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Reklama

Urz¹d Miejski Œmigla
informuje, ¿e z dniem
1 stycznia 2004 roku wesz³a
w ¿ycie ustawa z dnia 14 li-
stopada 2003 roku o zmia-
nie ustawy - Prawo dzia³al-
noœci gospodarczej oraz
niektórych innych ustaw.

Art.8 tej ustawy stanowi
m.in., ¿e przedsiêbiorcy
wpisani do ewidencji dzia-
³alnoœci gospodarczej uzu-
pe³ni¹ w terminie 12 mie-
siêcy od dnia wejœcia w ¿y-
cie ustawy brakuj¹ce dane,
o których mowa w art. 7 b
ust.2 Ustawy Prawo dzia³al-
noœci gospodarczej, tj. do

dnia 31 grudnia 2004
roku.

Zapis ten przes¹dza
o koniecznoœci zg³oszenia
zmian przez przedsiêbior-
ców wpisanych do ewiden-
cji dzia³alnoœci gospodar-
czej poprzez:
- okreœlenie przedmiotu

dzia³alnoœci gospodar-
czej – zgodnie z Polsk¹
Klasyfikacj¹

Dzia³alnoœci
- podania numeru PESEL
- podanie nazwy firmy,

o ile nie zosta³a podana
w zg³oszeniu

Druk do zg³oszenia zmian

mo¿na odebraæ w Urzêdzie
Miejskim Œmigla pok.25.
Mo¿na te¿ na miejscu sko-
rzystaæ z Polskiej Klasyfika-
cji Dzia³alnoœci.
Poza tym Polska Klasyfi-
kacja Dzia³alnoœci dostêp-
na jest na stronie
www.stat.gov.pl

Has³o REGON – Polska
Klasyfikacja Dzia³alnoœci –
czêœæ: Wyjaœnienia.
Dzia³alnoœæ okreœlaæ nale-
¿y na poziomie podklasy, tj.
symbol wraz z jego opisem,
np. 45.25.D. Wykonywanie
robót budowlanych murar-
skich.

INFORMACJA
dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ

gospodarcz¹.
Jednoczeœnie Urz¹d

Miejski Œmigla informuje,
¿e w dniu 25 marca 2004
roku Rada Miejska Œmigla
podjê³a uchwa³ê, która wej-
dzie  w ¿ycie  z  dniem
23 czerwca br. Na jej pod-
stawie przedsiêbiorcy,
którzy uzupe³ni¹ dane
w przewidzianym termi-
nie, tj. w roku 2004, zo-
stan¹ zwolnieni z op³aty
z a  dokonan i e  t y ch
zmian.

Inspektor ds. Dzia³alnoœci
Gospodarczej

Teresa Ciesielska
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Tegoroczne œwiêto pierwszomajowe
zbieg³o siê z dniem wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej. St¹d te¿ jego charak-
ter by³ proeuropejski. Patronat objê³a
Wielkopolska Rada Unii Pracy, dlatego
te¿ na jednym z wiatraków widnia³o ha-
s³o „Europa – Unia – Praca”, a obok za-
wieszonych na masztach flagi narodowej,
herbowej Œmigla i Unii Europejskiej,
pojawi³y siê flagi Unii Pracy.

Choæ œwiêto przybra³o formê festynu,
nie zabrak³o w niej propozycji sporto-
wych i turystycznych. W godzinach ran-
nych rowerzyœci pod wodz¹ prezesa Sto-
warzyszenia „Wiatraki” – Leszka Balce-
ra wyruszyli na rajd do Bronikowa. Na
stadionie KS Pogoñ rozegrano mecz pi³-
ki no¿nej o puchar burmistrza Œmigla
Józefa Cieœli. Na strzelnicy Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego odbywa³o siê
strzelanie z kbksu. O puchar przewodni-
cz¹cego Wielkopolskiej Rady Unii Pra-
cy walczyli uczestnicy Crossowego Bie-
gu Prze³ajowego. Oficjalnego otwarcia
festynu dokona³ burmistrz Œmigla. Po
nim nast¹pi³o wypuszczenie go³êbi pocz-
towych, symbolicznego znaku pokoju.
Czas umila³y programy ar tystyczne
w wykonaniu m³odzie¿y ze szkó³ w Bro-
nikowie – „Radoœnie do Unii”, Starej
Przysiece Drugiej – „Z Europ¹ za pan
brat”, Czaczu – „Europa wita was”, Sta-
rym Bojanowie – „Europa bez granic –
folwark zwierzêcy”.

Kolejny punkt programu wype³ni³
koncert Orkiestry Dêtej OSP pod batut¹
Jana Nowickiego. Muzycy zaprezentowa-
li utwory klasyczne, wi¹zankê melodii
filmowych oraz standardy muzyki roz-
rywkowej. Po nich na scenie zagoœcili
kabaret „Dziura” i orkiestra „Retro”
z programem pt. „Szwungiem do Euro-
py”. Imprezie towarzyszy³y pokazy sprzê-
tu wojskowego z jednostki w Lesznie,
stra¿ackiego z Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Koœcianie, kiermasz ksi¹¿ek, gry
i zabawy spor towo – rekreacyjne dla
dzieci. Przy wiatrakach powstawa³y pra-
ce malarskie artystów: Violety Grzelak
z Nowej Wsi, Antoniego Szulca ze Œmi-
gla i portrety holenderskiego artysty
Julesa de Corte. Nie zabrak³o znakomi-
tej grochówki z wojskowego kot³a przy-
gotowanej przez Jana Lisiaka ze Sp³awia,
pieczonych kie³basek, piwa a tak¿e in-
nych napojów i pysznoœci. Nie zawiedli
równie¿ zaproszeni pod wiatraki goœcie:
senator Andrzej Spychalski z Kalisza,
Ryszard Hayn – pose³ z Leszna, Wies³aw
Szczepañski – wiceminister infrastruktu-

ry, honorowy obywatel Œmigla, radni sej-
miku: Józef Fiksa z Poznania (UP), Woj-
ciech Ziemniak z Racotu (PO), Walde-
mar Witkowski, przewodnicz¹cy Wielko-
polskiej Rady Unii Pracy, wicewojewoda
Wielkopolski, prof. Wies³awa Zió³kow-
ska, kandydatka Unii Pracy do Parlamen-
tu Europejskiego. Pani profesor w krót-
kim wyst¹pieniu powiedzia³a: „Jestem
przekonana, ¿e mieszkañcy Œmigla bêd¹
siê w Europie mieli czym pochwaliæ. Po-
kazane dziœ umiejêtnoœci organizacyjne
œwiadcz¹ o Was najlepiej. Macie œwietne
atuty dla rozwoju dzia³alnoœci turystycz-
nej, chocia¿by ponad stuletni¹ w¹skoto-
row¹ kolejkê, czy tez Bruszczewo, w któ-
rym osada istnia³a nawet tysi¹c lat przed
Biskupinem. Jestem ekonomistk¹. Jeœli
zostanê wybrana do Parlamentu Europej-
skiego zrobiê wszystko, by za wykazan¹
przez œmigielskie spo³eczeñstwo przed-
siêbiorczoœci¹, pojawi³y siê równie¿ fun-
dusze, które tu, w Wielkopolsce, potrafi-
my najlepiej wykorzystaæ.”

Pierwszomajowy festyn zakoñczy³ siê
jak zwykle zabaw¹ taneczn¹. Tym razem
do tañca przygrywa³ zespó³ „Power”
z Lipna.

Nazajutrz, 2 maja, w Centrum Kultu-
ry odby³a siê miêdzynarodowa sesja po-
pularnonaukowa poœwiêcona zwi¹zkom
Jana Henryka D¹browskiego ze Œmi-
glem, z udzia³em historyków z Lipska.
Organizatorem by³o Stowarzyszenie Mi-
³oœników Tradycji „Mazurka D¹brow-

skiego” w Gdañsku, a patronat honoro-
wy obj¹³ starosta koœciañski i burmistrz
Œmigla. Sesjê zorganizowano w ramach
X Jubileuszowego Rajdu Samochodowe-
go Wielkopolskim Szlakiem Twórcy
Mazurka D¹browskiego. Interesuj¹cy
referat („Genera³ D¹browski – bohater
pieœni czy narodowy?”) wyg³osi³ Jan
Wawrzyk, kierownik Muzeum Hymnu
Narodowego w Bêdominie. Postaæ Bar-
bary Ch³apowskiej przypomnia³ Czes³aw
Skonka, prezes Stowarzyszenia Mi³oœni-
ków Mazurka D¹browskiego w Gdañ-
sku. O zwi¹zkach genera³a z Saksoni¹
mówi³ przedstawiciel Heimatverein Wie-
derizsch z Lipska.

G³os zabierali równie¿ przedstawicie-
le miejscowych w³adz i stowarzyszeñ
kulturalnych: Micha³ Jurga, wicestarosta
koœciañski, Stefan Stachowiak wicebur-
mistrz Œmigla, Witold Omieczyñski oraz
Zdzis³aw Witkowski, prezes Towarzy-
stwa Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej.
Stowarzyszenie „Mazurka D¹browskie-
go” i TMZK przekaza³y dyrektorom
szkó³ wydane przez siebie pozycje ksi¹¿-
kowe. Sesjê umili³y wystêpy: Alli Toma-
szewskiej Szoman w duecie z Karolem
Siejakiem oraz Zespo³u Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa.
Wystêpem tych ostatnich publicznoœæ
by³a wrêcz zachwycona.

Po przerwie obiadowej w towarzy-
stwie w³adz samorz¹dowych i przedsta-
wicieli ŒTK goœcie zwiedzali Œmigiel.
Wieczorem mieszkañców Œmigla i oko-
lic przy wiatrakach porywa³ do tañca ze-
spó³ „Weekend”.

