-19 lat) I m Krzysztof Ko-
zak, II m Jêdrzej Lehmann, III m £ukasz
Kajewski; (20-29 lat) I m Pawe³ Wa³kie-
wicz, II m Bartosz Stanek;(50-59 lat) I m
Marian Skrzypczak, II m Ireneusz Kol-
ler; (70 lat i wiêcej) Micha³ Szkudlarek,
kobiety (17-19 lat) I Renata Lubiñska
(ZSP Niet¹¿kowo), II m Patrycja Olejni-
czak (LO (Œmigiel),
W biegu OPEN w kategorii kobiet pu-
chary ufundowa³ i wrêcza³ burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, a w kat. mê¿czyzn
fundatorem pucharów by³ starosta ko-
œciañski Andrzej Jêcz, wrêczy³ je wicesta-
rosta Edward Strzymiñski.
Przeprowadzono równie¿ klasyfikacje
zespo³owe szkó³:
- szko³y podstawowe, puchary ufundo-
wane przez Wojciecha Ziemniaka, prze-
wodnicz¹cego Zarz¹du Powiatowego
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Ko-
œcianie, odebra³a za zajêcie I m szko³a
w Œmiglu (147 pkt.), II m D³u¿yna (113
pkt), III Czacz (79 pkt.), kolejne miejsca
zajê³y – IV Bronikowo (48 pkt), V Przy-
sieka Stara Druga (34 pkt.), VI Stare Bo-
janowo (14 pkt.), VII Szko³a Podstawo-
wa nr 7 w Lesznie (5 pkt)
- gimnazja, puchary ufundowane przez
Jana Józefczaka, przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Œmigla, odebra³o za I m Broni-
kowo (62 pkt.), II m D³u¿yna (51 pkt.),
III m Œmigiel (42 pkt.), kolejne miejsca:
IV Czacz (22 pkt.), V Stare Bojanowo

i Oborzyska Stare (po 8 pkt.), VI m Przy-
sieka Stara Druga (3 pkt.)
- szko³y ponadgimnazjalne, puchary
ufundowane przez Zygmunta Ratajczaka,
kierownika Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu, odebra³ za I m Ze-
spó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie, a za II m Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w Œmiglu.
Pomiêdzy uczestnikami ze szkó³ podsta-
wowych rozlosowano rower ufundowa-
ny przez firmê PH Chudak sp. J. ze Œmi-
gla. Szczêœliwym zwyciêzc¹ zosta³
Krzysztof Krysman ze Starej Przysieki
Drugiej.
Uczniowie szkó³ z terenu gminy przed-
stawili przygotowane przez siebie trans-
parenty i afisze promuj¹ce kampaniê „Za-
chowaj trzeŸwy umys³”. Z r¹k zastêpcy
burmistrza Œmigla Wies³awy Poleszak-
Kraczewskiej, Genowefy £¹cznej – pe³-
nomocnika ds. uzale¿nieñ oraz Zygmun-
ta Ratajczaka przedstawiciele szkó³ przy-
gotowuj¹cych materia³y otrzymali s³od-
kie upominki.
Organizatorem imprezy byli Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Centrum Kul-
tury oraz Gminna Komisja Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych.
Dziêkujemy stra¿akom OSP Œmigiel,
stra¿y miejskiej oraz policji za pomoc
w przeprowadzeniu zawodów.

OKFiR
foto OKFiR

Wielkie bieganie ulicami
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Turniej Pi³karski Mê¿czyzn Niezrze-
szonych o Puchar Kierownika OKFiR
odby³ siê 7 czerwca na kompleksie bo-
isk „Orlik 2012”. Wziê³o w nim udzia³ piêæ
dru¿yn. Mecze, którym towarzyszy³y
ogromne emocje, rozgrywano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, a wiêc ka¿da ekipa
gra³a czterokrotnie.
Puchar z r¹k Zygmunta Ratajczaka ode-

3 czerwca w Rydzynie spotka³y siê
reprezentacje szkó³ z województwa wiel-
kopolskiego, by wzi¹æ udzia³ w Mistrzo-
stwach Wielkopolski w Sztafetowych Bie-
gach na Orientacjê!
ZSP w Niet¹¿kowie by³ reprezentowany
przez trzyosobowe sztafety, ¿eñsk¹
i mêsk¹. Zawodnicy mieli do pokonania
dystans 2,5 km do 2,8 km, na którym by³y
rozstawione punkty. Ka¿dy musia³ odna-
leŸæ 9 punktów. Zawody zakoñczy³y siê
sukcesem ¿eñskiej reprezentacji, która
zdoby³a br¹zowy medal wœród 28 sztafet.

