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Kolejna sesja Rady Miejskiej Œmigla,
odby³a siê 14 czerwca br. i w ca³o-

œci poœwiêcona by³a zagadnieniom
zwi¹zanym z przygotowaniem gminy
Œmigiel do spe³nienia obowi¹zków, ja-
kie nak³ada na wszystkie gminy w Pol-
sce znowelizowana ustawa o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2012 r. jednak nowy system gospo-
darowania odpadami komunalnymi za-
cznie funkcjonowaæ w po³owie 2013 r.
Jedn¹ z pierwszych decyzji, jak¹ radni
musieli podj¹æ to okreœlenie, czy zada-
nia z zakresu gospodarki odpadami ko-
munalnymi Gmina Œmigiel bêdzie re-
alizowaæ samodzielnie czy wespó³
z innymi gminami zrzeszonymi
w miêdzygminnym zwi¹zku. Burmistrz

XXII sesja Rady Miejskiej
Œmigla przedstawi³ powody, dla któ-
rych bardziej korzystne jest przy³¹cze-
nie siê do miêdzygminnego zwi¹zku.
S¹ to min.: tañsza obs³uga administra-
cyjna, ujednolicony system op³at w re-
gionie, jednolita kampania informacyj-
na oraz niespotykany jak dot¹d zakres
i nowatorstwo za-
dania. Po burzli-
wej dyskusji rad-
ni podjêli uchwa-
³ê o utworzeniu
zwi¹zku miêdzyg-
minnego pod nazw¹
„Komunalny Zwi¹-
zek Gmin Regionu
Leszczyñskiego”.
W sk³ad zwi¹zku
wchodzi 17 gmin

z tzw. regionu leszczyñskiego. Za przy-
st¹pieniem gminy Œmigiel do zwi¹zku
opowiedzia³o siê 10 radnych, 4 po-
wstrzyma³o siê od g³osu. Kolejn¹
uchwa³¹ by³o przyjêcie statutu zwi¹z-
ku.

Monika Tomaszewska, foto M.T.

XXII sesja Rady Miejskiej
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Zarz¹d Osiedla nr 3 w Œmiglu, zorga-
    nizowa³, 9 czerwca, drugi integracyj-
ny piknik dla mieszkañców osiedla. Jego
inicjatorem by³a Danuta Strzelczyk - prze-
wodnicz¹ca Zarz¹du.
Konkurencje sportowe odby³y siê na
boiskach „Orlika”, a konkurencja
strzelecka na strzelnicy KBS Œmigiel.
Imprezê zakoñczy³a biesiada na tere-
nie rekreacyjnym przy Centrum Kul-
tury w Œmiglu przy grillu i cieœcie,
ufundowana przez osiedlow¹ piekar-
niê. Zwyciêzcy odebrali nagrody i me-
dale pozyskane przez Zarz¹d od spon-
sorów - mieszkañców osiedla. Pierw-
sze miejsca w poszczególnych konku-

Piknik rodzinny Zarz¹du Osiedla nr 3
rencjach zajêli: Remigiusz Styziñski
w turnieju strzeleckim, Agnieszka Rzy-
ska w rzutach woreczkami do celu,
Klaudia Guciñska - w skokach na ska-
kance oraz Renata i Remigiusz Styziñ-
scy w konkurencji rodzinnej.
W rozegranym meczu pi³ki no¿nej: ka-
walerowie kontra ¿onaci, wynikiem 6:3
zwyciê¿yli kawalerowie.
Biesiada by³a okazj¹ do przedstawienia
mieszkañcom osiedla tegorocznych pla-
nów dzia³ania Zarz¹du, m.in. wystawie-
nia osiedlowej dru¿yny w lipcowym Tur-
nieju Wsi i Osiedli w Starym Bojanowie.

AKA
fot. A. Józefiak Piknik rodzinny

W Dniu Dziecka - 1 czerwca, w od-
dziale przedszkolnym przy Szko-

le Filialnej w Wonieœciu odby³a siê olim-
piada przedszkolaka pod has³em „Wszyst-
ko dla zdrowia”. Zadania konkursowe
by³y podsumowaniem trwaj¹cego ca³y
rok szkolny programu „Moje dziecko
idzie do szko³y”. Celem zorganizowanych
konkurencji by³o kszta³towanie postawy
prozdrowotnej i zachêcanie do zdrowe-
go stylu ¿ycia. Dzieci z zapa³em przyst¹-
pi³y do wykonywania ró¿norodnych za-
dañ. Na pocz¹tku stworzy³y „Drzewko
zdrowia”, za pomoc¹ którego, poprzez
tzw. „burzê mózgów” przypomnia³y so-
bie jakie czynniki maj¹ wp³yw na zdro-
wie cz³owieka. Nastêpnie wziê³y udzia³
w zabawie ruchowej do piosenek  „Wdech
i wydech” oraz „G³owa, ramiona”. Kon-
kurencje umys³owe zawiera³y miêdzy in-

Wszystko dla zdrowia
nymi zgaduj-zgadulê pt. „Wszystko
o zdrowiu” (zagadki, pytania, segregowa-
nie produktów ¿ywnoœciowych na zdro-
we i szkodliwe dla organizmu, ocenianie
czy dane zdanie jest prawdziwe, czy nie);
uk³adanie owocowych puzzli; zagadki ru-
chowe; zagadkê smakow¹ „Zgadnij, co
tak smakuje?”. Najwiêcej emocji
wywo³a³y konkurencje sprawno-
œciowe: „Balonowe brzuchy”,
„Przeprawa przez strumieñ”, rzu-
canie woreczkami do celu, wyœci-
gi z woreczkami, wyœcigi z pi-
³eczk¹, wyœcigi kangurów; zabawy
z chust¹ animacyjn¹. Nastêpnie
dru¿yny wykona³y prace plastycz-
ne pt. „Lubiê owoce”.
Na zakoñczenie by³ aerobik -
wszystkie dzieci porusza³y siê
w rytm muzyki. PóŸniej rada ro-

dziców zaprosi³a dzieci na zdrowy poczê-
stunek - sok i owoce.
Wszyscy byli zwyciêzcami i otrzymali
nagrody ufundowane przez SANEPID
w Koœcianie.

Wanda Olejnik
foto archiwum

Jubileuszowy - dziesi¹ty - festyn z oka-
zji Dnia Dziecka odby³ siê w sobotê

16 czerwca br. Organizatorami byli Za-
rz¹d Osiedla nr 4, Centrum Kultury wraz
z Oœrodkiem Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu. Dla dzieci przygotowano
wiele atrakcji. Mog³y wykazaæ siê zdol-
noœciami plastycznymi w konkursie ry-
sunku na nowym asfalcie oraz w kilku
konkurencjach sprawnoœciowych zorga-
nizowanych przez harcerki. Blok gier
i zabaw dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
przygotowa³y i przeprowadzi³y Ania
i Kamila Tomasik. Panowie mogli wyka-
zaæ siê si³¹ i sprawnoœci¹ w przerzuca-
niu opon od tira. Najlepszym strong-me-
nem zosta³ Roman Tomasik. Niema³¹
atrakcjê stanowi³y przejazdy motocykla-

Atrakcyjny festyn
mi i bryczk¹ S³awomira Starkbauera.
Równoczeœnie z festynem rozgrywany
by³ turniej siatkówki mieszanej o pucha-
ry Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nr
4. W kategorii m³odzie¿o-
wej zwyciê¿yli „Absolwen-
ci” przed dru¿yn¹ „Koko-
sy”, a w kategorii doros³ych
„OKFiR” przed „Przypad-
kow¹ Dru¿yn¹”.
Zwyciêskie dru¿yny otrzy-
ma³y dyplomy i puchary
oraz zaproszenie na posi-
³ek fundowany przez re-
stauracjê „Poemat”.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla nr 4 w Œmiglu
W³odzimierz Drótkowski

serdecznie dziêkuje za pomoc sponso-
rom i wszystkim zaanga¿owanym w or-
ganizacjê imprezy osobom.

W. D., foto OKFiR

Zdrowe przedszkolaki

Rysowanie na asfakcie
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W tegorocznych gminnych zawo-
dach sportowo-po¿arniczych, któ-

re odby³y siê 3 czerwca w Sp³awiu, naj-
lepsze wyniki uzyska³y dru¿yny gospo-
darzy.
Do zawodów przyst¹pi³o 38 ekip OSP,
w tym 11 kobiecych. Stra¿acy musieli wy-
kazaæ siê sprawnoœci¹ i szybkoœci¹
w æwiczeniach bojowych oraz sztafecie
po¿arniczej z przeszkodami. W dwóch
z trzech mêskich kategorii wiekowych -
najstarszej (Old-Boy) i najm³odszej (M³o-
dzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze) najwy¿-
sze miejsca na podium zajê³y dru¿yny ze
Sp³awia. W grupie A zwyciêzc¹ zosta³a
dru¿yna z Machcina. Kobiety wystarto-
wa³y w 2 kategoriach wiekowych: M³o-
dzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze oraz
w grupie C. W m³odszej kategorii tryum-
fowa³a dru¿yna z Machcina, zaœ w star-
szej ekipa ze Sp³awia.
Sêdziom g³ównym zawodów by³ bryg.
Andrzej Ziegler - zastêpca Komendanta
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie.
Zawodom przygl¹dali siê stra¿acy z part-
nerskiego miasta w Czechach - Kameni-
ce nad Lipou, którzy w tym czasie, na
zaproszenie w³adz samorz¹dowych, go-
œcili w Gminie Œmigiel.
Poni¿ej wyniki koñcowe zmagañ w po-
szczególnych kategoriach wiekowych:
W grupie MDP dziewczêta:
1 miejsce MDP Machcin z wynikiem
³¹cznym 109,8 pkt.
2 miejsce MDP Stare Bojanowo z wyni-
kiem ³¹cznym 120,5 pkt.
3 miejsce MDP Morownica z wynikiem
³¹cznym 155,4 pkt.
4 miejsce MDP ¯egrówko z wynikiem
³¹cznym 158,7 pkt.
5 miejsce MDP Œmigiel z wynikiem
³¹cznym 162,7 pkt.
6 miejsce MDP Wonieœæ II z wynikiem
³¹cznym 166,9 pkt.
7 miejsce MDP Robaczyn z wynikiem
³¹cznym 167,2 pkt.
8 miejsce MDP Wonieœæ I z wynikiem
³¹cznym 176,8 pkt.
9 miejsce MDP Sp³awie z wynikiem
³¹cznym 204,9 pkt.