Œwiêto Konstytucji 3 maja rozpoczê-
³y zawody wêdkarskie dla dzieci. Tutaj
organizatorów – PZW Ko³o w Œmiglu
spotka³a mi³a niespodzianka. Ma³ych
wêdkarzy zg³osi³o siê tak wielu, ¿e ³owie-
nie odbywa³o siê na obu stawach przy
wiatrakach. W godzinach popo³udnio-
wych dla dzieci i m³odzie¿y zorganizowa-
no gry i zabawy sportowe oraz zawody
modeli lataj¹cych. Do zabaw, wspinacz-
ki, toru sprawnoœciowego i wspólnego
œpiewania zapraszali œmigielscy harce-
rze.

Wieczorem na scenie zaprezentowa³
siê zespó³ folkowy „Weseli Galicjanie”
z Ukrainy. Publicznoœæ doskonale bawi-
³a siê przy tradycyjnych utworach ludo-
wych z Ukrainy, Bia³orusi, Rosji, Polski,
Niemiec i Francji.

Majowy weekend pod wiatrakami.
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Wystêp, a tak¿e pobyt
w Œmiglu sympatycznego ze-
spo³u z Ukrainy by³ mo¿liwy
dziêki wsparciu Przetwórni
Owocowo – Warzywnej w Sta-
rym Bojanowie, SPA w Œmi-
glu, Przedsiêbiorstwu Us³ugo-
wo – Handlowemu „Waldi”
z Koœciana, Alinie Sadowskiej
ze Œmigla.

W organizacjê majowego
weekendu w³¹czy³o siê Cen-
trum Kultury, Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji, Za-

k³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Stowarzy-
szenie „Wiatraki”, Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna, Komenda Huf-
ca ZHP, Polski Zwi¹zek Wêd-
karski Ko³o Œmigiel, Kurkowe
Bractwo Strzeleckie, Œmigiel-
skie Towarzystwo Kulturalne,
jednostka wojskowa w Lesz-
nie, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
w Koœcianie. Nad bezpieczeñ-
stwem mieszkañców czuwali
pol ic janci  z  poster unku
w Œmiglu i stra¿nicy miejscy.

B.M.

Pokazy sprzêtu stra¿ackiego

Pieczenie kie³basek

Pokazy sprzêtu wojskowego

Wystêpy m³odzie¿y

Wystêpy m³odzie¿y

Kabaret „Dziura”

„Trio Retro”
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Niet¹¿kowskie obrazy
- w miêdzyczasie istnia³a roczna Szko³a

Rolniczo – Gospodarcza,
- we wrzeœniu 1968 r. rozpoczê³a dzia³al-

noœæ Zasadnicza Szko³a Rolnicza, któ-
rej dyrektorem zosta³ niestrudzony
organizator Pawe³ Nowak.

- we wrzeœniu 1976 r. powsta³ Zespó³
Szkó³ Rolniczych, który dzia³a³ do
czerwca. a we wrzeœniu na budynku
szkolnym pojawi³a siê nowa nazwa:
Zespó³ Szkó³ Zawodowych.

Skoro mowa o niet¹¿kowskim szkolnic-
twie to trzeba dodaæ, ¿e dzia³a³a tu te¿
szko³a podstawowa, najpierw ewangelic-
ka, póŸniej parytetyczna (wielowyznanio-
wa). Najstarszy zachowany w archiwum
dokument nosi datê 19 i 20 czerwca
1885 r. i jest sprawozdaniem z dzia³alno-
œci szko³y. Pierwszy polski dokument
nosi datê 18 lutego 1920 r. a jego adresa-
tem by³ inspektor szkolny w powiatowym
Œmiglu Chrzan, którego zobowi¹zano do
ponownej lustracji szko³y. Z innego do-
kumentu dowiadujemy siê, ¿e dozór
szkolny wydzier¿awi³ rolê szkoln¹ Adol-
fowi Seifertowi i Franciszkowi Zimmero-
wi. W sierpniu 1923 r. kuratorium po-
znañskie zawiadamia œmigielskie w³adze,
¿e: „za zgod¹ zainteresowanej Rady
Szkolnej /.../ zmienia siê z dniem 1 wrze-
œnia 1923 r. charakter wyznaniowy ewan-
gelickiej szko³y w Niet¹¿kowie na pery-
tetyczny”. Przys³owiowym gwoŸdziem
do trumny tej ewangelickiej szko³y by³a
zapewne „emigracja ostatniego nauczy-
ciela”. Pierwszym polskim – katolickim
nauczycielem by³ Bresiñski. Nie wszyst-
kim dzieciom niet¹¿kowskich ewangeli-
ków nowa parytetyczna szko³a by³a przy-
jazna. W archiwum zachowa³ siê doku-
ment – pismo podpisane przez Roberta
Langnera i dwóch innych mieszkañców
Niet¹¿kowa (ich podpisy s¹ nieczytelne),
w którym prosz¹ o przyjêcie swych dzie-
ci do szko³y ewangelickiej w Œmiglu,
„gdy¿ jêzyka polskiego nie znaj¹ i przeto
z nauk¹ w katolickiej szkole w Niet¹¿ko-
wie pod¹¿yæ nie mog¹”. Wniosek zosta³
za³atwiony pozytywnie.
Na marginesie dodaæ nale¿y, ¿e oprócz
Niet¹¿kowa w powiecie œmigielskim by³y
jeszcze dwie szko³y z niemieckim jêzy-
kiem wyk³adowym: Powszechna Szko³a
w Kotuszu i Prywatna Szko³a Powszech-
na w Starym Bojanowie, do której uczêsz-
cza³o 50 dzieci i pracowa³ jeden nauczy-
ciel.
Ostatnim nauczycielem przed II wojn¹
œwiatow¹ w Niet¹¿kowie by³ Stanis³aw
Waligóra, który cechowa³ siê niezwy-

k³ym patriotyzmem – szczególnie uroczy-
œcie i widowiskowo organizowa³ obcho-
dy 3 Maja, które do dziœ jeszcze niektó-
rzy mieszkañcy Niet¹¿kowa pamiêtaj¹.
By³ te¿ ¿o³nierzem – dowódc¹. W maju
1939 r. utworzono Batalion Obrony Na-
rodowej „Koœcian”, w sk³ad którego we-
szli rezerwiœci z terenu powiatu. Batalion
dzieli³ siê na trzy kompanie: „Œmigiel”,
„Czempiñ” oraz „Koœcian”, której do-
wódc¹ by³ w³aœnie ppor. rezerwy Stani-
s³aw Waligóra. Urodzi³ siê w 1910 r.
w Koœcianie. By³ ¿onaty z Cecyli¹ z Bo-
rowików. Wraz z ¿on¹, w 1938 r., utwo-
rzy³ ¿eñsk¹ dru¿ynê stra¿ack¹ przy OSP
w Niet¹¿kowie pod nazw¹ „Samarytan-
ka”. Nazwa wskazuje, ¿e nie tylko cho-
dzi³o o walkê z ogniem. Stanis³aw Wali-
góra wziêty do niewoli nad Bzur¹, zosta³
osadzony w obozie jenieckim – oflag XI
A, w którym w 1940 r. odebra³ sobie
¿ycie.
Szko³a Podstawowa w Niet¹¿kowie ist-
nia³a do 1973 r. Jej ostatnim nauczycie-
lem by³ Feliks Kwintkiewicz.
Cofnijmy siê jeszcze raz w czasie. Z mapy
wsi Niet¹¿kowo z 1838 r. (w³aœcicielem
by³a jeszcze ksiê¿na Ascerenza Pignatelli
lub ju¿ kurlandzki ksi¹¿ê Biron) wynika,
¿e dwór sk³ada³ siê z dwóch po³¹czonych
podwórzy tworz¹cych zespó³ budynków
na rzucie wyd³u¿onego prostok¹ta z doœæ
liczn¹ zabudow¹ skupion¹ wokó³ wszyst-
kich pierzei podwórzy. Oprócz tego, jesz-
cze dwa obiekty by³y po³o¿one w kierun-
ku pó³nocnym gospodarstwa – dziœ praw-
dopodobnie stodo³a Szczepaniaka i Boc-
ka, zbudowana z kamienia u³o¿ona po-
miêdzy ceglanymi filarami (obrobiony
kamieñ by³ tañszy ni¿ ceg³a?) oraz nie-
istniej¹ca ju¿ kuŸnia na obecnym podwó-
rzu Leona Burmistrzaka. Kolonia domów
pracowników folwarcznych znajdowa³a
siê po po³udniowej stronie podwórzy –
dziœ po³udniowa strona ul. Leœnej. Dwór

siê rozbudowywa³, o czym œwiadczy data
1843 na szczycie ceglanego ju¿ budynku
gospodarczego Henryka Burmistrzaka.
Taki stan za³o¿enia dworskiego istnia³
jeszcze oko³o 1864 roku.
Na mapie z koñca XIX w. wyodrêbniæ ju¿
mo¿na trzy podwórza. Na zachód od dzie-
dziñca po³udniowego, bli¿ej ul. Leœnej,
znajdowa³ siê park. Wjazdy na folwark
prowadzi³y od strony naro¿a po³udniowo
– wschodniego, co zosta³o bez zmian
(brama wjazdowa obok kiosku) oraz po-
przez pierzejê wschodni¹ i zachodni¹,
poœrodku pomiêdzy podwórzem œrodko-
wym i pó³nocnym. Ten wjazd zosta³ póŸ-
niej „przed³u¿ony” i da³ odcinek dzisiej-
szej ul. Arciszewskiego od ul. Dudycza
do trasy E5. To przed³u¿enie ulicy po-
przez podwórze uwidacznia mapa
z 1911 r., na której te¿ zaznaczono leœni-
czówkê – „dworek” Kopczyñskiego
i przystanek œmigielskiej kolei powiato-
wej /HP/. Podobnie jak czêœæ dzisiejszej
ul. Arciszewskiego, póŸniej powsta³a te¿
ul. Boczna. Najprawdopodobniej z tego
powodu rozebrano czêœæ budynku go-
spodarczego Bocka – w trakcie spaceru
proszê siê uwa¿nie przyjrzeæ jego naro¿-
nikowi.
Co w Niet¹¿kowie, oprócz kamienno –
ceglastych budynków gospodarczych,
pozosta³o z tamtych czasów?
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce wy-
mienia:
- dwór wzniesiony na pocz¹tku XX wie-

ku (prawdopodobnie na fundamen-
tach starego budynku; œciana fronto-
wa i œciany szczytowe s¹ zwieñczone
charakterystycznym schodkowym
elementem, przypominaj¹cym zakoñ-
czenie murów obronnych, co spowo-
dowa³o, ¿e obiekt ten nies³usznie na-
zywano „zameczkiem”).