Kolejny sukces na bie¿ni odnios³a
zawodniczka UKS Junior Niet¹¿kowo
Magdalena Ki¹ca, która w Miêdzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Juniorów
w Lekkiej Atletyce w Poznaniu wywalczy-
³a dwa br¹zowe medale. 6 czerwca w bie-
gu fina³owym na 100 m z czasem 12.75
uplasowa³a siê na trzecim stopniu po-
dium. Dzieñ póŸniej w biegu na dystan-

Na kompleksie boisk „Orlik 2012”
spotka³y siê 17 czerwca reprezentacje
szkó³ z Bronikowa, Œmigla i Starego Boja-
nowa. Zespo³y sk³ada³y siê z 37 uczniów,
którzy brali udzia³ zarówno w konkuren-
cjach dru¿ynowych, gdzie zdobyte punk-
ty liczy³y siê do klasyfikacji zespo³owej,
jak i indywidualnych, w których dzieci
i m³odzie¿ mia³y szansê zdobyæ medale
i nagrody. Rozegrano turnieje pi³ki no¿-
nej ch³opców klas I-VI szkó³ podstawo-

Walczyli o puchar kierownika
bra³ kapitan dru¿yny Marta”, pozosta³e
ekipy otrzyma³y pami¹tkowe statuetki
i dyplomy.
Wyniki turnieju: I m „Marta”, II m „Ko-
szanowo”, III m „Eda Trans”, IV m „Pi-
caso” Nadolnik, V m „Kozatko”.
Organizator zapewni³ uczestnikom ciep³y
posi³ek i ciasto.

OKFiR foto OKFiR

Dobre wyniki, br¹zowy medal

Zawodniczki zamierza³y walczyæ o ósme

miejsce, co by³o podyktowane ma³ym
doœwiadczeniem dwóch z nich, jednak
w piêknym stylu ukoñczy³y sztafetê na
trzecim miejscu. By³y to Katarzyna P³u-
ciniczak, Anna Ruskowiak oraz Katarzy-
na Wojciechowska, uczennice klas pierw-
szych, a wiêc w takim samym sk³adzie
bêd¹ mog³y reprezentowaæ szko³ê jesz-
cze przez dwa lata. Mêska reprezentacja,
Adrian Zawicki, Maciej £upicki oraz
Krzysztof Kozak, wœród 29 sztafet zajê³a
dziewi¹te miejsce.

 Mi³osz Sibilski
foto archiwum szko³y

Dwa br¹zowe medale w kolekcji Magdy
sie 200 m (26.09) powtórzy³a miejsce ze
„stówki”. Warto dodaæ, ¿e w zawodach
startowali najlepsi lekkoatleci z woje-
wództwa zachodniopomorskiego i wiel-
kopolskiego. Kolejne starty s¹ etapem
przygotowañ do Mistrzostw Polski Junio-
rów, które odbêd¹ siê na pocz¹tku lipca
w S³upsku.

£.Z

V  G m i n n y  D z i e ñ  D z i e c k a
wych, siatkówki ch³opców klas I-II gim-
nazjów oraz turniej w „darts” dla uczniów
klas III gimnazjów a na stadionie turniej
w dwa ognie usportowione dziewcz¹t
klas I-VI szkó³ podstawowych, turniej
przeci¹gania liny dziewcz¹t klas I-II gim-
nazjów oraz turniej gier i zabaw sporto-
wych dla uczniów klas I-III szkó³ podsta-
wowych.
W konkurencjach indywidualnych naj-
lepsi okazali siê:
- wyœcig na klockach – Kamil Kowalski

ze szko³y w Œmiglu,
- wyœcig na mini szczud³ach – Mateusz

Kubiak, szko³a w Bronikowie,
- strza³y pi³k¹ no¿n¹ do ma³ej bramki –

Klaudia Adamczewska, szko³a w Bro-
nikowie,

- rzuty ringo na krzy¿ak – Patryk Doma-
ga³a, szko³a w Starym Bojanowie,

- rzuty lotkami do tarczy – Piotr Wojcie-

chowski ze szko³y w Starym Bojanowie.
W klasyfikacji zespo³owej puchar ufun-
dowany przez burmistrza Œmigla odebra-
³a reprezentacja Samorz¹dowego Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej w Starym
Bojanowie, II miejsce zajê³a reprezenta-
cja Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko-
³y Podstawowej w Œmiglu, a III m Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Bronikowie.
Obchody Dnia Dziecka by³y kolejn¹ im-
prez¹, która odby³a siê w ramach kam-
panii „Zachowaj trzeŸwy umys³”.
Organizatorami byli burmistrz Œmigla,
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
oraz Centrum Kultury w Œmiglu, Gmin-
na Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
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