Gminne zmagania OSP
W grupie MDP ch³opcy:
1 miejsce MDP Sp³awie z wynikiem
³¹cznym 116,7 pkt.
2 miejsce MDP Niet¹¿kowo z wynikiem
³¹cznym 117,6 pkt.
3 miejsce MDP Stare Bojanowo z wyni-
kiem ³¹cznym 120,6 pkt.
4 miejsce MDP Wonieœæ z wynikiem
³¹cznym 128,2 pkt.
5 miejsce MDP ¯egrówko z wynikiem
³¹cznym 130,4 pkt.
6 miejsce MDP Karœnice z wynikiem
³¹cznym 137,1 pkt.
7 miejsce MDP Robaczyn z wynikiem
³¹cznym 149,7 pkt.
8 miejsce MDP Sierpowo z wynikiem

³¹cznym 149,8 pkt.
9 miejsce MDP Nowa Wieœ z wynikiem
³¹cznym 154,0 pkt.
10 miejsce MDP Bronikowo z wynikiem
³¹cznym 156,1 pkt.
11 miejsce MDP Karmin z wynikiem
³¹cznym 156,6 pkt.
W grupie C:
1 miejsce KDP Sp³awie z wynikiem
³¹cznym 152,6 pkt.
2 miejsce KDP Nowa Wieœ z wynikiem
³¹cznym 169,9 pkt.
W grupie A:
1 miejsce OSP Machcin z wynikiem
³¹cznym 106,9 pkt.
2 miejsce OSP Sp³awie z wynikiem

³¹cznym 116,1 pkt.
3 miejsce OSP Stare Bojano-
wo z wynikiem ³¹cznym
123,5 pkt.
4 miejsce OSP Niet¹¿kowo
z wynikiem ³¹cznym 124,3
pkt.
5 miejsce OSP Bronikowo
z wynikiem ³¹cznym 133,8
pkt.
6 miejsce OSP Karœnice
z wynikiem ³¹cznym 133,9
pkt.
7 miejsce OSP Morownica
z wynikiem ³¹cznym 136,8
pkt.
8 miejsce OSP Nowa Wieœ
z wynikiem ³¹cznym 138,2
pkt.
9 miejsce OSP Robaczyn
z wynikiem ³¹cznym 140,1
pkt.
10 miejsce OSP Olszewo
z wynikiem ³¹cznym 141,3
pkt.
11 miejsce OSP Czacz z wy-
nikiem ³¹cznym 148,6 pkt.
12 miejsce OSP Karmin
z wynikiem ³¹cznym 160,5
pkt.
13 miejsce OSP Sierpowo
z wynikiem ³¹cznym 169,1
pkt.
W grupie OLD-BOY:
1 miejsce OSP Sp³awie z wy-
nikiem ³¹cznym 133,1 pkt.
2 miejsce OSP Machcin
z wynikiem ³¹cznym 141,8
pkt.
3 miejsce OSP Karœnice
z wynikiem ³¹cznym 175,8
pkt.

AKA
foto archiwum

Stra¿acy z Kamenic nad Lipou

Zbiórka dru¿yn Chwile odpoczynku
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Rodzinny Festyn Œwiêtojanski

W sobotê, 23 czerwca br., na terenie
przy Centrum Kultury w Œmiglu

odby³ siê „Rodzinny Festyn Œwiêtojañski”
zorganizowany przez Stowarzyszenie Po-
mocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³no-
sprawnej „Œwiat³o Nadziei”, Centrum
Kultury oraz Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Œmiglu. Celem imprezy by³a inte-
gracja pokoleñ oraz osób niepe³nospraw-
nych ze œrodowiskiem lokalnym, a skie-
rowana by³a g³ównie do dzieci i m³odzie-
¿y.

Organizatorzy przygoto-
wali tego dnia wiele kon-
kurencji spor towych,
przejazdy br yczkami,
kucem oraz wozem stra-
¿ackim, a tak¿e s³odkie
przek¹ski i napoje.
W ka¿dej konkurencji
istnia³a mo¿liwoœæ zdo-
bycia nagrody, wiêc chêt-
nych do udzia³u w nich
nie brakowa³o. Wielk¹
radoœæ sprawi³a wszyst-
kim lekcja Zumby, a najm³odsi
uczestnicy szczególnie upodo-
bali sobie zamek dmuchany, ba-
sen z kulkami oraz trampolinê.
W czasie festynu odby³ siê rów-
nie¿ pokaz i kurs udzielania
pierwszej pomocy przedme-
dycznej.
Przez ca³y czas istnia³a mo¿li-
woœæ kupienia upominków na
kiermaszach zorganizowanych
przez Warsztaty Terapii Zajêcio-

wej w Koœcianie, Oœro-
dek Wsparcia w Koœcia-
nie oraz Œrodowiskowy
Dom Samopomocy w Koœcianie.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim
osobom, które przyczyni³y siê do
organizacji „Rodzinnego Festynu
Œwiêtojañskiego”, a szczególnie
wolontariuszom, stra¿akom z Ko-
mendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie, stra-
¿akom z OSP w Starym Bojanowie
i Œmiglu, Zygmuntowi Ratajczako-

wi - kierownikowi Oœrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu, Zofii i Zdzi-
s³awowi Czajkom, Miros³awowi Szlafka,
Beacie Ha³at - instruktorce zumby oraz
Grzegorzowi Karoliñskiemu z £êki Wiel-
kiej - w³aœcicielowi firmy „Anette”, który
udostêpni³ dmuchany zamek i inne urz¹-
dzenia rekreacyjne.

Marta Apolinarska
foto Patryk Wieczorek

We wrzeœniu 2011 r. Sejm RP podj¹³
uchwa³ê o ustanowieniu roku 2012

Rokiem Janusza Korczaka. W zwi¹zku
z tym Szko³a Filialna w ¯egrówku zreali-
zowa³a projekt pt. „Janusz Korczak przy-
jacielem dzieci”. Pani bibliotekarka Kry-
styna Biniaœ podczas warsztatów biblio-
tecznych zapozna³a uczniów z ¿yciem
i z ksi¹¿kami Janusza Korczaka oraz za-
chêci³a wszystkich do przeczytania wy-
branych pozycji. Przygotowa³a równie¿
okolicznoœciow¹ wystawê. PóŸniej ucznio-
wie wspólnie z wychowawcami poznali
wielu bohaterów ksi¹¿ek i przygotowali
ilustracje do konkursu plastycznego, któ-
rego zwyciêzcami zostali: Kaja Gawron,
Kacper Drozdek, Angelika Kozikowska.
Pedagog szkolny - Izabela Ratajczak,
omówi³a z dzieæmi, nawi¹zuj¹c do zasad

Janusz Korczak przyjacielem dzieci
g³oszonych przez Janusza Korczaka, pra-
wa dziecka i ich sposób realizacji w na-
szej szkole. W celu utrwalenia zdobytych
wiadomoœci o postaci Starego Doktora
dzieci korzysta³y z In-
ternetu. Podsumowa-
niem projektu by³ quiz
nt. ¿ycia i twórczoœci
Janusza Korczaka,
w którym zwyciê¿y³a
Zuzanna Skoracka.
Wszystkie dzia³ania
prowadzone podczas
projektu mia³y na celu
przybli¿enie dzieciom
postaci wybitnego pe-
dagoga, spo³ecznika,
publicysty i lekarza,
cz³owieka, który przede

wszystkim kocha³ dzieci i jako jeden
z pierwszych upomnia³ siê o ich prawa.

B. £awniczak
foto archiwum szko³y

Warsztaty biblioteczne
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Grupy „Biedronki” i „Promyczki”
     z Przedszkola Samorz¹dowego
w Œmiglu zrealizowa³y projekt edukacyj-
ny „Z Ekologi¹ na Ty”. W trakcie realiza-
cji tego przedsiêwziêcia, dzieci okreœla-
³y co powoduje zanieczyszczenie naszej
planety oraz jak nale¿y dbaæ o œrodowi-
sko, w którym ¿yjemy. Poza tym przed-
szkolacy dowiedzieli siê co to jest smog
i podawali propozycje jak zapobiegaæ po-
wstaniu tego zjawiska.
Dzieciom du¿o radoœci sprawi³y zajêcia,
podczas których przeprowadzali do-
œwiadczenia z wod¹. Interesuj¹cym punk-
tem tego projektu by³a wycieczka do
oczyszczalni œcieków w Koszanowie.
Dziêki niej przedszkolacy poznali po-
szczególne etapy filtrowania wody
i oczyszczania jej za pomoc¹ odpowied-
nich bakterii.  Ponadto „Biedronki”
i „Promyczki” uczy³y siê segregowaæ
œmieci i pozna³y nowe pojêcie - recykling.
Niecodzienn¹ atrakcj¹ dla dzieci by³o wy-
konanie wspólnie z rodzicami zabawek
z odpadów. Zosta³y one zaprezentowane
w holu przedszkola i nagrodzone dyplo-
mami oraz niespodziankami. Podsumo-
waniem projektu „Z Ekologi¹ na Ty” by³o
przedstawienie pt. „Miœ Uszatek w lesie”,
które 6-latki i 7-latki przedstawi³y m³od-
szym kolegom z przedszkola oraz swo-
im rodzicom.

Ewa Nowak
foto archiwum

Ekologiczny przedszkolak

Prezentacja ekologicznego poci¹gu

Ekologiczni przedszkolacy

Z wszystkiego mo¿na zrobiæ lalkê

Wieœci z Gimnazjum w Œmiglu
Miko³aj z wyró¿nieniem
W Zespole Szkó³ nr 3 W Koœcianie, po
raz jedenasty, odby³ siê Powiatowy Kon-
kurs Matematyczny dla Uczniów Klas
Pierwszych Gimnazjum. W zmaganiach,
które mia³y miejsce 16 maja, wziê³o
udzia³ 36 uczniów z trzynastu gimnazjów
powiatu koœciañskiego, wœród nich
z Gimnazjum w Œmiglu. Zadania nie by³y
³atwe, a poziom konkursu wyrównany.
W gronie nagrodzonych znalaz³ siê uczeñ
klasy I c, Miko³aj Adamski, który zdoby³
wyró¿nienie.
Ratujemy wilki
Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja
w Œmiglu wraz z Zespo³em Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie zorganizo-
wa³o III Turniej Strzelecki Czarnopro-
chowy „Ratujemy wilki”, który odby³ siê
13 maja. Impreza mia³a charakter chary-
tatywny, a ca³kowity dochód zosta³ prze-
kazany Stowarzyszeniu Dla Natury -
Wilk, na badania prowadzone nad popu-
lacj¹ wilków w Polsce Zachodniej. W tur-

nieju wziê³o udzia³ wielu znakomitych go-
œci, a na uczestników czeka³o du¿o atrak-
cji.
Ci, którzy przybyli w niedzielne popo³u-
dnie na strzelnicê Bractwa Kurkowego
w Œmiglu, mogli wys³uchaæ prelekcji
o ochronie wilków w Polsce, wyg³oszo-
nej przez mi³oœniczkê zwierz¹t, nauczy-
cielkê chemii i biologii - Mariê Dep-
czyñsk¹, obejrzeæ popisy Bractwa Rycer-
skiego z Krzywinia oraz przedstawienie