- oficynê z prze³omu XVIII/XIX wieku,
zapewne zbudowan¹ na fundamen-
tach z XVI w. (w innym Ÿródle jest w³a-
œnie datowana na ten wiek).

- zbiornik wodny wzniesiony oko³o 1800
r. zbudowany z ceg³y na rzucie ko³a,
otynkowany, nakryty sto¿kowym da-
chem zwieñczonym latarni¹ (posiada
otwór na zegar o kwadratowej tarczy).

- dwa obeliski przy wjeŸdzie na teren
dworski wzniesione oko³o 1800 r.; s¹
murowane i otynkowane, na kwadra-
towych coko³ach, okr¹g³e, zwê¿aj¹ce
siê ku górze, z niewielkimi przypora-
mi w dolnej czêœci.

(cz. 2)

Hubert Zbierski
(c.d.n)
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W dniach 6 - 8 maja w Cen-
trum Kultury w Œmiglu odby³
siê II Przegl¹d Piosenki Dzie-
ciêcej i M³odzie¿owej Muzol
2004. Uczestnikami imprezy
byli m³odzi artyœci, którzy pre-
zentowali wybrane przez sie-
bie utwory. Jury tworzyli Bo-
gus³aw Harendarczyk(prze-
wodnicz¹cy)  -  dyr ektor
Oœrodka Kultury w Jarocinie,
Robert Gorczyñski - dzienni-
karz „Gazety Koœciañskiej”

oraz S³awomir Górny - na-
uczyciel muzyki i organizator
Piccolo Voice. Kierownikiem
muzycznym by³ Henryk Pel-
la, a patronat nad imprez¹ ob-
jê³a „Gazeta Koœciañska”.

I miejsce w kategorii naj-
m³odszych artystów - „krasna-
le”- zajê³a Adrianna Stacho-
wiak z Goniembic. Wyró¿nio-
no Aleksandrê Pomyka³ê z
Goniembic i zespó³ Wiolinki I
z Leszna.

M u z o l

W kategorii dzieciêcej (7 -
9 lat) I miejsce zajê³a Klaudia
Kwieciñska z Koœciana, II
Przemys³aw Waleñski z Su³ko-
wic, III Karolina Biegañska
z Lipna. Wyró¿niono Aleksan-
drê Altman z W³adys³awowa
i Patryka Szymañskiego z Ra-
koniewic.

W kategorii 10 - 12 zwyciê-
¿y³a Anna Weber z Sierakowa

przed Mari¹ Kolanoœ z Koœcia-
na i Ann¹ £ukaszewsk¹ z Bu-
dzynia. Wyró¿niono Pamelê
Munyamê z Karczewa, Jaku-
ba Peœlê z Chwa³kowa, Toma-
sza Opasa z W³adys³awowa,
Krzysztofa Michalaka z Ko-
œciana, Nicole Kuleszê ze Z³o-
towa, Jakuba Grajka z Bielaw
i Marcina Palucha z Trzcini-
cy.

W kategorii 13 - 16 lat
I miejsce zajê³a Katarzyna

Marona ze Œmigla przed
Agnieszk¹ Udzik z Jarocina

i Karolin¹ Górny z Kamieñca.
Wyró¿niono Daniela Radonia
z Lipna, Jakuba Tyliñskiego
i Joannê Majorczyk z Grano-
wa, Katarzynê Rudawsk¹ ze
Œmigla, Magdalenê Kaczór
z Maksymilianowa, Patrycjê
Ratajczak z Tuchorzy, Kata-
rzynê Grocholsk¹ z Jarocina,
Annê Kaszyñsk¹ z W³adys³a-
wowa i Kamilê Hylak z Krze-

mieniewa.
W kategorii m³odzie¿owej

17 - 30 lat I miejsce zaj¹³ Ma-
riusz Urbaniak ze Z³otowa.
Wyró¿niono Piotra Kleinsch-
midta z Lipna, Urszulê Grze-
siak z Przemêtu, Monikê Pie-
chowiak z Domachowa, Mar-
tê Koœciañsk¹ z Jarocina, We-
ronikê Szypurê z Poznania,
Lidiê Jachrzewsk¹ z Prze-

Ÿmierowa, Martê ¯urawsk¹
z Lipki Krajeñskiej.

I miejsce w kat. zespo³ów
wokalnych zajê³ o trio „Fant
Square” z Leszna, przed ze-
spo³em Arhed z Poznania
i Drops z Koœciana. Wyró¿nio-
no zespó³ Akcent z Koœciana,
Wiolinki III, Wiolinki IV
z Leszna oraz Fakt z Jarocina.

Na œmigielskiej scenie za-
prezentowa³o siê 250 wyko-
nawców w 191 utworach.
Ze wzglêdu na wyrównany
poziom laureatów nie przy-
znano Grand Prix II Festiwa-
lu Piosenki Dzieciêcej i M³o-
dzie¿owej Muzol 2004.

Agnieszka Ratajczak
foto: M.D.
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14 maja Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy w Œmi-
glu po raz drugi zorganizowa-
³a imprezê pt. „W europejskiej
krainie baœni i bajek”. Zainte-
resowanie przesz³o najœmiel-
sze oczekiwania bibliotekarzy.
W imprezie, która rozpoczê³a
siê korowodem, bra³o udzia³

ok. 600 przebranych za posta-
cie baœniowe przedszkolaków
z ca³ej gminy. Na czele pocho-
du sz³y cztery piêkne koniki,
a tu¿ za nimi ca³y orszak ksiê¿-
niczek, królewiczów, krasna-
li, smerfów, elfów, prosiacz-
ków…
Na 14 przygotowanych bajek

W ramach „Tygodnia Bibliotek”

i opowieœci europejskich przy-
znano 7 wyró¿nieñ, które
otrzymali: uczniowie ze Stare-
go Bojanowa pod opiek¹ pani
Z. Thiel i U. Górznej („Kopciu-
szek”), przedszkolaki kl. „0”
ze Œmigla pani K. Grockiej
(„Kopciuszek”), uczniowie
klasy Id ze Œmigla pani Doro-
ty Olejnik („Kubuœ Pucha-
tek”), uczniowie z ¯egrówka

pani B. £awniczak („Jaœ i Ma³-
gosia”), uczniowie Ie ze Œmi-
g la  pani  R .  Kamieniarz
(„O Królewnie Œnie¿ce i sied-
miu krasnoludkach”), ucznio-
wie ze Starej Przysieki Dru-
giej pani M. Stró¿yñskiej
(„Kot w butach”) oraz ucznio-
wie z Czacza pod opiek¹ pani
Krysman („Jaœ i Ma³gosia”).
Równie¿ tego samego dnia

odby³ siê konkurs czytelniczy
pt. „Bohaterowie Hansa Chri-
stiana Andersena”. Uczestni-
ków podzielono na 3 grupy
wiekowe: klasy I-II, III-IV, V-
VI. Zwyciêzcami konkursu
w kategorii klas I-II zostali:
I miejsce Maciej Gbiorczyk
(Stare Bojanowo), II miejsce

Karolina Kamieniarz (Stare
Bojanowo), III miejsce Jakub
¯yto (¯egrówko). W katego-
rii klas III-IV: I miejsce Anna
Krysman (Czacz), II-Krzysz-
tof Pajzert (Czacz), Ewa Au-
gustyniak (Œmigiel).
W kategorii V-VI: I miejsce
Marianna £awniczak (Stara

Przysieka Druga), II - Magda-
lena Mydlak (Stare Bojano-
wo), III- Kasia Beczkowska
(Stara Przysieka Druga).
Jednym z punktów programu
imprezy „W europejskiej kra-
inie baœni i bajek” by³ tak¿e
konkurs plastyczny, w którym
spoœród 254 prac nagrodzono
w kategorii kl. „0” Agnieszkê
Nêdzê (¯egrówko) przed
Zuzi¹ Zaj¹c (¯egrówko) i £u-

kaszem Krysmanem  (Czacz).
Wyró¿nienie otrzyma³ Maksy-
milian Klecha (klasa „0” Œmi-
giel). W kategorii klas I zwy-
ciê¿y³a Aleksandra Kuner t
(St. Bojanowo), II- Magdalena
Mocek (St. Bojanowo). Wy-
r ó¿n ien ie :  Anna  Kozak
(¯egrówko) i Adam Konat (St.
Bojanowo). W kategorii klas
II pierwsze miejsce zajê³a Ewa
KaŸmierczak (Œmigiel) przed

Malwin¹ Koz³owsk¹(Stara
Przysieka Druga) i Micha³em
Wieczorkowskim (St. Bojano-
wo). Wyró¿nienie przyznano
Maciejowi Waszkowiakowi
(Œmigiel) i Aleksandrze Ros-
sa (t. Bojanowo). W kategorii
kl. III pierwsze miejsce nale-
¿a ³o  do  Danie la  Mocka
(¯egrówko) i £ukasza Skorac-
kiego (¯egrówko), II – Beata

Zborowska (¯egrówko). Wy-
ró¿nienie otrzyma³a Justyna
Pawlikowska (Wonieœæ).
W kategorii kl. IV pierwsze
miejsce zajê³a Magda Lis
(Œmigiel) przed Ew¹ Augusty-
niak (Œmigiel) i Sylwi¹ Ko-
z³owsk¹ (Stara Przysieka Dru-
ga). W kategorii kl. V pierw-
sze miejsce otrzyma³a Kinga
Kuciak (St. Bojanowo), II-

Basia Otto (St. Bojanowo).
W ostatniej kategorii – kl. VI
pierwsze miejsce zajê³a Anita
Weinert (St. Bojanowo) przed
Aureli¹ Kasiñsk¹ (St. Bojano-
wo) Dari¹ Michalak i Wero-
nik¹ Kiciñsk¹ (St. Bojanowo).

Burmistrz Œmigla Józef Cieœla
wyrazi³ pe³ne uznanie zarów-
no dla dzieci jak i nauczycieli
obecnych podczas impre-
zy„W europejskiej krainie ba-
œni i bajek”.

Agnieszka Ratajczak
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Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e
w maju mieszkañcy Œmigla
wyje¿d¿aj¹ na majówkê. Nie
inaczej by³o w niedzielne po-
po³udnie 16 maja. Tu¿ przed
1500 na parkingu przy Cen-
trum Kultury zaczêli zbieraæ

Majówka w Bronikowie

siê uczestnicy wyjazdu. Zwo-
lennicy czynnego wypoczyn-
ku przyjechali na rowerach,
pozostali udali siê do Broniko-
wa br yczkami, które udo-
stêpnili Jaros³aw Bratkowiak
i Henryk Górny. W goœcin-

W nawi¹zaniu do artyku³u
zamieszczonego w „Gazecie
Koœciañskiej” 5 maja 2004 pt.
„TON siêga wysoko”, pragnie-
my nakreœliæ kilka s³ów o osi¹-
gniêciach cz³onków œmigiel-
skiej M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej OSP.

3 kwietnia br. w Osiecznej
odby³ siê Regionalny Konkurs
M³odych Instrumentalistów
Orkiestr Dêtych, w którym
udzia³ wziê³o 6 cz³onków œmi-
gielskiej orkiestry. W grupie
instrumentów dêtych drew-
nianych w kategorii do lat 12
I miejsce „wygra³a” Sandra

Sukcesy m³odych muzyków
Stanek, a II Marcin Nitzske,
obydwaj graj¹cy na klarne-
tach. Natomiast w grupie in-
strumentów dêtych blasza-
nych w kategorii wiekowej 16
– 20 lat Piotr B³aszkowski „wy-
gra³” II miejsce.

M³odzi ar tyœci uzyskali
prawo udzia³u w Ogólnopol-
skim Konkursie M³odych In-
strumentalistów Orkiestr Dê-
tych – Boszkowo 2004, który
odby³ siê 24 kwietnia br.
I miejsca i dyplomy ze z³otym
pasmem zdobyli Sandra Sta-
nek i Piotr B³aszkowski, Mar-
cin Nitzske zdoby³ II miejsce

nych progach Zespo³u Szkó³
w Bronikowie czeka³o na nas
ognisko i p³yn¹ca z g³oœników
muzyka biesiadna i taneczna.
W rodzinnej atmosferze roz-
poczê³o siê pieczenie kie³ba-
sek przy ognisku, a póŸniej
ka¿dy bra³ udzia³ w konkur-
sach. Wiele humoru dostar-
czy³ konkurs tañca wokó³

krzese³. Humor i œpiew towa-
rzyszy³ wszystkim równie¿
w drodze powrotnej do Œmi-
gla. Organizatorami imprezy
byli: Centrum Kultury, Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu, Œmigielskie To-
warzystwo Kulturalne i Zespó³
Szkó³ w Bronikowie.

B.M.

i dyplom ze srebrnym pa-
smem. Ca³a trójka otrzyma³a
tak¿e wyró¿nienia.

Po konkursie muzycy
uczestniczyli w warsztatach,
na których przygotowano
3 utwory wykonane na uro-
czystym wrêczeniu nagród
w Auli Szko³y Podstawowej
nr 1 w Lesznie w dniu 25
kwietnia.

Muzyków do konkursu
przygotowa³ nauczyciel Szko-
³y Muzycznej w Koœcianie Ste-
fan Gutaj oraz nauczyciel
Szko³y Muzycznej II stopnia
w Lesznie Ar tur Erenfeld.

„Dziêkujê rodzicom muzyku-
j¹cej m³odzie¿y za pomoc
w zorganizowaniu wyjazdów
na konkursy” powiedzia³ Jan
Nowicki, prowadz¹cy M³o-
dzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹
w Œmiglu.

M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta w Œmiglu prowadzi
szkó³kê. Do gry w orkiestrze
przyucza siê w niej 6 osób.
Chêtnych do gry na rogu, pu-
zonie czy tubie orkiestra pro-
si o kontakt. Sama liczy ponad
25 instrumentalistów.

M.D.
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Ostatni weekend maja
up³yn¹³ pod znakiem XIII Dni
Œmigla. Jakby na przekór po-
wiedzeniu „ pechowa trzynast-
ka” œwiêtowanie by³o bardzo
udane. Po kilkudniowych
ch³odach w pi¹tek zaœwieci³o
s³oñce i zrobi³o siê „cieplut-
ko”. Taka te¿ pogoda utrzyma-
³a siê do niedzieli –  wymarzo-
na dla imprez plenerowych,
które dominowa³y w czasie
Dni Œmigla.

W du¿ej mierze skupiono
siê na promocji wykopalisk
w Bruszczewie. St¹d te¿ w pi¹-
tek w sali widowiskowej odby-
³a siê prelekcja mgr. Marcina
Szyd³owskiego z UAM w Po-
znaniu pt. „Staro¿ytne cen-
trum cywilizacyjne na Ziemi
Œmigielskiej”. O godzinie
19:00 na estradzie na wiatra-
kach prezentowali siê uczest-
nicy II Regionalnego Festiwa-
lu Piosenki Dzieciêcej i M³o-
dzie¿owej „Muzol”. Tu¿ po
nich wyst¹pi³a koœciañska
grupa „LIQUID SHADOWS”.
W godzinach wieczornych
mieszkañców do tañca porwa³
zespó³ „ SEZAM”. Tradycyj-
nie w sobotê odby³a siê uro-
czysta sesja Rady Miejskiej
Œmigla, na której wrêczono
medale zas³u¿onym dla mia-
sta i honorowym obywatelom
Œmigla. Po sesji po raz pierw-
szy mieszkañcy mieli mo¿li-
woœæ obejrzenia wystaw:

„Skarby Bruszczewa”, „Œmi-
gla wczoraj i dziœ w fotografii”,
„Œmigiel i okolice” w pracach
plastycznych. W sali klubowej
natomiast panie z KGW Mo-
rownicy i Czacza przygotowa-
³y pokaz swoich umiejêtnoœci
kulinarnych. W tym samym
czasie przy wiatrakach stano-
wiska rozstawili archeologo-
wie, którzy prezentowali wy-
roby z naczyñ glinianych
i przyrz¹dzali ryby na ogni-
sku. Od godziny 15.00 na sce-
nie swoje programy artystycz-
ne prezentowa³y dzieci z klas
I-III Szko³y Podstawowej
w Œmiglu, zespó³ taneczny
„TÊCZA” ze Szko³y Podstawo-
wej w Czaczu i zespó³ wokal-
ny ze Szko³y Podstawowej
w Starym Bojanowie. PóŸniej
przemiennie na estradzie go-
œci³ zespó³ tañca wspó³czesne-

go „PRYZMAT BIS” oraz so-
liœci ze studia piosenki „MU-
ZOL”, dzia³aj¹cego przy CK.
Kolejny punkt programu sta-
nowi³ koncert Orkiestry Dê-
tej OSP w Œmiglu pod batut¹
Jana Nowickiego. Folklor
miejski zaprezentowa³a kape-
la podwórkowa „Wiarusy”.
Najwiêksze przeboje s³onecz-
nej Grecji zagra³a grupa „PI-
REUS” z Boles³awca. Wieczo-
rem mieszkañcy bawili siê
przy muzyce zespo³u „HOLI-
DAYS”. W trakcie wystêpów
harcerze i stra¿acy zapraszali
do toru przeszkód i na pokaz
sprzêtu. W kaplicy ewangelic-
kiej w Œmiglu wystawiono
spektakl teatralny „SKRZYP-
CE ROTSZYLDA”. Niedziel-
ne popo³udnie rozpoczê³o siê
blokiem zabaw i konkursów
prowadzonych przez duet za-

„Skrzypce Rotszylda” to
tytu³ sztuki Antoniego Cze-
chowa, która przedstawiona
zosta³a 29 maja w kaplicy po-
ewangelickiej w Œmiglu przez
Teatr Studio Czyczkowy
z Bydgoszczy.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e wszyst-
kim siê podoba³o, odpowied-
ni klimat – œwiece na wesel-
nym stole, pyszna herbata
(prawie po rosyjsku) i muzy-
ka!
Pos³uchajmy jednak,  co
mówi¹ sami aktorzy.
„Jakow, bohater opowiadania
A. Czechowa „zagra³” nam po

raz pierwszy w 1994 roku. To
pierwsze zapoznanie siê z je-
go histori¹ by³o dla nas pew-
noœci¹, na jak¹ rzadko staæ
ludzi, pewnoœci¹, ¿e chcemy
jego historiê opowiedzieæ,
wielu, w wielu miejscach za-
graæ jego muzykê.
Przez dwa lata s³uchiwaliœmy
siê w bogactwo jego melodii,
jego historii, poszukiwaliœmy
w³aœciwych tonów. Czechow
obdarzy³ nas skarbem nieby-
wa³ym – tekstem, w którym
bez ¿adnych prawie zmian
³¹czyæ mo¿emy i formê teatru
najbardziej przez nas cenion¹

Teatr w kaplicy

Œmigiel œwiêtowa³
wodowych klaunów „RUPER-
TO I RICO”. Trzeba przyznaæ,
¿e zabawa by³a doskona³a,
gdy¿ uda³o siê zaprosiæ do
zabawy dzieci, a tak¿e, bardzo
opornych zwykle, doros³ych.
Na Dniach Œmigla nie mog³o
zabrakn¹æ naszego ambasa-
dora czyli zespo³u pieœni i tañ-
ca „¯EÑCY WIELKOPOL-
SCY” z Niet¹¿kowa. W go-
dzinnym koncercie na estra-
dzie zaprezentowa³y siê
wszystkie grupy w tañcach
³owickich, rzeszowsko-prze-
worskich, Wielkopolski Za-
chodnie j ,  Krakowiaków
W s c h o d n i c h ,  B e s k i d u
¯ywieckiego. Gamê starych
melodii zaprezentowa³a orkie-
stra „RETRO” z Koœciana.
PóŸniej mieszkañców Œmigla
bawi³  zespó³  „TEQUILA
BAND”. W organizacjê im-
prez w³¹czyli siê Rada Miejska
Œmigla, Centrum Kultury,
Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji, Zak³ad Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, Komenda Hufca, szko³y
podstawowe w Œmiglu, Cza-
czu, Starym Bojanowie, KGW
w Morownicy, Czaczu, Stra¿
Miejska, Ochotnicza Stra¿
Po¿arna, Posterunek Policji,
SPA w Œmiglu, sklep „ASTRA
II” M.J. Adamczewskich, ksiê-
garnia Wojciecha Miko³ajcza-
ka.