„Siedem wilczków i z³a koza”,
wys³uchaæ wystêpu zespo³u
muzycznego z Gimnazjum
w Œmiglu pod opiek¹ Piotra
Andrynowskiego, a przede
wszystkim spróbowaæ swoich
si³ w strzelaniu z broni czar-
noprochowej. Znalaz³o siê
równie¿ „coœ dla cia³a”, bo na
goœci czeka³y wspania³e cia-
sta, kawa, herbata, kie³baski
z ogniska i bigos. Po podsu-
mowaniu wyników turnieju

okaza³o siê, ¿e dwaj strzelcy uzyskali taki
sam wynik. W dogrywce, podczas której
zawodnicy oddawali tylko jeden strza³,
lepszy okaza³ siê Dawid Dosz i to on ode-
bra³ laur zwyciêzcy. Drugie miejsce zaj¹³
Witold Kulus, a trzecie Roman Schiller.
Wszystkich, którym nie by³ obojêtny los
zwierz¹t, a w szczególnoœci wilków
w Polsce, i którzy wsparli imprezê, dziê-
kujemy.

tekst i fot. Gimnazjum w Œmiglu

Najlepsi matematycy
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Kościół p.w. Św. Wawrzyńca w Wonieściu

Miejscowoœæ po³o¿ona jest oko³o 12
km. na p³d. od Koœciana. Pierwsza

wzmianka o Wonieœciu pochodzi z 1258
roku. Parafia zosta³a erygowana prawdo-
podobnie po tej dacie staraniem zakon-
ników z klasztoru lubiñskiego, a pierw-
sza wzmianka o niej pochodzi z roku
1299. Wonieœæ do roku 1797 stanowi³ w³a-
snoœæ wspomnianego klasztoru w Lubi-
niu. Po sekularyzacji klasztoru Wonieœæ
znalaz³ siê w rêkach rodziny von Beyer,
a nastêpnie Bojanowskich. W 1864 roku
maj¹tek kupi³ Ludwik von Wedemeyer.
Jego nastêpcy gospodarowali tam do
koñca II wojny œwiatowej. Pierwszym du-
chownym w Wonieœciu, który wzmianko-
wany jest w 1299 roku by³ Pawe³. Do pa-
rafii w XVIII w. nale¿a³o 10 miejscowo-
œci. Pierwotnie koœció³ by³ drewniany, ale
w XV wieku istnia³ tam ju¿ koœció³ muro-
wany wybudowany w stylu póŸnogotyc-
kim. W póŸniejszym okresie koœció³ by³
kilka razy przebudowywany. Sta³o siê tak
w XVII i XVIII wieku, a tak¿e w latach
1887-1890. W tym okresie dobudowano
m.in. czterokondygnacyjn¹ wie¿ê.
W wyniku tych prac sta³ siê on koœcio-
³em neogotyckim, w którym wykorzysta-
no pozosta³oœci wczeœniejszego koœcio³a
gotyckiego. Koœció³ w efekcie zosta³ po-
wiêkszony i podwy¿szony. Œwi¹tynia jest

budowl¹ orientowan¹, murowan¹, otyn-
kowan¹, nakryt¹ dwuspadowym dachem
z ma³¹ wie¿yczk¹ na sygnaturkê. Dawna
nawa sta³a siê obecnie prezbiterium, za-
krystia zajmuje miejsce dawnego prezbi-
terium. Prezbiterium kryte jest sklepie-
niem krzy¿owym, za-
krystia sklepieniem
¿aglastym, a dobu-
dowana od zachodu
nawa sklepieniem
kolebkowym. Poli-
chromia znajduj¹ca
siê w koœciele pocho-
dzi czêœciowo z lat
1887-1890, a w ³uku
têczowym z roku
1950 i jej twórc¹ by³
Wiktor Gosieniecki,
a przedstawia scenkê
figuraln¹ adoracji
Najœwiêtszego Sakra-
mentu przez anio³ów. W koœciele znajduj¹
siê 3 neogotyckie o³tarze. W centrum
g³ównego o³tarza znajduje siê rzeŸba
przedstawiaj¹ca patrona koœcio³a t.j. œw.
Wawrzyñca z atrybutami swego mêczeñ-
stwa t.j. palm¹ i kratami. Z lewej strony
znajdujê siê obraz Chrystusa wstêpuj¹-
cego do nieba, a z prawej Chrystusa
Zmartwychwsta³ego. W górnej czêœci
umieszczone s¹ rzeŸby œwiêtych, a mie-
dzy nimi znajduje siê Pieta. Na antepe-

dium o³tarza jest p³askorzeŸba ze scen¹
Ostatniej Wieczerzy. Lewy o³tarz poœwiê-
cony jest Zwiastowaniu, a prawy Sercu
Jezusowemu. Z wyposa¿enia œwi¹tyni
warto zwróciæ uwagê na barokow¹ i po-
lichromowan¹ chrzcielnicê z po³owy
XVIII wieku w postaci klêcz¹cego anio-
³a, który trzyma misê chrzcieln¹. Ambo-
na wokó³ której s¹ figury Ewangelistów
nakryta jest drewnianym baldachimem
z postaci¹ Chrystusa, któremu towa-
rzysz¹ anio³owie. W prezbiterium z lewej
strony o³tarza na œcianie widoczne s¹
sceny Bo¿ego Narodzenia. Znajduj¹ce
siê po obu stronach o³tarza ³awy kolator-
skie ozdobione s¹ herbami rodzin szla-
checkich, m.in. £odzia i Boñcza. Witra-
¿e pochodz¹ z koñca XIX wieku, a wyko-
nane zosta³y we Wroc³awiu. Organy po-
chodz¹ z roku 1916 i zosta³y wykonane
przez Józefa Stanis³awskiego z Poznania.
Omawiaj¹c dzieje koœcio³a nie mo¿na nie
wspomnieæ kilku wspania³ych duszpaste-
rzy, którzy pe³nili pos³ugê w tej parafii.
Nale¿eli do nich m.in. Jan Noskowicz
autor m.in. opracowania dot. prawa ka-
nonicznego z 1650 roku, ks. Józef Stagra-
czyñski - redaktor „Tygodnika Katolic-

kiego” i „Biblioteki Kaznodziejskiej” oraz
pisma dla pszczelarzy „Pasiecznik”, ks.
Teodor Bartsch zas³u¿ony w dziele roz-
budowy koœcio³a, ks. Stanis³aw Ci¹¿yñ-
ski red. „Przewodnika Katolickiego” za-
mordowany w 1942 roku w Dachau,
a tak¿e ks. Aleksy Klawka prof. Uniwer-
sytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie,
a nastêpnie Uniwersytetu Jagielloñskie-
go.

Jan Pawicki
Przykoœcilna figura Œw. Wawrzyñca z palm¹
i krat¹ - atrybutami jego mêczeñstwa

Koœció³ p.w. Œw. Wawrzyñca w Wonieœciu
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W auli Gimnazjum im. Konstytucji
     3 Maja w Œmiglu odby³a siê
6 czerwca br. debata „M³ody - znaczy
aktywny?” zorganizowana przez wolon-
tariuszy. By³a on uwieñczeniem progra-
mu M³ody Obywatel z Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej z Warszawy, do które-
go m³odzi ludzie przyst¹pili we wrzeœniu
ubieg³ego roku. Warto przypomnieæ, ¿e
gimnazjaliœci, pod okiem swojej opiekun-
ki Izabelli Szablewskiej rzetelnie i syste-
matycznie realizowali kolejne punkty
projektu tzn. dwukrotnie wziêli udzia³
w warsztatach we Wroc³awiu, dokonali
analizy zasobów spo³ecznoœci lokalnej,
nawi¹zali wspó³pracê z lokalnymi insty-
tucjami. Prezentacja projektu pt. „Wspó³-
praca celem do sukcesu” realizowanego
przez zespó³ œmigielskich gimnazjalistów
nast¹pi³a w dwóch etapach. 20 maja br.
podczas festynu szkolnego 10 zaproszo-
nych instytucji zaprezentowa³o swoj¹ do-
tychczasow¹ dzia³alnoœæ oraz mia³o mo¿-
liwoœæ, by zachêciæ mieszkañców Œmigla
do aktywnoœci spo³ecznej i obywatelskiej.
Druga prezentacja czyli debata nast¹pi-
³a 6 czerwca br. Z zaproszenia wolonta-

r iuszy skorzy-
stali: Ma³gorzata
Adamczak - po-
s³anka RP, Wik-
tor Snela - bur-
mistrz Œmigla,
Feliks Banasik -
radny Powiatu
Koœciañskiego,
Wojciech Ciesiel-
ski - radny Rady
Miejskiej Œmigla,
Rafa³ Klem - rad-
ny Rady Miejskiej
Œmigla, przewod-
nicz¹cy Komisji ds. Spo³ecznych, Barba-
ra Kuderska - kierownik Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Œmiglu.
Celem debaty by³o ukazanie mo¿liwych
œcie¿ek aktywnoœci m³odych ludzi,
wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami oraz
promowanie idei aktywnoœci spo³ecznej
i obywatelskiej. Uczniowie - Martyna
Paul i Przemys³aw Kud³aszyk zadbali o
sprawny i profesjonalny przebieg deba-
ty. Zachêcali spo³ecznoœæ szkoln¹ do za-
dawania pytañ i wspólnej dyskusji z zapro-

szonymi goœæmi.
Pytaniom n ie
by³o koñca. Wy-
powiedziom przy-
s³uchiwa³a siê ko-
misja, która na
zakoñczenie od-
czyta³a najwa¿-
niejsze wnioski:
- wa¿ny jest lider,
któr y kieruje
i prowadzi gru-
pê,

- m³odzie¿ mo¿e dzia³aæ na wielu polach
tj. w instytucjach, stowarzyszeniach, klu-
bach, gdzie tylko chce, wa¿ne by by³o to
zgodne z zainteresowaniami oraz z tym,
co chce robiæ,
- nie tylko wielkie sprawy s¹ wa¿ne, ale
tak¿e ma³e,
- aktywnoœæ to nie tylko formu³owanie
¿¹dañ, oczekiwañ, ale tak¿e oferowanie
czegoœ od siebie,
- ka¿dy z nas ma pewne zdolnoœci, wa¿-
ne jest by je odkryæ,
- rzeczywistoœæ wokó³ siebie zmieniamy
my sami,
- aktywnoœæ jest w ka¿dym z nas, w ka¿-
dym, kto ma jakiœ pomys³ i realizuje go.
Na zakoñczenie podziêkowano wszyst-
kim za udzia³ w debacie - wyj¹tkowej lek-
cji aktywnoœci spo³ecznej i obywatelskiej.
Transmisjê z przebiegu ca³ej debaty obej-
rzeæ mo¿na na stronie szko³y www.gim.zsi-
po.pl

Izabela Szablewska
foto archiwum

M³ody - znaczy aktywny?