Barbara Mencel

i muzykê, któr¹ gramy na co
dzieñ, przede wszystkim ideê,
któr¹ chcemy rozwa¿aæ...”
Spektakl ten œmia³o mo¿emy

nazwaæ niepowtarzalnym wy-
darzeniem artystycznym.

A.Szulc
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10 maja w Szkole Filialnej
w Wonieœciu odby³o siê kolej-
ne spotkanie w ramach akcji
„Ca³a Polska czyta dzieciom”.
W nietypowej dla siebie roli
wyst¹pi³ so³tys wsi Wonieœæ
Alfred Splisteser. Goœæ prze-
czyta³ zebranym dzieciom
dwa utwory Janiny Poraziñ-
skiej: „Baœñ o dwunastu mie-
si¹cach” oraz „Szewczyk Dra-
tewka”.
By³o to ju¿ szóste spotkanie
propaguj¹ce czytanie dzie-
ciom utworów polskiej i œwia-
towej literatury.
Jesieni¹ wybrane opowiada-
nia czyta³a pielêgniarka œrodo-
wiskowa Ma³gorzata Œl¹ska.
Nastêpnie wiersze Juliana Tu-
wima zaprezentowa³a dzie-
ciom emerytowana nauczy-
cielka naszej szko³y Zenis³awa

Górna. Czytanie w roku 2004
zapocz¹tkowa³a Anna Knap,
studentka filologii polskiej
koœciañskiego Kolegium Uni-
wersytetu im. Adama Mickie-
wicza, baœni¹ Ch. H. Anderse-
na „Królowa Œniegu”. Z kolei
nauczycielka naszej szko³y,
Bo¿ena Kuœnierczak, przeczy-
ta³a dzieciom swoje ulubione
wiersze Jana Brzechwy ze
zbioru „Brzechwa dzieciom”.
27 kwietnia odwiedzi³ nasz¹
szko³ê pisarz Tadeusz Bogac-
ki, autor ksi¹¿ek dla dzieci.
Pisarz opowiedzia³, jak po-
wstaje ksi¹¿ka, zachêca³ dzie-
ci do czytania i do nauki oraz
przedstawi³ fragmenty ksi¹-
¿ek pt. „W krainie spe³nio-
nych marzeñ”, „Zima”, „Bêdê
sportowcem”. Ksi¹¿ki te zo-
sta³y napisane specjalnie

Czytano w Wonieœciu

30 kwietnia, na dzieñ przed wejœciem
Polski do Unii Europejskiej, w Samorz¹-
dowym Gimnazjum i Szkole Podstawo-
wej w Œmiglu zosta³y zorganizowane ob-
chody Dnia Europejskiego pod has³em:
„Witaj, Europo”!

Uczniowie gimnazjum wraz z wycho-
wawcami od d³u¿szego czasu przygoto-
wywali siê do zaprezentowania jednego
z wylosowanych wczeœniej pañstw euro-
pejskich, czego efekty mieszkañcy Œmi-
gla mogli zobaczyæ w czasie przemarszu.
Poszczególne klasy gimnazjum przedsta-
wi³y barwne stroje, typowe dla poszcze-
gólnych narodów Europy, symbole naro-

W I T A J ,  E U R O P O !
dowe.

Na boisku szkolnym odby³a siê degu-
stacja potraw europejskich. Uczestnicy
zabawy mogli poznaæ smak sa³atki grec-
kiej, francuskich i holenderskich serów,
belgijskich czekoladek, w³oskiego maka-
ronu, czeskich knedlików.

Gimnazjaliœci zebrali wiele informa-
cji na temat poszczególnych pañstw, co
zaprezentowali na plakatach a tak¿e w al-
bumach.

Najwiêcej emocji wzbudzi³y prezen-
tacje 18 pañstw europejskich, przygoto-
wane przez uczniów i nauczycieli. Na tê
czêœæ uroczystoœci przyby³ do naszej

szko³y burmistrz Œmigla Józef Cieœla. We
wspólnej zabawie udzia³ wziê³y równie¿
klasy IV, V i VI.

Uczniowie przedstawili humorystycz-
ne scenki dotycz¹ce ¿ycia codziennego
mieszkañców Europy. Wiele grup zapre-
zentowa³o zespo³y muzyczne, charakte-
rystyczne dla poszczególnych pañstw.
Mo¿na by³o równie¿ zobaczyæ ciekawe
tañce, tj: taniec irlandzki, walc wiedeñ-
ski, ludowy taniec s³owacki.

Jednym ze wspó³organizatorów im-
prezy by³ Szkolny Klub Europejski, dzia-
³aj¹cy w gimnazjum.

Monika Szudra

z okazji akcji „Ca³a Polska czy-
ta dzieciom”.
Organizatorem wszystkich
spotkañ by³a nauczycielka
Szko³y Filialnej w Wonieœciu
Wanda Olejnik. Dzieciom po-
doba³a siê taka forma zajêæ,
dlatego doœæ chêtnie w nich

uczestniczy³y. Mo¿liwe, ¿e
spotkania te, praca nauczycie-
li na zajêciach oraz czytanie
w domu rodzinnym przyczy-
ni¹ siê do rozwoju zaintereso-
wañ literackich dzieci.

Wanda Olejnik
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Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy Œmigiel oraz Sto-
warzyszenie Nauczycieli No-
watorów Oddzia³ Terenowy
w Œmiglu zaprosi³y dzieci na
„Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹”.
Spotkanie odby³o siê 7 kwiet-
nia o godz. 1700 w œmigielskiej
bibliotece. Goœciem dzieci
by³a dyrektor Przedszkola
Samorz¹dowego w Œmiglu
El¿bieta Cieœla, która po prze-
czytaniu bajek podziêkowa³a
za zaproszenie, mówi¹c: „Spo-
tkanie, to by³o sympatyczne.
Czytanego s³owa nigdy doœæ.
S¹dzê, ¿e ksi¹¿ka bêdzie przy-

21 maja w Zespole Szkó³
w Starym Bojanowie zrobi³o
siê … europejsko. Tego dnia
odby³y siê tu obchody Dnia
Europejskiego, który zosta³
przygotowany przez Szkolny
Klub Europejski. W uroczy-
stoœci uczestniczyli uczniowie
ca³ej szko³y.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e Klub
Europejski dzia³a w dwóch
grupach wiekowych, naucza-
nia zintegrowanego prowa-
dzonej przez Zenobiê Thiel
i U r s z u l ê  G ó r z n ¹  o r a z
uczniów klas IV – VI i gimna-
zjum prowadzonej przez Annê
Dybsk¹ i Justynê Majchrzak -
Glapiak. Z tego powodu ob-
chody mia³y atrakcyjny i ró¿-
norodny charakter.

Dzieñ Europejski dla star-
szej grupy uczniów zosta³
przygotowany przez opieku-
nów klubu i Bogumi³ê Forna-
lik. Praca nad nim rozpoczê³a
siê ju¿ w kwietniu od rozloso-
wania pañstw spoœród 25 kra-
jów cz³onkowskich UE. Klasy
zajê³y  s iê  poznawaniem
i zbieraniem informacji o wy-
losowanym kraju. W ramach
przygotowañ odby³ siê te¿
szkolny konkurs wiedzy o UE,
któr y mia³ f ina³  w³aœnie
21 maja.

Tegoroczny Dzieñ Euro-
pejski przebiega³ pod has³em
„Jesteœmy w Europie”. Oficjal-
ne rozpoczêcie mia³o miejsce
w uroczyœcie przystrojonej

Dzieñ Europejski w Zespole Szkó³ w Starym Bojanowie

Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹

przez cz³onków klubu sali
gimnastycznej. Kolejnym
punktem programu by³o
przedstawienie „Europa bez
granic, czyli folwark zwierzê-
cy”. Dalsza czêœæ odbywa³a
siê w dwóch grupach wieko-
wych. Pozwoli³o to zró¿nico-
waæ stopieñ trudnoœci pytañ
w konkursie wiedzy o UE.
W sali gimnastycznej pozosta-
li uczniowie szko³y podstawo-
wej, a gimnazjaliœci rozeszli
siê do klas, gdzie realizowali
zadania w grupach: rozwi¹zy-
wali krzy¿ówkê o UE, wyko-
nywali album o wylosowanym
kraju, plakat „Europa na patel-
ni” i drogowskaz. W tym samy
czasie koledzy ze szko³y pod-
stawowej uczestniczyli w kla-
sowych konkursach. By³y to
scenki o wylosowanych kra-
jach, fina³ konkursu wiedzy
o UE i konkurs „Europa w mi-
nutê”. Nastêpnie odby³a siê
zamiana ról, zadania w kla-
sach realizowa³a szko³a pod-
stawowa, a w sali odby³y siê
konkursy dla gimnazjum. Za-
dania by³y takie same, jedynie
stopieñ trudnoœci wiêkszy.