Kolejny ju¿ raz Fundacja Redempto-
ris Missio zorganizowa³a akcjê

„Opatrunek na ratunek”. Uczniowie ze
Szkolnego Ko³a Caritas w Starym Boja-
nowie i tym razem z radoœci¹ wziêli udzia³
w akcji anga¿uj¹c swoich kolegów; do
akcji w³¹czy³y siê tak¿e dwie grupy 0:B
i C
Wiedz¹c, ¿e na terenach misyjnych bra-
kuje dos³ownie wszystkiego, przez ponad
miesi¹c uczniowie zbierali: banda¿e, pla-
stry, rêkawiczki jednorazowe, ig³y i strzy-
kawki.
„Misje to nie tylko koœcio³y - jak infor-
muje Fundacja - misje to tak¿e przychod-
nie i szpitale, które powsta³y by poma-
gaæ tym najbardziej potrzebuj¹cym.

Wszyscy okoliczni mieszkañcy wiedz¹,
¿e tam nikt nie odmówi im pomocy. Ka¿-
dy banda¿, czy plaster s¹ na wagê z³ota.
Kiedy przychodz¹ paczki z Fundacji to
zawsze wielka radoœæ i œwiêto. Tam przy-
daje siê dos³ownie wszystko. Nawet p³ót-
no, którym nasi wolontariusze obszywaj¹
paczki jest darte na banda¿e.”
Jak zwykle bojanowscy uczniowie i ich
rodzice stanêli na wysokoœci zadania.
Dzieci rezygnowa³y ze s³odyczy, a zaosz-
czêdzone pieni¹dze wydawa³y w apte-
kach na materia³y opatrunkowe, których
uzbiera³o siê ca³kiem sporo. Zapakowa-
ne w wielki karton trafi¹ do Fundacji,
a póŸniej do Afryki. Organizatorzy dziê-
kuj¹ wszystkim tym, którzy odpowiedzie-

li na apel Szkolnego Ko³a Caritas, a Ra-
dzie Rodziców za pokrycie kosztów prze-
sy³ki paczki.

Anna Czapska
foto archiwum

Opatrunek na ratunek

Pami¹tkowe zdjêcie z paczk¹

Goœcie debaty

Pytaniom nie by³o koñca
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Uroczystoœæ Pasowania na Czytelni-
ka odby³a siê w Szkole Filialnej

w Wonieœciu. Dzieci zapozna³y siê z cie-
kaw¹ prezentacj¹ multimedialn¹ doty-
cz¹c¹ drogi ksi¹¿ki od pisarza do czy-
telnika, pozna³y zasady korzystania

Pasowanie na czytelnika

z biblioteki oraz wys³ucha³y próœb
ksi¹¿ki skierowanych do dzieci.

Pierwszoklasiœci z³o¿yli
przyrzeczenie, ¿e bêd¹
szanowaæ ksi¹¿ki i zosta-
li pasowani na czytelni-
ków.
Klasa pierwsza otrzyma³a
dyplomy oraz pami¹t-
kow¹ zak³adkê do ksi¹¿-
ki.
Teraz przy ka¿dym wypo-
¿yczaniu nosz¹ te zak³ad-
ki i przek³adaj¹ z ksi¹¿ki
zdawanej do wypo¿ycza-
nej.

Agnieszka Zap³ata
foto archiwum szko³yPasowanie na czytelnika

M³odzi czytelnicy

Pracownicy Centrum Kultury w Œmi-
glu do Dnia Dziecka przygotowywa-

li siê od miesiêcy. Szyciem strojów zajê-
³y siê bibliotekarki Joanna Boroñ i Mar-
lena Nowak oraz Lidia Skrzypczak. Jed-
noczeœnie w niemal profesjonalnym stu-
diu nagrañ - zorganizowanym na scenie
sali widowiskowej powsta³a niezbêdna
œcie¿ka dŸwiêkowa, nad dopracowaniem
której pracowa³ póŸniej w pocie czo³a
monta¿ysta - Micha³ Majer. W ostatnich

Kukie³kowy Dzieñ Dziecka
dniach maja rozpoczêto intensywne pró-
by. A wszystko to po to, by z okazji Dnia
Dziecka zaprosiæ ma³ych widzów do obej-
rzenia kolejnego ju¿ teatrzyku kukie³ko-
wego. Tym razem wœród piêknych deko-
racji, efektów specjalnych i ¿ywych ak-
torów, na scenie królowa³ „Kopciuszek”.
Spektakl obejrza³o na kilku seansach
oko³o 750 dzieci, a dodatkow¹ atrakcj¹
by³y nie tylko rozdawane po seansie s³o-
dycze, ale i mo¿liwoœæ zrobienia sobie

pami¹tkowego zdjêcia z bohaterami baj-
ki - kukie³kami.

M.D. foto M. Dymarkowska

Kopciuszem na scenie

Pamiatkowe zdjêcia
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To wcale nieprawda, ¿e trzynastka jest
pechowa. Udowodni³ to tegoroczny

XIII Turniej Wsi i Osiedli, który odby³
siê 1 lipca br. w Starym Bojanowie, omi-
jany przez deszcze i burze. Up³yn¹³ on
na wspania³ej zabawie i rywalizacji repre-
zentacji trzynastu wsi i jednego œmigiel-
skiego osiedla. Dowód integracji i chêci
do wspólnego spêdzenia czasu wykaza-
³y wsie: Bielawy, Bronikowo, Bruszcze-
wo, Czacz, Czaczyk, Gliñsko, Niet¹¿ko-
wo, Nowa Wieœ, Olszewo, Robaczyn,
Sp³awie, Stare Bojanowo, ̄ egrówko oraz
Osiedle nr. 3 w Œmiglu. Uroczystego
otwarcia turnieju dokona³ burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, po czym sêdziowie
dali sygna³ do startu w pierwszej z sze-
œciu rozgrywanych tego dnia konkuren-
cji. £¹cznie konkurencji turniejowych
by³o osiem, ale ze wzglêdów organizacyj-
nych dwie z nich - strzelanie z KBKS
i strzelanie z wiatrówki, zosta³y rozegra-
ne tydzieñ wczeœniej w strzelnicy Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu.
Pierwsz¹ z konkurencji rozegranych na
boisku sportowym w Starym Bojanowie
by³ „Hokej na trawie”. Kolejne to „Wy-
œcigi kelnerów”, „Slalom par” (z pi³k¹ po-
miêdzy g³owami), „Rzuty hula-hop” czy
„Toczenie balotu”. Turniejowe zmagania
zakoñczy³a konkurencja niespodzianka,
któr¹ okaza³ siê dmuchany „Dart” udo-
stêpniony organizatorom przez firmê
„Dmuchany Zamek”.
Wyniki jakie osi¹gnê³y reprezentacje
w poszczególnych konkurencjach poka-
zuje zamieszczona poni¿ej tabela, ale nic

Turniej wygranych dru¿yn
nie odda emocji, które im towarzyszy³y.
Ka¿da z konkurencji by³a traktowana bar-
dzo powa¿nie, ale nie zabrak³o równie¿
dystansu, humoru i wspania³ej zabawy,
za co szczególnie dziêkujemy reprezen-
tacjom wsi i kibicom. Nad ca³oœci¹ czu-
wali niezawodni sêdziowie: Zygmunt Ra-
tajczak - kierownik Oœrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu, Robert
Plewka - dyrektor Szko³y Podstawowej
w Œmiglu, Tomasz Fr¹ckowiak - nauczy-
ciel wychowania fizycznego oraz debiu-
tuj¹ca w tej roli Beata Ha³at - absolwent-
ka Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, instruktorka zumby w Cen-
trum Kultury w Œmiglu..
Pierwsze miejsce w tegorocznym turnie-
ju zdoby³a dru¿yna gospodarzy - repre-
zentacja Starego Bojanowa. Otrzyma³a
ona puchar ufundowany przez pos³ankê
RP Ma³gorzatê Adamczak oraz bon to-
warowy o wartoœci 125 z³ ufundowany
przez firmê „U Wiechcia”. Drugie miej-
sce - puchar Burmistrza Œmigla i bon to-
warowy o wartoœci 75 z³ do realizacji
„U Wiechcia” otrzyma³a dru¿yna Osie-
dla nr. 3 w Œmiglu, natomiast trzecie miej-
sce, uhonorowane pucharem ufundowa-
nym przez Wies³awa Kasperskiego -
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmi-
gla i bonem towarowym o wartoœci 50 z³
otrzyma³a dru¿yna z Nowej Wsi. Ponad-
to ka¿da z reprezentacji otrzyma³a czek
o wartoœci 100 z³, dyplom oraz drobny
upominek ufundowany przez firmê
"U Wiechcia". Najwa¿niejsze jednak jest
to, ¿e ka¿da z obecnych na turnieju dru-

¿yn mia³a prawo czuæ siê wygrana, bo
samo zorganizowanie reprezentacji
i przyjazd na turniej to ogromne osi¹gniê-
cie.
Zmagania turniejowe zakoñczy³a zabawa
przy muzyce zespo³u „Orange”. Dla ki-
biców zosta³a te¿ utworzona ma³a strefa
kibica, w której mo¿na by³o wspólnie
obejrzeæ mecz fina³owy Mistrzostw Eu-
ropy.
Organizatorzy dziêkuj¹ sêdziom, Radzie
So³eckiej Starego Bojanowa oraz stra¿a-
kom OSP w Starym Bojanowie za pomoc
w organizacji i sprawne przeprowadzenie
tegorocznego turnieju, Piotrowi Bara-
nowskiemu za obs³ugê gastronomiczn¹
i zorganizowanie stanowisk dla poszcze-
gólnych dru¿yn oraz sponsorom: Banko-
wi Spó³dzielczemu w Œmiglu za wspar-
cie finansowe, firmie „U Wiechcia” za
ufundowane gad¿ety i bony towarowe,
a tak¿e Iwonie i Dariuszowi Skorupskim
z firmy „Dmuchany Zamek” z Wroc³awia
za nieodp³atne u¿yczenie „Darta”.
Galeria foto na www.ck-smigiel.pl.

M.D., foto M. Dymarkowska
Strzelanie z wiatrówki

foto. S.Grzelczyk
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Robaczyn Stare Bojanowo

Olszewo Czaczyk

Bielawy Nowa Wieœ

Czacz Sp³awie
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Gliñsko Niet¹¿kowo

Bronikowo Osiedle nr 3

Bruszczewo Żegrówko

Tak œwiêtowali zwyciêzcy Drugie miejsce dla Osiedla Nr 3 w Œmiglu
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MorownicaNiet¹¿kowo

Fotorelacja z festynów

¿egrówko Robaczyn
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W Witrynie Œmigielskiej Nr 2 z 2010
ukaza³ siê artyku³ Huberta Zbier-

skiego „Jak Œmigiel po po¿arach odbu-
dowywano”. Pod wp³ywem tego ciekawe-
go artyku³u Micha³ Chudak - mieszka-
niec Œmigla, postanowi³ pewnego wieczo-
ru przejrzeæ zasoby bibliotek cyfrowych,
w nadziei na znalezienie tam jakiœ dodat-
kowych informacji. Poszukiwania powio-
d³y siê nad wyraz. Dziêki jego uprzejmo-
œci mo¿emy zapoznaæ naszych Czytelni-
ków z „Odezw¹ do serc litoœciwych” na-
pisan¹ 25 wrzeœnia 1814 roku (a wiêc
dzieñ po tragedii) a zamieszczon¹ w Ga-
zecie Poznañskiej Nr 79 1 paŸdziernika
1814 roku. Krótka informacja na ten te-
mat znalaz³a siê równie¿ w Gazecie Po-
znañskiej nr 80 z tego samego roku.
Oba teksty przytaczamy zachowuj¹c
w pe³ni ich oryginaln¹ pisowniê.

Dodatek do Gazety Poznañskiej Nro.
79.
Odezwa do serc litoœciwych.
Miasto nasze, z³o¿one iescze z 310 bu-
dynków, mieszkalnych, le¿y od wczoray
w zaspach gruzu i popio³ów, wyi¹wszy
trzy pozosta³e przedmieœcia, a niesczê-
œliwi iego mieszkañcy, zalani ³zami, stoi¹
wraz z swemi rodzinami na rozwalinach
swych siedzib, pozbawieni pierwszych
¿ycia potrzeb; albowiem utracili oni wie-
le, a na moment wszystko. Prócz pozo-
sta³ey naymnieyszey czêœci miasta, po-
iedyñcze scz¹tki, dresczem i wzdrygnie-
niem przera¿ai¹ce, obwiesczai¹ niestety
tê smutn¹ prawdê: Tu sta³o niegdyœ na-
sze dobre miasto Szmigiel. To okropne
spustoszenie, by³o równie srogiem, iak
krótkiem dzie³em kilku prawdziwie
strasznych godzin. Wczoray bowiem,
dnia 24. Wrzeœnia, o godzinie w pó³ do
12 tej po³udniowey sta³o iescze w ca³ym
obwodzie miasto nasze, kiedy w³aœnie
ponury dŸwiêk dzwonu, niebiezpieczeñ-
stwo obiawi³. Ogieñ powsta³ w iednym
domu na przedmieœciu Nowanense

Cyfrowe znalezisko

(prawdopodobnie nazwa w³asna przed-
mieœcia, wyraz pochodzi z j. niem., który
mo¿na przet³umaczyæ jako „czysta woda”
- dziœ ju¿  taki wyraz nie jest u¿ywany -
przyp,. red.)  zapewne przez nieostro¿-
noœæ, i przy tak wielkiey posusze, nim po-
œpieszyæ by³o mo¿na do ratunku, rozsze-
rzy³ siê w kilku minutach tak straszliwie,
¿e mimo wszelkie zabiegi, pêdzony gwa³-
townym wiatrem od wschodu na odleg³e
domy miasta, one¿ okropnym zai¹³ p³o-
mieniem. Rynek, trzy celnieysze ulice
miasta, koœció³ parafialny Katolicki iu¿
w roku 1807 z kilkunastoma domami po-
czêœci spalony, budynki Plebañskie, to¿
samo koœció³ Ewangelicko-Luterski, wy-
stawiony iescze roku 1644, ratusz, budyn-
ki magazynowe i kilkanaœcie stodó³,
wszystko to sta³o siê ³upem p³omienia,
i z 310 mieszkalnych domów, stoi tylko
iescze 137. Do 300 familii, tu³a siê z swe-
mi po czêœci licznemi cz³onkami, bez po-
karmu, bez pokrycia; wielu z nich ciœnie
siê po komorach pe³nych zaduchu, lub
wystawionych zewsz¹d na natarczywoœæ
wiatru górach i stodo³ach, wygl¹daj¹c ze
straszliw¹ boiaŸni¹ zbli¿ai¹cey siê zimy;
naywiêksza bowiem czêœæ z pomiêdzy
nich nie iest w stanie naypierwszych

i naynieodbitszych zaspokoiæ potrzeb.
Niemal wszyscy nasi pracowici p³ocien-
nicy i sukiennicy postradali swe warsz-
taty, podobnie wielu innych rzemieœlni-
ków swe nie ma³ym kosztem nabyte na-
rzêdzia i zapasy, i przezto pozbawieni s¹
wszelkiey sposobnoœci wy¿ywienia siê
z swey professyi. Wielóm z pomiêdzy
tych nieschêœliwych przysz³oby staæ siê
ofiar¹ ¿alu i zmartwienia, gdyby swych
zroszonych ³zami oczu nie obrócili ku
Bogu, i ku wam w pobli¿u i opodal miesz-
kai¹cym œlachetnym przyjacio³om ludz-
koœci. Nadzieia nasza zapewnie nie bê-
dzie zawiedzon¹, a przekonanie wasze,
zacni przyjaciele ludzkoœci, s³odk¹ bêdzie
dla was nagrod¹, i w podobnem niesczê-
œciu równ¹ utwierdzi was nadziej¹
w Opatrznoœci. Upraszamy o przesy³anie
dobroczynnych ofiar na rêce JXiêdza Pro-
boscza Baczyñskiego i JXX. Pastorów
Frosta i Fiebiega, zapewniaj¹c, ¿e wedle
potrzeby ka¿dego niesczêœliwego wier-
nie przez nas rozdanemi zostan¹.

Szmigiel dnia 25 Wrzeœnia 1814.
Magistrat

Scholtz. Brauer.

Dodatek do Gazety Poznañskiej Nro.
80.
Opisanie niesczêœliwego stanu Pogorzel-
ców miasta Szmigla, w przesz³ey umiesz-
czone gazecie, wzbudzi³o zaiste uczucie
litoœci w sercach tkliwych mieszkañców
Poznania, i zapewne ka¿den przy³o¿y siê
chêtnie iakimkolwiek darem do os³odze-
nia smutney ich doli. Dla zrobienia w tem
³atwoœci Szanownym Dawcom, ofiarui¹
siê Podpisani do przyimowania wszelkich
by i naymnieyszych darów w odzie¿y lub
gotowiŸnie dla tych Niesczêœliwych,
i odse³ania onych Magistratowi Szmigiel-
skiemu, który zatrudni siê rozdaniem
tych¿e pomiedzy naypotrzebniejszych
wsparcia.

Poznañ dnia 4. PaŸdziernika 1814.
Karól Berlach. Karól Penak. Frost.

Odezwa do serc litoœciwych

Bezpieczeñstwo ucznia to jeden z naj-
wa¿niejszych celów naszej szko³y.

Maj¹c na uwadze ten fakt 25 maja br., na
zaproszenie Agnieszki Zap³aty przyby³ na
spotkanie z uczniami Szko³y Filialnej
w Wonieœciu funkcjonariusz z Posterun-
ku Policji w Koœcianie.
Uczniowie przypomnieli sobie jak poru-
szaæ siê pieszo po drogach, by bezpiecz-
nie dotrzeæ do szko³y lub domu. Dowie-
dzieli siê równie¿ jak postêpowaæ wobec

Spotkanie z policjantem
obcych osób doros³ych, by nie naraziæ
siê na utratê ¿ycia lub zdrowia. Zapozna-
li siê, czym jest agresja i jak sobie z ni¹
radziæ.
Spotkanie przebieg³o w mi³ej, ¿yczliwej
atmosferze, uczniowie zadawali i odpo-
wiadali goœciowi na mnóstwo pytañ do-
tycz¹cych omawianych tematów. Rozmo-
wa z policjantem by³a dla dzieci du¿¹
atrakcj¹, a na koniec spotkania ka¿de
dziecko otrzyma³o odblask.

Agnieszka Zap³ata
foto archiwum szko³y
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Dzieci ze szko³y w ¯egrówku posta-
nowi³y w tym roku zorganizowaæ

dla swoich rodziców wyj¹tkow¹ uroczy-
stoœæ - „Œwiêto Rodziców”. Impreza od-
by³a siê 25 maja w sali  wiejskiej
w ¯egrówku, a przybyli na ni¹ rodzice
i zaproszeni goœcie - ks. Marek Smól-
ski - proboszcz wilkowskiej parafii,
przewodnicz¹ca KGW Maria Kupka
oraz so³tysi - Henryk Skorupiñski i Sta-
nis³aw Szefner.
Uroczystoœæ rozpoczê³y zuchy pio-
senk¹, tañcem i wierszykiem w gwa-
rze wielkopolskiej, realizuj¹c projekt
„Rok Regionów” w zwi¹zku z „Rokiem
z pasj¹”.
Nastêpnie przedszkolaki przedstawi³y

SUPERRODZINKA 2012
monta¿ s³owno-mu-
zyczny pt. „Wszyscy
mamy swoje mamy”,
w którym by³y we-
so³e piosenki i tañ-
ce oraz wierszyki
dla mam i dla tatu-
siów. Starsze dzieci
zaprezentowa³y tañ-
ce dyskotekowe,
skecz oraz przedsta-
wienie „W krainie
bajek”. Wystêpy za-
koñczono gromkim
góralskim „Sto lat”,
po któr ym dzieci
wrêczy³y rodzicom

w³asnorêcznie wy-
konane upominki.
Po skosztowaniu
pysznych wypieków
domowej  roboty,
chêtni i odwa¿ni ro-
dzice wraz ze swo-
imi pociechami mo-
gli wykazaæ siê umie-
jêtnoœciami w kon-

kursach i zabawach: „Znamy gwarê na-
szych przodków”, „Wspólne œpiewanie
i granie” oraz „Wspólne zabawy rucho-
we”. Wszyscy œwietnie siê bawili. Jed-
ni rywalizowali miêdzy sob¹, a drudzy
dopingowali.
SUPERRODZINK¥ 2012 zosta³a rodzi-
na pañstwa Marachów.

Agnieszka £ochowicz
foto archiwum szko³y

SUPERRODZINKA 2012

„W krainie bajek”

Szko³a Filialna w ¯egrówku od wielu
lat wspó³pracuje z Nadleœnictwem

Koœcian, szczególnie z leœniczym Macie-
jem Augustyniakiem. W tym roku obcho-
dy Œwiêta Niezapominajki po³¹czyliœmy
z Dniami Lasu.
Pan leœniczy opowiada³ o leœnych pta-
kach w oparciu o doœwiadczenia dzieci
i albumy. PóŸniej w ramach akcji „Ca³a
Polska czyta dzieciom” pan Augustyniak
wspólnie z uczniami przeczyta³ wiersz

Dni Lasu
Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Podsumo-
waniem spotkania by³ konkurs wiedzy
o ptakach. Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia
Dziecka pan leœniczy z³o¿y³ uczniom
¿yczenia i zaprosi³ wszystkich na kie³ba-
skê z grilla ufundowan¹ przez Nadleœnic-
two Koœcian.
Na koniec spotkania Samorz¹d Uczniow-
ski w imieniu wszystkich dzieci wrêczy³
Przyjacielowi naszej szko³y kwiaty i laur-
kê z podziêkowaniem za ciekawe zajêcia

edukacyjne w ramach zielonej szko³y.
B. £awniczak

foto archiwum

Pan leœniczy z dzieæmi

Pogoda w dniu pierwszego czerwca
2012 roku jest mo¿e i nie najlepsza,

ale w naszej szkole by³o gor¹co! Samo-
rz¹dy Uczniowskie Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej
przygotowa³y program zabaw rucho-
wych, tañców i konkursów.
Rozpoczêliœmy od dzia³añ artystycznych.
Zespo³y klasowe pod opiek¹ wychowaw-
ców przygotowa³y kolorowe „pomniki”
warzyw i owoców oraz u³o¿y³y zwrotkê
hymnu na melodiê s³ynnej „Stokrotki”
s³awi¹cego walory zdrowotne i smako-
we owocu albo warzywa.
Nastêpnie wybieraliœmy mistrzów „Zum-

Owocowo-warzywny Dzieñ Dziecka
by”, by³y te¿ emocjonuj¹ce rozgrywki
i wybory mistrzów „Zoœki”, badmintona
i skoków na skakance.
Weso³ym zabawom towarzyszy³y chóral-
ne œpiewy hymnu oraz gor¹ce rytmy
„Zumby”. Na zakoñczenie uczniowie ry-
walizowali w „owocowo-warzywnym to-
rze przeszkód”.
Zdrowe zabawy wzmocnione zosta³y
zdrowym posi³kiem. Owocowy jogurt
i sok wszystkim doda³y si³. „Zdrowe”
zmagania nagrodzono nie tylko dyploma-
mi, by³y tak¿e nagrody rzeczowe, które
ufundowa³a Rada Rodziców.
Nad ca³oœci¹ czuwa³y opiekunki Samo-

rz¹dów Uczniowskich panie: Lidia Jan-
kowska i Maria Ratajczak.