Wszystkie zadania by³y
oceniane przez jury. W rywa-
lizacji klas szko³y podstawo-
wej zwyciê¿y³a VIB, drugie
miejsce zajê³a VIA, a trzecie
IVB. Wœród uczniów gimna-
zjum zwyciê¿y³a klasa IB
przed IIB, trzecie miejsce za-
jê³y pozosta³e klasy – z t¹

jacielem dzieci przez ca³e
¿ycie”.

Drugie spotkanie odby³o
siê 12 maja. Tym razem bajki
czyta³ nadleœniczy Nadleœnic-
twa Koœcian Stanis³aw Tren-
dewicz. Dzieci mia³y tak¿e
mo¿liwoœæ rozmowy z go-
œciem, który przybli¿y³ im
swoj¹ pracê oraz opowiedzia³
ró¿ne leœne ciekawostki. Na
koniec spotkania pan Tren-
drewicz przekaza³ bibliotece
ksi¹¿ki: „¯uraw ptak nadziei”
Grzegorza i Tomasza K³osow-
skich oraz „Leœne obrazki”
Iwana Soko³owa-Mikitowa.

Agnieszka Ratajczak

sam¹ liczb¹ punktów. Dla zwy-
ciêzców Rada Rodziców zaku-
pi³a nagrody, a dla pozosta-
³ych klas cukierki.

Uczniowie nauczania zin-
tegrowanego obchodzili œwiê-
to pod has³em „To warto wie-
dzieæ o Europie”. Program
rozpocz¹³ siê wys³uchaniem
hymnu Polski i Unii Europej-
skiej. Cz³onkowie Klubu Eu-
ropejskiego przedstawili
krótk¹ informacjê na temat
historii Unii Europejskiej. Na-
stêpnie mali uczniowie zapre-
zentowali w³asn¹ wiedz¹ w qu-
izie „To warto wiedzieæ o Eu-
ropie”.

Uczniowie obejrzeli te¿
przedstawienie „Kopciuszek”
przygotowane przez cz³on-
ków klubu.

Jednym z celów organiza-
cji Dnia Europejskiego jest
poznanie przez naszych

uczniów dziedzictwa kulturo-
wego Unii Europejskiej oraz
uœwiadomienie zwi¹zków Pol-
ski z tymi krajami. Inny to
kszta³towanie postawy sza-
cunku i otwar toœci na inne
spo³ecznoœci i kultury. Po-
przez tak zró¿nicowany pro-
gram Dnia Europejskiego
kszta³towaliœmy tak¿e umie-
jêtnoœæ pacy w grupach oraz
nabywanie praktycznych
umiejêtnoœci organizacyj-
nych. Europejska zabawa
w naszej szkole siê uda³a.
Œwiadcz¹ o tym wspania³e pra-
ce naszych uczniów, które
mo¿na ogl¹daæ na szkolnej
wystawie.

Nad ca³oœci¹ Dnia Euro-
pejskiego czuwa³y Z.Thiel i U.
Górzna.

Zenobia Thiel i Anna Dybska
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Czeœæ!
Zbli¿a siê koniec roku szkolnego, wiêc myœlê, ¿e poradzicie sobie z takimi prostymi zadaniami. Nawet ja potrafiê je rozwi¹zaæ!
Jeœli rozwi¹¿ecie zadania i wpiszecie literki w kratki, które wskazuje wynik, dowiecie siê, jak nazywa siê miesi¹c, w którym jest
tak piêknie jak na tym obrazku.

Oczywiœcie, macie racje! Wiecie, od pewnego czasu widzê, ¿e wyje¿d¿acie autokarami. Dowiedzia³em siê, ¿e ju¿ jeŸdzicie na
wycieczki! Moi koledzy opowiedzieli mi, ¿e podczas jednej z nich zwiedzali ruiny zamku. Byli bardzo zadowoleni.

Teraz moja zagadka: „Kto zwiedza ruiny zamku?” Odpowiecie z ³atwoœci¹ na moje pytanie, je¿eli do krzy¿ówki wpiszecie
nazwy obrazków. Litery z kratek ponumerowanych w prawych dolnych rogach utworz¹ rozwi¹zanie. Zapiszcie je na kartkach
i przeœlijcie do Centrum Kultury w Œmiglu. Na zwyciêzcê czeka nagroda! Specjalna nagroda czeka na osobê, która napisze
ciekawie o klasowej wycieczce. Czekam na listy z niecierpliwoœci¹.

Pozdrawiam Was! Œmiglaczek
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21.04. – Œmigiel
O godz. 1610 w Niet¹¿kowie
zatrzymano 39 – letniego
mieszkañca gminy Œmigiel,
któr y kierowa³ Simsonem
w s t a n i e  n i e t r z e Ÿ w o œ c i
(2,28‰)
25.04. – Œmigiel
Na ul. Koœciuszki zatrzymano
42- letniego mieszkañca Œmi-
gla jad¹cego rowerem w sta-
nie nietrzeŸwoœci (1,6‰)
25. 04. – Œmigiel
O godz. 2330 w okolicy dwor-
ca kolejki w¹skotorowej za-
t r zymano n ie t rzeŸwego
(2,2‰) 34 – letniego miesz-
kañca gminy Œmigiel, który
chwilê wczeœniej wybi³ szybê
w sklepie w pobli¿u rynku
oraz st³uk³ wszystkie szyby

w samochodach Ford Fiesta
i Fiat Brawa. Straty oszacowa-
no na 4.400 z³.
28 – 29. 04. – Œmigiel
Z parkingu przy szpitalu skra-
dziono Fiata 126p w kolorze
czer wonym. W³aœcicielka
oceni³a stratê na 3.000 z³.
2 – 3 maja – Niet¹¿kowo
Nieznani sprawcy w³amali siê
do sklepu spo¿ywczo – prze-
mys³owego. Skradli papiero-
sy, kawê oraz inne artyku³y
o ³¹cznej wartoœci 2 tys z³.
12.05. – Œmigiel
Wszczêto dochodzenie prze-
ciw 52 – letniemu mieszkañ-
cowi Œmigla, który w ci¹gu
ostatnich 2 lat przekazywa³
znajomemu w³asne recepty na
leki psychotropowe. Grozi mu

„Nota res mala optima”
(Dobrze, gdy zna siê z³o)

§ 1. Przestêpcze rozpoznanie

W³amania do mieszkañ stanowi¹ coraz
bardziej znacz¹c¹ pozycjê w krajowych
statystykach przestêpczoœci. Niestety
nasz powiat nie stanowi w tym wzglêdzie
chlubnego wyj¹tku. Istnieje ogromna
ró¿norodnoœæ dróg i metod przestêpcze-
go wtargniêcia do mieszkañ i domków
jednorodzinnych, Nie ma natomiast ¿ad-
nych „stuprocentowych, z³otych œrod-
ków” uniemo¿liwiaj¹cych sprawcom do-
konania kradzie¿y z w³amaniem. Nie
wszystkich staæ na najnowoczeœniejsze
(a zatem najdro¿sze) elektroniczne sys-
temy zabezpieczaj¹ce, które niekiedy –
najczêœciej w wyniku ludzkich b³êdów
i ograniczeñ – tak¿e zawodz¹. Doœwiad-
czenia policji wskazuj¹ jednak, ¿e istnie-
je przynajmniej kilkanaœcie prostych
œrodków, które - systematycznie i kon-
sekwentnie stosowane - zniechêcaj¹ po-
tencjalnych z³odziei do przestêpczego
procederu, poniewa¿ wywiad przestêp-
czy odgrywa istotn¹ rolê w genezie w³a-
mañ do mieszkañ i domów. Warto po-
œwiêciæ im wiêcej uwagi. W³amywacze
rzadko „chodz¹ na robotê” w ciemno. Za-
nim dokonaj¹ kradzie¿y, ró¿nymi sposo-
bami zdobywaj¹ wiedzê o usytuowaniu,
ewentualnych zabezpieczeniach i zaso-
bach mieszkañ. Dla przestêpców kolosal-
ne znaczenie stanowi tak¿e informacja
o przyzwyczajeniach i codziennych zajê-

ciach domowników. Najczêœciej wyboru
przysz³ej ofiary dokonuje siê na skutek
wskazania przez inne osoby, a wiêc przez
tzw. „nadanie”. W sposób przypadkowy
pope³nianych jest jedynie oko³o 10% w³a-
mañ. „Nadawca” taki dzia³a najczêœciej
z chêci zysku, zemsty, nienawiœci, dla
sp³acenia d³ugu, b¹dŸ wskutek zwyk³ej
g³upoty. W tym ostatnim przypadku czê-
sto „nadawcy” s¹ nieœwiadomi swojej roli,
popisuj¹ siê stopniem wtajemniczenia lub
s¹ zwyk³ymi plotkarzami. Takimi nadaw-
cami bywaj¹ czasami tak¿e sami po-
krzywdzeni b¹dŸ inni domownicy, osob¹
tak¹ mo¿e byæ tak¿e przygodnie spotka-
ny cz³owiek. Wydaje siê, ¿e warto w tym
miejscu przypomnieæ o koniecznoœci pro-
wadzenia cyklicznych rozmów ze swoimi
pociechami na temat podstawowych,
bezpiecznych zasad zachowania wobec
obcych.
W pozosta³ych sytuacjach w³amywacze
zmuszeni s¹ do wykonania wielu innych
czynnoœci, by nie pope³niæ „pomy³ki”.
Najczêstszym œrodkiem zdobycia infor-
macji jest obserwacja lokatorów, ich za-
chowañ i okolicznoœci zwi¹zanych z ¿y-
ciem codziennym. Na tym etapie wystar-
czy poinformowaæ policjê o „podejrza-
nych, nienaturalnych” zmianach w na-
szym najbli¿szym otoczeniu. Mam na
myœli zaobserwowanie przez mieszkañ-
ców np. obcej osoby (osób) przebywaj¹-
cej bez powodu o ró¿nych porach w miej-