Maria Ratajczak
foto archiwum szko³y

Dzieñ Dziecka
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28 maja - Sp³awie
Ok. godz. 2000 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 40-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Badanie wykaza³o 1,60 promila
alkoholu w organizmie badanego.

5 czerwca - Stare Bojanowo
Ok. godz.1420 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e 35-letni mieszkaniec Starego Bo-
janowa dokona³ kradzie¿y elektrycznej
kuchenki czteropalnikowej, lodówki,
odtwarzacza DVD, 12 sztuk garnków
oraz pralki wirnikowej z mieszkania
w Starym Bojanowie. Wartoœæ strat po-
krzywdzony wyceni³ na kwotê ok. 1.200,-
z³.

6 czerwca - Bruszczewo
Ok. godz. 1855 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 49-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Badanie wykaza³o 0,68 promila
alkoholu w organizmie badanego .

9 czerwca - Czacz
Ok. godz.1535 w Czaczu kier uj¹cy
Oplem Omega 38-letni mieszkaniec
gm. Œmigiel bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
woœci tj. 2,5 promila alkoholu w wdy-
chanym powietrzu nie udzieli³ pierw-

szeñstwa przejazdu podczas manewru
skrêtu w lewo i doprowadzi³ do kolizji
drogowej z pojazdem m-ki Mazda kie-
rowanym przez 50-letni¹ mieszkankê
gm. Œmigiel oraz z pojazdem m-ki Da-
ewoo Tico kierowanym przez 54-letnie-
go mieszkañca Œremu.

11 czerwca - Sp³awie
Ok. godz. 1950 na drodze Sp³awie-Sta-
re Bojanowo zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 41-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Badanie wykaza³o 0,86 promi-
la alkoholu w organizmie badanego.

13 czerwca - Stare Bojanowo
W godzinach rannych policja otrzyma-
³a zg³oszenie o w³amaniu do mieszka-
nia w Starym Bojanowie. £upem z³o-
dzieja pad³y 4 sztuki metalowych
drzwiczek do piecy kaflowych. £¹czn¹
wartoœæ strat pokrzywdzony wyceni³
na kwotê 800,-z³. Niezw³ocznie podjê-
te w tej sprawie czynnoœci doprowadzi-
³y do ustalenia i zatrzymania przez po-
licjantów z Posterunku Policji w Œmi-
glu sprawcy tego przestêpstwa, któ-
rym okaza³ siê 35-letni mieszkaniec
gm. Œmigiel w przesz³oœci karany za
podobne przestêpstwa.

16 czerwca - gm. Œmigiel
Ok. godz. 1500 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e nieznany sprawca w dniach

14-16 czerwca dokona³ kradzie¿y silni-
ka spalinowego zaburtowego do ³odzi
z posesji na terenie gm. Œmigiel. War-
toœæ skradzionego silnika wyceniono
na kwotê 5.000 z³.

21 czerwca - Jezierzyce
Ok. godz. 1615 zatrzymano 71-letniego
mieszkañca gm. Koœcian kieruj¹cego
rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci.
Badanie wykaza³o 0,94 promila alkoho-
lu w organizmie badanego.

21 czerwca - Karmin
Ok. godz. 1655 zatrzymano 44-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel kieruj¹cego
rowerem po spo¿yciu alkoholu oraz
wbrew obowi¹zuj¹cemu zakazowi s¹-
dowemu. Badanie wykaza³o 0,30 pro-
mila alkoholu w organizmie badanego.

21 czerwca - Œmigiel
Ok. godz. 1910 zatrzymano 56-letniego
mieszkañca pow. koœciañskiego kieru-
j¹cego rowerem w stanie nietrzeŸwo-
œci. Badanie wykaza³o 0,64 promila al-
koholu w organizmie badanego.

26 czerwca - Œmigiel
Ok. godz. 1920 zatrzymano 58-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel kieruj¹cego
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci. Bada-
nie wykaza³o 1,08 promila alkoholu
w organizmie badanego.

Jak co roku, o mistrzowskie tytu³y
    w gminnych konkursach - matema-
tycznym i or tograficznym walczyli
uczniowie klas drugich i trzecich naucza-
nia zintegrowanego.
W kategorii klas drugich trudn¹ sztu-
kê pos³ugiwania siê poprawn¹ polsz-
czyzn¹ opanowa³ jeden uczeñ, a w ka-
tegorii klas trzecich dwóch. Wœród
drugoklasistów tytu³ Mistrza Ortogra-
fii uzyska³ Hubert Nowak ze Szko³y
Podstawowej w Bronikowie. Wœród
trzecioklasistów mistrzami zostali: Ja-
kub B³aszkowski - uczeñ szko³y Pod-
stawowej w Bronikowie oraz Joanna
Glapiak uczennica Szko³y Podstawowej
w Starej Przysiece Drugiej.
Do konkursu dzieci przygotowywa³y
siê pod czujnym okiem pedagogów:
Lucyny Stanek, Ewy Stankowiak i Do-
naty Kowalczyk.
Mistrzami Matematyki zosta³o dwoje
drugoklasistów: Kaja Gawron ze Szko³y
filialnej w ̄ egrówku oraz Hubert Nowak
z bronikowskiej szko³y. Wœród trzeciokla-

sistów wy³oniono trzech mistrzów: Mag-
dalenê Kasztelan - uczennicê Szko³y Pod-
stawowej w Starym Bojanowie, Jakuba
B³aszkowskiego - ucznia bronikowskiej
szko³y oraz Joannê Glapiak ze szko³y
w Starej Przysiece Drugiej. Do matema-
tycznych zmagañ dzieci przygotowali:
Lucyna Stanek, Ewa Stankowiak, Dona-
ta Kowalczyk, Barbara £awniczak oraz
Urszula Górzna.

Mistrzowie orografii i matematyki
Zarówno Mistrzów Matematyki, jak
i Ortografii uhonorowa³ w³odarz Gminy
- Wiktor Snela. Laureaci konkursów
otrzymali dyplomy i gry edukacyjne. Gra-
tulacje odebra³y równie¿ panie przygoto-
wuj¹ce dzieci do konkursów. Spotkanie
Mistrzów z burmistrzem odby³o siê
w Urzêdzie Miejskim 22 czerwca.

AKA
foto M. Tomaszewska

Mistrzowie matematyki i ortografii
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 07/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Nagrod¹ za rozwi¹zanie krzy¿ówki
jest talon o wartoœci 50 z³ ufundo-
wany przez Sklep „U WIECHCIA”
w Œmiglu ul. Staszica 4

Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Cyklinowanie pod³óg, wykonywa-
nie i renowacja schodów
tel. 721 062 230

Zatrudniê panie do zbioru piecza-
rek. Bezplatny dowóz.
tel. 612 827 238, 504 320 449

Oprawa muzyczna imprez
tel 517 455 618

Przeprowadzki
tel. 603 915 695

Przyjmê do pracy przy kompute-
rze. Bran¿a odzie¿owa. Œmigiel.
CV na e-mail: 7mex@wp.pl

Sprzedam mieszkanie w bloku
65 m3 + gara¿. Niet¹¿kowo.
tel. 508 200 860

Sprzeda¿ królików
tel. 721 062 230

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

Og³oszenia drobne

Pionowo
2. kraina w p³n.-wsch. Hiszpanii
3. meldunek wojskowy
4. ¿eglarskie piosenki
5. patrzy w ró¿nych kierunkach naraz
6. klub sportowy z Bytomia
7. noworodek
8. element grilla
9. prowincja Kanady z Toronto
10. miasto na Florydzie
11. wysoki p³ot
14. linia ruchu cia³a
16. smutny utwór spod lipy
17. 60 sztuk
24. g³os jak klawisz

26. Saratoga lub Yorktown
31. choroba od przecinkowca
32. mydelniczka na ko³ach
33. plasterek kie³basy
34. wœród zbójcerzy
35. nachylenie w dó³
36. pleciony przez owady
37. mniemany w operze Bogus³awskiego
39. œlepa w brzuchu
41. wysokie dŸwiêki
42. analizowane przez genetyka
43. w niej siedzi uczeñ
44. do niego na herbatkê
47. film Macieja Œlesickiego z Bogus³a-
      wem Lind¹

51. faluj¹ce zbo¿e
53. Gliss... marka od¿ywek do w³osów

Poziomo
1. kilometr astronoma
6. sromotna pora¿ka
12. na starcie wyliczenia
13. przyjaciel d`Artagnana
15. cz³onek Koœcio³a Greckokatolickiego
17. pokrycie ³ó¿ka
18. szkodniki w szafie
19. Ringo Beatles
20. omyk
21. grecki bóg mi³oœci
22. b³yskawiczna rzecz w spodniach
23. ozdobne obramowanie wejœcia
25. wœród cz¹stek elementarnych
27. tam Kuba i Haiti
28. litera niewiadoma
29. strój sêdziego
30. Walter powieœciopisarz
34. he³m stalowy ozdobiony lit¹ lub
      szczotk¹ z w³osia
38. utwór wierszowany, czytany wspak
      ma odmienne znaczenie
40. duchowny w cerkwi
42. narzêdzie rzeŸbiarza
45. Muhammad, legenda boksu
46. maj¹ pusto w koœciach
48. Rafael, hiszpañski tenisista
49. niski g³os
50. ... Sobolewski polski pi³karz
52. pracuje na dachu
54. dziewczyna spod Akropolu
55. opisuje wektor
56. zakrêcony kosmyk
57. kawa zbo¿owa
58. w rêku sêdziego
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Co na piknik?
Ciep³e dni i du¿o wolnego czasu sprzy-
jaj¹ wyjazdom poza dom. Nic tak nie cie-
szy jak wspólne biesiadowanie na œwie-
¿ym powietrzu. Wycieczki na ³ono natu-
ry mog¹ byæ d³ugie i wyczerpuj¹ce, Ka¿-
dy bêdzie g³odny. Przed wyjazdem zabie-
ramy koc, torbê, zastawê i kosz z pysz-
nymi zak¹skami i napojami. Letnie bie-
siadowanie w naturze to jest to. Mamy
spor¹ dowolnoœæ w serwowaniu przek¹-
sek, owoców, napojów. Najwa¿niejsze jest
przyjazne miejsce i dobre towarzystwo.
W naszej gminie jest wiele piêknych
miejsc, gdzie mo¿na w spokoju zjeœæ.
Chyba ka¿dy z Was planuj¹c piknik pod
chmurk¹ zastanawia siê co ze sob¹ za-
braæ do jedzenia. W koszyku nie powin-
no zabrakn¹æ kanapek - napakowanych
dodatkami do granic mo¿liwoœci. Uroz-
maicaj¹c mo¿emy u¿yæ pieczywo: razo-
we, pszenne, pe³noziarniste itp. Kanapki
mo¿na zast¹piæ naleœnikami lub tortill¹.
W charakter pikniku œwietnie wpisz¹ siê
sa³atki. Ze s³odkoœci, za którym ka¿dy
bêdzie siê ogl¹da³, najlepsze bêdzie cia-
sto dro¿d¿owe, które zniesie ka¿d¹ pod-

ró¿ bez uszczerbku na smaku. Dobrze
sprawdzaj¹ siê muffiny i niewielkie ba-
beczki. Z napojów najlepiej sprawdza siê
woda mineralna. Wysoko mineralizowa-
na zawiera du¿o sk³adników mineral-
nych, które s¹ niezbêdne podczas takich
wypraw. Ciep³a herbata lub kawa mo¿e
okazaæ siê równie¿ zbawienna. Taka
uczta mo¿e przeci¹gn¹æ siê do wieczora
i przenieœæ do naszego ogrodu. Uroku
spotkania doda rozpalone ognisko (tyl-
ko w miejscu na to przeznaczonym)
i pochodnie delikatnie rozjaœniaj¹c
zmierzch. W kolorowej prasie pe³no jest
„dziwnych” przepisów menu piknikowe-
go. Myœlê, ¿e mo¿na wróciæ do starych
wypróbowanych przepisów naszych
babæ. Jajko gotowane na twardo, ogórek
ma³osolny, pomidor i chleb ze œwie¿o
zrobionym smalcem.
¯yczê s³oñca i udanego pikniku.

S³awomir Grzesiewicz

Placek dro¿d¿owy
Sk³adniki:
40 dag maki
5 dag dro¿d¿y
Szklanka mleka
10 dag cukru
10 dag mas³a
2 jajka

Cukier puder
Sól
Cukier wanilinowy
Owoc e sezonowe
Na kruszonkê:
10 dag maki
10 dag cukru
10 dag mas³a
1 cukier wanilinowy
Sposób wykonania:
Po³owê m¹ki po³¹czyæ z ciep³ym mle-
kiem, dro¿d¿ami, cukrem, sol¹ i ¿ó³tka-
mi. Wyrobiæ. Dodaæ  resztê m¹ki, stopio-
ny t³uszcz i cukier wanilinowy. Ponow-
nie wyrobiæ. Ciasto rozci¹gn¹æ na na-
t³uszczonej blasze. Gdy wyroœnie, u³o¿yæ
na nim pokrojone owoce . Sk³adniki na
kruszonkê zagnieœæ. Rozkruszyæ nad cia-
stem. Piec 40-45 min w temp 190oC. Po-
sypaæ cukrem pudrem lub polukrowaæ.

Przed nami wakacje, by³oby nietaktem
poleciæ Pañstwu tylko jedn¹ ksi¹¿kê,

któr¹ zapakujecie do walizki, plecaka, czy
torby podró¿nej.
Urlop w czasie letnich miesiêcy sprzyja
nadrabianiu wszelkich zaleg³oœci i jak
najbardziej mog¹ to byæ zaleg³oœci czy-
telnicze. Pierwsz¹ ksi¹¿kê, któr¹ koniecz-
nie powinniœcie Pañstwo ze sob¹ zabraæ
na wakacje to I tom powieœci kryminal-
nej Stiega Larssona pt. „Mê¿czyŸni, któ-
rzy nienawidz¹ kobiet”. Jak informuj¹ nas
krótkie notatki na ok³adce, ksi¹¿ka zo-
sta³a sprzedana na œwiecie w ponad 60
mln egzemplarzach i smutny jest fakt, ¿e
autor nie doczeka³ siê ogromnego suk-
cesu swojego dzie³a, poniewa¿ zmar³ na-
gle tu¿ przed ukazaniem siê pierwszej
czêœci trylogii.
Zastanawia³am siê bardzo d³ugo, jak za-
chêciæ Pañstwa do tego abyœcie zabrali
ze sob¹ na urlop ksi¹¿kê, która liczy po-
nad 700 stron (wiem, ¿e dla osób, które
zani¿aj¹ statystki przeczytanych przez
Polaków ksi¹¿ek, jest to iloœæ przera¿aj¹-
ca i trudno im sobie nawet wyobraziæ, ¿e
mo¿na wzi¹æ do rêki tak¹ ksi¹¿kê, a co
dopiero j¹ przeczytaæ), ale zapewniam Pañ-
stwa, ¿e „po³kniecie” j¹ w trzy wieczory.

Co czytaæ w lipcu i sierpniu?
War unkiem
jest jednak
przebrniêcie
przez oko³o
150 pier w-
szych stron.
Problem po-
lega, bowiem
na tym, ¿e po-
cz¹tek tego
opas³ego to-
miska jest -
co by tu nie
mówiæ - przy-
d³ugawy i nud-
ny, aczkolwiek konieczny. Autor zasypu-
je nas du¿¹ iloœci¹ nazwisk, wyjaœnia po-
wi¹zania rodzinne, przyjacielskie i s³u¿-
bowe, jakie zachodz¹ pomiêdzy g³ówny-
mi i dalszymi bohaterami. Zapewniam
jednak, ¿e je¿eli chcecie Pañstwo zapo-
mnieæ o otaczaj¹cym Was œwiecie i razem
z Mikaelem Blomkvistem oraz Lisbeth
Salander rozwik³aæ kryminaln¹ zagadkê
to te 150 stron nie powinno sprawiæ trud-
noœci.
Historia opisywana w I tomie Millennium
rozgrywa siê w Szwecji, w miejscowoœci
Hedestad. G³ówni bohaterowie to Mika-

el Blomkvist - dziennikarz œledczy
i „dziwna” dziewczyna Lisbeth Salander
- researcherka (broker informacji) i ha-
kerka, którzy na zlecenie bardzo boga-
tego cz³owieka, Henrika Vangera poszu-
kuj¹ jego krewnej.
Wynik ich œledztwa oka¿e siê przera¿a-
j¹cy. Odkryj¹ oni dziwne i okropne tajem-
nice klanu Venegerów. Dziêki swoimi
umiejêtnoœciom poznaj¹ prawdê o ¿yciu
poszukiwanej Hariet Vaneger, o jej cier-
pieniach i przemocy seksualnej, jakiej
doœwiadczy³a. Aby ochroniæ siebie i naj-
bli¿szych zaginionej Hariet bêd¹ musie-
li tak pokierowaæ œledztwem, aby nie
wszystkie informacje ujrza³y œwiat³o
dzienne. Czy na pewno bêdzie to dobre
posuniêcie z ich strony?
Oprócz wartkiej akcji (po przebrniêciu
pierwszych 150 stron - oczywiœcie) au-
tor zafascynuje nas i odkryje przed nami,
w jaki sposób, w dzisiejszym cyber…,
elektro…, info… œwiecie, mo¿na pozy-
skaæ dane o drugim cz³owieku. Ile jest
w tym fikcji literackiej, a ile prawdy, ka¿-
dy niech oceni sam i zastanowi siê czy
warto wszystko o sobie pisaæ, na wszel-
kich mo¿liwych portalach spo³ecznoœcio-
wych.
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Ju¿ po raz pi¹ty w Inowroc³awiu odby³
siê Bieg Piastowski Kruszwica. Za-

wodnicy wystartowali spod „Mysiej Wie-
¿y”, a trasa pó³maratonu bieg³a ulicami
miasta a¿ do Inowroc³awia. Na imprezê
zjecha³a czo³ówka biegaczy, wœród któ-
rych prym wiedli Kenijczycy i Ukraiñcy.
Na starcie, 12 maja, stanê³o 500 osób,
a wœród nich zawodnicy Sekcji Biegacza
przy Oœrodku Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu. Angelina Chrustowska
zajê³a czwarte miejsce w kat. 30 lat, w tej
samej kategorii Kinga Zieliñska by³a 10,
Marian Skrzypczak by³ 14. w kat. 50 lat,
Micha³ Szkudlarek 10. w kat. 70 lat.
Nastêpnego dnia w 28 Biegu Zwyciêstwa
w Bojanowie Kinga Zieliñska zajê³a
3 miejsce w kat. 35 lat, Marian Skrzyp-
czak by³ 7 w swojej kategorii, a Micha³

Od Kruszwicy po Krotoszyn
Szkudlarek - najstarszy uczestnik biegu
- zaj¹³ 4 miejsce.
26 maja w Piaskach odby³ siê 29 Ogólno-
polski Bieg im. B³ogos³awionego Edmun-
da Bojanowskiego. Na starcie 10 kilome-
trowego biegu stanê³o 176 zawodników.
W kat. 30 lat Angelina Chrustowska za-
jê³a 3 miejsce, Kinga Zieliñska 5 miejsce,
a najstarszy uczestnik zawodów - Micha³
Szkudlarek zaj¹³ 3 miejsce w kat 70 l.
Ju¿ nastêpnego dnia w Krotoszynie za-
wodnicy Sekcji Biegacza wziêli udzia³
w XXXIII Biegu Krotosa na dystansie 10
km. W biegu Open kobiet Angelina
Chrustowska zajê³a 5 miejsce, a Kinga
Zieliñska 7., Micha³ Szkudlarek, który po
raz kolejny okaza³ siê najstarszym zawod-
nikiem biegu zaj¹³ 3 miejsce.
Kolejny bieg zaliczony przez naszych bie-

gaczy to Pierwszy Basf Œrem Pó³mara-
ton. Trasa biegu bieg³a ulicami miasta
i jego okolic, a charakteryzowa³a siê licz-
nymi wniesieniami. Na starcie stanê³o
420 zawodników. Angelina Chrustowska
zajê³a 8 miejsce, a Kinga Zieliñska 9 miej-
sce w kat. K-30. W kat. M-50 Marian
Skrzypczak zaj¹³ 20 miejsce, a w kat. M-
70 Micha³ Szkudlarek miejsce drugie.
Ju¿ nastêpnego dnia ci sami biegacze
wziêli udzia³ w VI Grodziskim Pó³mara-
tonie „S³owaka”. Na starcie tej p³askiej,
biegn¹cej ulicami miasta trasie stanê³o
2 143 zawodników. W kat. K-30 Angelina
Chrustowska zajê³a 14 miejsce, w kat. K-
35 Kinga Zieliñska - 13 miejsce, w kat.
M-50 Marian Skrzypczak - 39 lokatê,
a Micha³ Szkudlarek 6. w kat. M-70.