scu naszego zamieszkania, czy pojazdu
(ró¿nych pojazdów) nie nale¿¹cego do
¿adnego z s¹siadów, który jednak cy-
klicznie pojawia siê na naszym terenie,
a osoby w nim przebywaj¹ce wcale nie
maj¹ zamiaru z³o¿enia wizyty komukol-
wiek z naszego otoczenia. Gdy poczyni-
my tego typu obserwacje zadzwoñmy na
policjê (997). Policja nie zg³osi ¿adnych
pretensji w przypadku pomy³ki.
Innym z przestêpczych sposobów zdoby-
wania informacji o potencjalnej ofierze
przestêpstwa s¹ dzia³ania pod tzw. „le-
gend¹”. W celu przeprowadzenia rozpo-
znania przestêpcy uciekaj¹ siê do skom-
plikowanych zabiegów mistyfikacyjnych
umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie osobi-
stych oglêdzin w miejscu zamieszkania
przysz³ej ofiary. Dlatego te¿ gdy odwie-
dza nas „nowy” listonosz, hydraulik, eki-
pa remontowa, itd. - ka¿dorazowo dok³ad-
nie sprawdzajmy to¿samoœæ, ³¹cznie z po-
twierdzeniem wiarygodnoœci u praco-
dawcy. W tym kontekœcie wrêcz kary-
godnym wydaje siê zachowanie (nieste-
ty wci¹¿ nadal bardzo czêste) umo¿liwia-
j¹ce wejœcie do naszych mieszkañ wszel-
kiego rodzaju handlarzom obwoŸnym,
domokr¹¿com, agentom, przedstawicie-
lom czy wró¿biarzom. Przy nadmiernym
natrêctwie i arogancji przybyszy uzasad-
nione jest skorzystanie z wymienionego
ju¿ przeze mnie numeru telefonu.
W sprzyjaj¹cych okolicznoœciach prze-
stêpczy rekonesans spontanicznie prze-

Policjant radzi

kara za udostêpnianie narko-
tyków.
12.05.
O godz. 1720 na drodze nr 5
Wydorowo – Œmigiel policja
skontrolowa³a samochód Fiat
126p, którym kierowa³ 36 –
letni mieszkaniec gm. Lipno.
Kierowca, u którego stwier-
dzono rekordow¹ iloœæ alko-
holu – 4,5‰ (!) obra¿a³ i szar-
pa³ policjantów, za co grozi mu
dodatkowa kara za zniewa¿e-
nie i naruszenie nietykalnoœci
cielesnej policjanta.
14 – 15. 05. – Niet¹¿kowo
Nieznany sprawca w³ama³ siê
do sklepu spo¿ywczo – prze-
mys³owego, z którego skrad³
towar o wartoœci 4,5 tys z³.
15.05.
Oko³o godz. 1800 na przy wy-
jeŸdzie na obwodnicê Œmigla
kieruj¹cy samochodem Ta-
wia, 18 - letni mieszkaniec Ko-

œciana zderzy³ siê z Fordem
Transit, którym kierowa³ 32 –
letni mieszkaniec Krotoszyna.
W wyniku zderzenia kilka
osób dozna³o obra¿eñ, ran t³u-
czonych i ciêtych.
16.05. – Œmigiel
Ok. godz. 100 na Pl. Rozstrze-
lanych zatrzymano osiemna-
stolatka kieruj¹cego rowerem
w s tan ie  n ie t rzeŸwoœc i
(2,1‰).
23.05.
Przed godz. 12.00 na drodze
Gry¿yna – Dêbiec Nowy, 19 –
letnia mieszkanka gm. Œmi-
giel kieruj¹ca samochodem
Fiat 126p, na prostym odcin-
ku drogi z nieustalonych przy-
czyn zjecha³a na pobocze
i uderzy³a w drzewo. Dozna³a
powa¿nego urazu mózgowo –
czaszkowego oraz z³amania
nogi.

dokoñczenie na str. 15
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 6
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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O g ³ o s z e n i a  d r o b n e
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Maszynopisanie, szybko, tanio.
tel. 5 189 270

Przepisywanie prac semestralnych i zaliczeniowych
– liceum, studia.
tel. 5 185 217

Pionowo:
1. sucha kie³basa wêdzona
2. intensyfikacja
3. los
4. spód
5. np. branini
6. rozpórka
8. co sezon inna

13. uczy z map¹
15. szybki poci¹g
16. lasso
18. z balustrad¹
19. natarcie
20. lekarz
21. ...Zimiñska – Sygietyñska
23. dom otoczony ogrodem
26. ubytek
27. dopisuje g³odnemu
29. gra na korcie

30. pohukuje noc¹
32. kawalerzysta z lanc¹
33. gawron
35. szachowy remis

Poziomo:
3. kuzyn kraski
7. brzemiê wo³u
9. du¿a sala wyk³adowa

10. œledzik w rulonie
12. typ owocu
14. bogini z sow¹
17. jadalnia na statku
18. w rêku kucharki
20. kocie rodzeñstwo
21. plecionka ze s³omy
22. twardy w desce
23. ³uk drogi
24. prezent

25. graniczy z Syri¹
26. paliwo j¹drowe
28. zbiór map
30. trawiasta równina
31. naczynie do piwa
33. œciska³ kibiæ
34. reperacja
36. bokobrody
37. imiê patrona Irlandii
38. sprinterski bieg.

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 5/04 brzmia³o „Unia Europej-
ska”. Nagrodê otrzymuje Bo¿ena Flemer-Budzyñska ze Œmi-
gla.

kszta³ca siê w natychmia-
stow¹ próbê kradzie¿y. Oto
dwa autentyczne przyk³ady
podobnych zdarzeñ kryminal-
nych, ale jak¿e innych w skut-
kach zachowañ. Wieœ – gmi-
n a  K o œ c i a n ,  d o m o s t w o
w zwartej zabudowie, po³u-
dnie, trzy kobiety pod pretek-
stem sprzeda¿y firan zostaj¹
wpuszczone przez lokatorkê
do wnêtrza mieszkania. Pod-
czas gdy dwie w przesadnie
atrakcyjny sposób prezentuj¹
towar, trzecia dokonuje b³y-
skawicznej lustracji pomiesz-
czeñ. Panie szybko orientuj¹
siê, ¿e w mieszkaniu przeby-
wa jedynie dwoje osiemdzie-
siêciolatków. Kobiety, pl¹dru-
j¹c kolejne pomieszczenia,
kradn¹ wiele wartoœciowych
przedmiotów, protestuj¹cym
staruszkom zarzucaj¹ na g³o-
wy koce, po czym szybko od-
dalaj¹ siê w nieznanym kie-
runku. Z policyjnego docho-
dzenia jednoznacznie wynika,
¿e przynajmniej dwoje s¹sia-
dów s³ysza³o niepokoj¹ce
krzyki z podwórka pokrzyw-

dzonych, jednak nikt nie zare-
agowa³. Po up³ywie tygodnia
w identycznych okoliczno-
œciach sytuacja powtórzy³a siê
w innej miejscowoœci gminy.
Zaniepokojona widokiem
uciekaj¹cych z posesji kobiet
s¹siadka notuje markê i nu-
mer rejestracyjny pojazdu za-
parkowanego przed domem,
po czym wykonuje jeden tele-
fon. Po ok. 10 minutach
sprawcy kradzie¿y zostaj¹ za-
trzymani dwie ulice dalej
przez policyjny patrol.
Pokusa „zrobienia dobrego
interesu”, np. przy zakupie dy-
wanu, wielokrotnie wygrywa
nad zdrowym rozs¹dkiem czy
bezpieczeñstwem sytuacyj-
nym. Wydaje siê jednak, i¿ nie
warto ryzykowaæ utraty do-
robku swojego ¿ycia, nawet
gdyby ów dywan mia³ siê oka-
zaæ lataj¹cym.

c.d.n.

sier¿. sztab.
Mateusz Marszewski

asystent ds. prewencji krymi-
nalnej KPP w Koœcianie

Nagrodê sponsoruje firma:
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Szko³a Podstawowa w Sta-
rym Bojanowie uruchomi³a
17 maja now¹ salê lekcyjn¹
w tzw. bia³ej szkole, czyli
w Domu Wiejskim. Drugo-
klasiœci opuœcili wiekow¹
„czerwon¹” szko³ê. Budynek,
zajêty czêœciowo przez lokato-
rów, nale¿y do mienia komu-
nalnego i nie jest w najlepszej
kondycji. Na dodatek ogrze-
wa siê go w sposób tradycyj-
ny, piecami wêglowymi, a za-
miast toalet wewn¹trz, posia-
da „wygódki” na podwórku...

W pierwszym dniu lekcji
w nowym miejscu, czyli este-
tyczne j  „b ia ³e j ”  szkole ,

W agroturystycznym go-
spodarstwie „Pod Dêbem”
Kazimiery Praso³ w Niet¹¿ko-
wie (gm. Œmigiel) obradowa³
4 maja Zarz¹d Stowarzyszenia
Wielkopolska Goœcinna. Ob-
rady prowadzi³ prezes Marian
Poœlednik z Pêpowa. Udzia³
brali burmistrzowie i wójtowie
gmin b. województwa lesz-
czyñskiego nale¿¹cych do tej
organizacji, m.in. Pawe³ Buk-
salewicz, burmistrz Krzywinia
i Henryk Bartoszewski, ko-
œciañski wójt.