M.D.

Od 24 do 26 maja br. w Ra-
wie Mazowieckiej odby-

wa³y siê Dru¿ynowe Mistrzo-
stwa Polski Szkó³ Podstawo-
wych w Tenisie Sto³owym.
Wielkopolskê reprezentowa³y
dru¿yny, które wczeœniej zdo-
by³y tytu³ mistrza wojewódz-
twa. W kategorii dziewcz¹t by³y
to zawodniczki ze Szko³y Pod-
stawowej w Œmiglu, a w katego-
rii ch³opców ze Szko³y Podsta-
wowej w ¯ychlinie. Dla obu
dru¿yn by³ to debiut w zawo-
dach takiej rangi i po zaciêtej

Tenisistki SP Œmigiel - 9 w Polsce!
walce obie ukoñczy³y rywaliza-
cjê na 9 miejscu.
Warto zaznaczyæ, ¿e œmigielska
dru¿yna by³a jedn¹ z najm³od-
szych, bior¹cych udzia³ w tur-
nieju. W jej sk³ad wesz³y: Wik-
toria Skrzypczak uczennica kla-
sy V i Nikola Kortus uczennica
klasy IV.
Opiekunem dziewcz¹t podczas
wyjazdu by³a Danuta Strzel-
czyk, która jest jednoczeœnie
ich trenerem.

M Skrzypczak
foto archiwum

Wiktoria Skrzypczak i Nikola Kortus
z trenerem - Danut¹ Strzelczyk

Jestem pewna, ¿e nie bêdziecie Pañstwo
¿a³owali siêgaj¹c po ksi¹¿kê, której siê
nie czyta, a któr¹ siê „po³yka”, „poch³a-
nia”, a po przeczytaniu ostatniej strony
chce siê czytaæ dalej.
A poniewa¿ na pocz¹tku stwierdzi³am, ¿e
na wakacje nie mo¿na poleciæ jednej ksi¹¿-
ki, wiêc w tym miejscu polecam kolejne:
II i III tom trylogii Millennium. W drugim
tomie spotkamy siê równie¿ z Mikaelem

Blomkvistem i Lisbeth Salander. Dziew-
czyna zostanie pos¹dzona o zabójstwo
trzech osób, a jedynym jej sprzymierzeñ-
cem bêdzie Mikael Blomkvist. O trzecim
tomie napiszê tylko, ¿e jest on najgorszy
ze wszystkich. Dlaczego? Dlatego, ¿e jest
ostatni i ¿e razem z Stiegem Larssonem
„umarli” Mikael Blomkvist i Lisbeth Sa-
lander.
Przed Pañstwem nie lada wyzwanie, ale

warto. Ksi¹¿ki mo¿na wypo¿yczyæ w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Œmiglu. I jesz-
cze jedna informacja - praktyczna: wszyst-
kie tomy wa¿¹ ok. 2,5kg. Dla osób podró-
¿uj¹cych samochodem informacja nieistot-
na, ale dla tych, którzy wybieraj¹ siê na
wakacje samolotem lub rowerem - wa¿na.
Pozdrawiam i ¿yczê Pañstwu udanych
wakacji.

Aldona Micha³owska

Byczki Gniewowo szturmem rozpo-
czê³y nowy sezon pi ³karski.

19 maja zawodnicy wziêli udzia³ w tur-
nieju pi³karskim w Spytkówkach gdzie
dru¿yna Trampkarzy zajê³a I miejsce.
Nic dziwnego, ¿e w³aœnie wœród jej za-
wodników zosta³ wy³oniony najlepszy
bramkarz - £ukasz Krystek i najlepszy
pi³karz - Adam W³odarczak. Adam wbi³
na turnieju, a¿ siedem goli.

Szturm Byczków
W Spytkówkach bardzo ³adnie zade-
biutowa³a dru¿yna Dziewcz¹t z Gnie-
wowa (rocznik 1996 i m³odsze), która
zdoby³a 2 miejsce. IV miejsce zajêli
Juniorzy.
Kolejny turniej odby³ siê 2 czerwca
w Dar nowie. T u Juniorom posz³o
znacznie lepiej, zajêli bowiem I miej-
sce, a dwaj z nich zas³u¿yli na szcze-
gólne wyró¿nienie. Najlepszym pi³ka-

rzem zosta³ Kamil Pawlak, który na to
miano zas³u¿y³ wbijaj¹c w turnieju
14 goli. Najlepszym bramkarzem nato-
miast zosta³ £ukasz Krysman, któremu
nie uda³o siê obroniæ tylko jednej
bramki. Dru¿yna Dziewcz¹t zajê³a
w Spytkówkach II miejsce, gorzej nie-
stety posz³o tym razem Trampkarzom
- zajêli V miejsce.

Krzysztof Pawlak
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Burmistrz Œmigla wraz z Oœrodkiem
Kultur y Fizycznej i Rekreacji

w Œmiglu oraz Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych,
z okazji Dnia Dziecka zaprosi³ do wspól-
nej zabawy reprezentacje szkó³ z gminy
Œmigiel.
16 czerwca na kompleks boisk „Orlik”
dotar³y reprezentacje szkó³ podstawo-
wych z Bronikowa, Czacza, Starej Przy-
sieki Drugiej i Œmigla. Z kolei gimnazja
reprezentowali uczniowie z Bronikowa,
Czacza oraz Starej Przysieki Drugiej.
Imprezê otworzy³a pani Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska zastêpca Burmistrza
Œmigla, ¿ycz¹c wszystkim dobrej zabawy
i dziêkuj¹c nauczycielom za poœwiêcenie
wolnego czasu aby uczestniczyæ w zawo-
dach. Z kolei Zygmunt Ratajczak - kie-
rownik OKFiR-u przedstawi³ zasady po-
szczególnych konkurencji.
Reprezentacje klasyfikowane by³y w ka-
tegorii szkó³ podstawowych i w katego-
rii gimnazjów. Uczniowie klas I-III SP
brali udzia³ w turnieju gier i zabaw spor-
towych: by³y i biegi w workach i tor prze-
szkód, strzelanie pi³k¹ do ma³ej bramki
i bieg slalomowy. Turniej odbywa³ siê na
Stadionie Miejskim, a nasi najm³odsi
uczestnicy bawili siê z wielkim entuzja-
zmem i emocjami. Tu najwiêcej punktów
zebra³a szko³a z Czacza. Uczniowie klas
VI i m³odsi równie¿ ze szkó³ podstawo-
wych brali udzia³ w jeszcze dwóch kon-
kurencjach: dziewczêta w dwa ognie
usportowione - wygra³a ekipa ze Œmigla,

Gminny Dzieñ Dziecka
a ch³opcy w turnieju
pi³ki no¿nej gdzie
równie¿ najwiêcej
punktów zdoby³a dru-
¿yna œmigielska.
Gimnazjaliœci rywali-
zowali w turnieju siat-
kówki ch³opców klas.
I-II, gdzie zwyciê¿y³a
reprezentacja Cza-
cza. Dziewczêta, rów-
nie¿ z klas I-II, prze-
ci¹ga³y linê - najsil-
niejsza reprezentacja
przyjecha³a z Czacza.
Z kolei uczniowie klas III (szko³ê repre-
zentowa³a jedna dziewczyna i jeden ch³o-
pak) brali udzia³ w turnieju z „darts”- naj-
celniej rzucali uczniowie z Bronikowa.
Ka¿dy z uczestników imprezy móg³ spró-
bowaæ swoich si³ w konkurencjach roz-
grywanych indywidualnie, z podzia³em
na szko³ê podstawow¹ i gimnazjum.
W ka¿dej konkurencji trzej najlepsi
uczniowie otrzymywali medale, dyplomy
i nagrody rzeczowe.
W strzelaniu pi³k¹ do ma³ej bramki I miej-
sca zajêli: Mi³osz Górny (SP Stara Przy-
sieka Druga), Alan £awniczak (Gimna-
zjum Bronikowo); rzuty ringo do tablicy
I miejsca Szymon Wróblewski (SP Bro-
nikowo), £ukasz Krysman (Gim. Czacz);
rzuty lotkami do tarczy I miejsca Remi-
giusz Styziñski (SP Bronikowo), Patry-
cja Drzyma³a (Gim. Czacz); slalom z pi³k¹
tenisow¹ na wózku I miejsca Wiktoria

Kubiak (SP Œmigiel), Alan £awniczak
(Gim. Bronikowo); toczenie pi³ki na lin-
kach do wiaderka I miejsca Martyna
Maœlanka (SP Œmigiel), Paulina Bia³a
(Gim. Stara Przysieka Druga).
W kategorii szkó³ podstawowych puchar
za I miejsce z r¹k pani Wies³awy Pole-
szak-Kraczewskiej odebra³a SP Œmigiel,
II miejsce SP Czacz, III miejsce SP Stara
Przysieka Druga, IV miejsce SP Broni-
kowo.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych I miej-
sce zajê³a szko³a w Czaczu, II miejsce
Bronikowo, III miejsce Stara Przysieka
Druga.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dro¿d¿ów-
ki, napoje i lody.
Dziêkujemy za udzia³ uczniom i ich opie-
kunom.

OKFiR
foto OKFiR

Wrêczenie nagród

Ca³a Polska towarzyszy zmaganiom
pi³karskich dru¿yn na mistrzo-

stwach Euro 2012. Równie¿ naszym naj-
m³odszym udzieli³y siê sportowe emocje.
W œrodê 20 czerwca, kiedy to przypada-
³a przerwa w turnieju pi³ki no¿nej przed
æwieræfina³em 4-latki z grupy „Dinozau-
ry” ze œmigielskiego przedszkola œwiê-

Euro-show dla Mamy i Taty
towa³y Dzieñ Mamy i Taty jako Euro-ki-
bice. Pomimo przegranej polskiej repre-
zentacji w mistrzostwach Europy widok
bia³o-czerwonych ma³ych napastników
napawa³ wszystkich dum¹ i radoœci¹.
Dzieci po z³o¿eniu ¿yczeñ swoim rodzi-
com wierszem i piosenk¹ mia³y okazjê
wbiæ gola na sygna³ gwizdka od swojego

taty. Piosenka „Koko, Koko Euro-Spoko”
dla przedszkolaków to prawdziwy hit,
przy którym œwietnie siê bawi³y. Ka¿de-
go dnia pi³ko-show w naszym przedszko-
lu daje nam wiele radoœci i nie chcemy
¿eby siê skoñczy³...

Justyna Pawlicka
foto archiwum

Euro-kibice