Celem stowarzyszenia jest
rozwój agroturystyki i rozbu-
dowa turystycznej sieci tras
oraz bazy noclegowej. Œmigiel
do stowarzyszenia nie nale¿y,
ale nasi  przedstawiciele
z uwag¹ œledz¹ jego poczyna-
nia, zastanawiaj¹c siê nad
ewentualnym przyst¹pieniem

Nowa klasa drugiej klasy

Wielkopolska Goœcinna
w Niet¹¿kowie

uczniów drugiej klasy odwie-
dzi³ Józef Cieœla, œmigielski
burmistrz i Bogdan Turliñski,
przewodnicz¹cy komisj i
spraw spo³ecznych Rady Miej-
skiej. Dzieci uzna³y, ¿e w no-
wej klasie jest bez porównania
wygodniej. Mariusz Drótkow-
ski, dyrektor Zespo³u Szkó³
w Starym Bojanowie, zazna-
cza, ¿e nowo pozyskana izba
przyniesie jego placówce wy-
mierne korzyœci ekonomicz-
ne, bowiem poza lepszymi wa-
runkami nauki dla uczniów
klasy II, szkole odpadnie ciê-
¿ar wydatków na remonty
i opalanie dodatkowego obiektu.

do tej organizacji. Tym razem
w obradach w charakterze ob-
serwatorów uczestniczyli: Jó-
zef Cieœla, burmistrz Œmigla,
Jan Józefczak, przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej, radny Eu-
geniusz Stachowski, przewod-
nicz¹cy komisji promocji i roz-
woju tu brakuje nazwiska i Le-
szek Balcer, prezes stowarzy-
szenia „Œmigielskie Wiatraki”.

Omawiano najistotniejsze
bie¿¹ce problemy. Nale¿y do
nich organizacja rowerowego
wielkopolskiego szlaku zie-
miañskiego, przebiegaj¹cego
przez najciekawsze zak¹tki
Ziemi Koœciañskiej. Wielko-
polskê Goœcinn¹ usilnie pro-
mowano ostatnio we Wroc³a-
wiu i na Dolnym Œl¹sku, s¹
tak¿e zapewnienia, ¿e materia-
³y zachwalaj¹ce walory sku-
pionych w stowarzyszeniu

gmin bêdzie konsekwentnie
prezentowa³ Polski Oœrodek
Kultury w Berlinie. Obecnie
trwaj¹ intensywne zabiegi
zmierzaj¹ce do organizacji
w Gostyniu konferencji pt.
„Turystyka wiejska w Unii Eu-
ropejskiej”. Odbêdzie siê ona
21 maja.

Najwa¿niejsz¹ czêœæ spo-
tkania stanowi³a prelekcja
naukowców z Uniwersytetu

foto: d.p. t.j.

„Œwiêto Rodziców” organi-
zowane przez uczniów Szko-
³y Podstawowej w ¯egrówku
ma wieloletni¹ tradycjê. W ten
sposób dzieci chc¹ swoim ro-
dzicom okazaæ mi³oœæ i wyra-
ziæ wdziêcznoœæ.
W tym roku program œwiêta
by³ bardzo urozmaicony. Roz-
pocz¹³ siê wystêpem klasy I
przygotowanym przez I. Ka-

Œ w i ê t o w a n o  w  ¯ e g r ó w k u
foto: d.p.

miñsk¹. Dzieci przedstawi³y
monta¿ s³owno – muzyczny
pt. „Kwiaty dla mamy”. „Po-
leczkê” oraz inscenizacjê baj-
ki Brzechwy „Jaœ i Ma³gosia”.
Zaprezentowali uczniowie kla-
sy III pod przewodnictwem
B. £awniczak”. Nastêpnie kla-
sa II, której wychowawczyni¹
jest E. Lemañska, odegra³a
inscenizacjê D. Gellner „Du¿e

mamy” oraz zatañczy³a taniec
„Kukurydza disco”. „Piknik
z mam¹ i tat¹” – tak nosi³ tytu³
program przedstawiony przez
klasê „O” pod kierunkiem
A.£ochowicz. Uczniowie kla-
sy III przygotowali mamom
specjaln¹ niespodziankê –
odegrali bowiem „Sto lat” na
dzwonkach chromatycznych.
Po wystêpach dzieci wrêczy-

³y mamom w³asnorêcznie wy-
konane upominki.
W uroczystoœci brali udzia³
goœcie specjalni – burmistrz
Œmigla oraz so³tysi wsi ̄ egro-
wo, ¯egrówko oraz Bielawy.
Oklaskiwali oni popisy sce-
niczne dzieci a tak¿e zapoznali
siê z dorobkiem szko³y na spe-
cjalnie na t¹ okazjê przygoto-
wanej wystawie.

M.D.

Wroc³awskiego. Wyk³adowcy
wroc³awskiej uczelni podkre-
œlali atrakcyjnoœæ po³udniowej
Wielkopolski dla przybyszów
z Zachodu, wskazuj¹c przy
tym na realne mo¿liwoœci po-
zyskiwania funduszy Wspól-
noty Europejskiej do budowy
bazy turystycznej, przede
wszystkim o charakterze noc-
legowym i gastronomicznym.

t.j.
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Z inicjatywy Stowarzyszenia “Œmigiel-
skie Wiatraki” i Ko³a Unii Pracy w Œmi-
glu, mieszkañcom wsi Jezierzyce nieod-
p³atnie zosta³y przekazane cebulki kwia-
towe oraz nasiona kwiatów i warzyw do
przydomowych ogródków.

W Jezierzycach powstaje dla miesz-
kañców gminy miejsce wypoczynku i re-
kreacji. Utworzony tam zosta³ docelowy
punkt trasy turystów rowerowych, wy-
posa¿ony m.in. w ogólnie dostêpny grill,
trwaj¹ prace przy uruchomieniu k¹pieli-

Cebulki i nasiona dla Jezierzyc
ska i pola namiotowego. Ponadto podjê-
to pomys³ doprowadzenia do œwietnoœci
dwóch wiejskich pieców chlebowych,
dziœ niestety zrujnowanych, a tak¿e Ÿró-
d³a zdrowej wody. W czerwcu, na powi-
tanie lata, “Wiatraki” szykuj¹ tam du¿¹
imprezê, po³¹czon¹ z puszczaniem trady-
cyjnych wianków i pokazem sprzêtu wod-
nego. Wtedy te¿ organizatorzy zapowia-
daj¹ pierwsz¹ próbê wypieku tradycyjne-
go chrupi¹cego wiejskiego chleba, po³¹-
czonego oczywiœcie z degustacj¹.

- Chcieliœmy jakoœ, chocia¿by bardzo
skromnie, na miarê posiadanych mo¿liwo-
œci, dopomóc mieszkañcom Jezierzyc.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu przyczyni-
my siê, ¿e ta po³o¿ona urokliwie nad wod¹
wieœ jeszcze bardziej wypiêknieje, a miej-
scowe ogródki wzbogac¹ barwy – oœwiad-
czy³ Leszek Balcer, prezes “Œmigielskich
Wiatraków” i wiceprzewodnicz¹cy ko³a
UP w Œmiglu, który zawióz³ nasiona i ce-
bulki do Jezierzyc.

t.j.

GODZINY PRACY
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa w Koœcianie.

Do 15 czerwca 2004 roku

biuro przyjmuje wnioski od rolników o dop³aty bezpoœrednie

• od poniedzia³ku do pi¹tku od godziny 6.00 do 22.00
• w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00
• w dniach 14 i 15 czerwca „do ostatniego klienta”.

Wnioski s¹ równie¿ przyjmowane przez pracowników biura w nastêpuj¹cych Punktach Informacyjnych
dla Rolników (w godzinach pracy Punktów):

• Czempiñ, ul. Stêszewska 27 – GCI:
• Krzywiñ, ul. Kasztelañska 1 – GCI:
• Œmigiel, ul. Koœciuszki 20 – GCI;
• Œmigiel, Urz¹d Gminy – od 1 czerwca 2004 r.

Podziêkowanie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³no-

sprawnej „ Œwiat³o Nadziei” zorganizowa³o w dniach 28 – 30
maja 2004 roku kwestê.

Zbiórka pieniêdzy odbywa³a siê podczas imprez towarzy-
sz¹cych obchodom Dni Œmigla. Przeprowadzono j¹ dziêki po-
mocy 18 wolontariuszy z zespo³u ICHTIS oraz Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Koœcianie. Dziêki ich zaanga¿owaniu zebra-
no kwotê 684,15 z³. Uzyskane pieni¹dze Stowarzyszenie prze-
znaczy na cele statutowe. Wszystkich osobom, które wspar³y
nasze dzia³ania na rzecz œrodowiska osób niepe³nosprawnych
serdecznie dziêkujemy. Szczególne podziêkowania dla Pana
Romana £êczyñskiego za wydrukowanie naklejek.
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28.05
Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Tramp-
karzy
miejsce: stadion KS „Pogoñ 1929” Œmi-
giel
W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn:
– KS „Pogoñ 1929” – Œmigiel
– KS „Mas-Rol” – Sp³awie
– Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

– Stare Bojanowo
– Miejsko – Gminna Szkó³ka Pi³karska
– Uczniowski Klub Sportowy „Grom” –

Czacz
– Uczniowski Klub Sportowy „Junior”

– Niet¹¿kowo
Dru¿yny sk³ada³y siê z 7 zawodników –
rocznik 1990 i m³odsi.

Wyniki koñcowe:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Grom”

– Czacz
2. KS „Pogoñ 1929” – Œmigiel
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

– Stare Bojanowo
4. KS „Mas - Rol” – Sp³awie
5. Miejsko – Gminna Szkó³ka Pi³karska
6. Uczniowski Klub Sportowy „Junior”

– Niet¹¿kowo

Turniej Siatkówki Dziewcz¹t i Ch³op-
ców
miejsce: sala gimnastyczna Zespo³u
Szkó³ w Œmiglu
1. Turniej siatkówki ch³opców.

W turnieju wziê³o udzia³ 8 dru¿yn z klas
I – III gimnazjum. Pierwsza tura rozgry-
wek przebiega³a w dwóch grupach czte-
roosobowych systemem „ka¿dy z ka¿-
dym” w grupie. Dru¿yny, które zajê³y
dwa pierwsze miejsca w grupie, przecho-
dzi³y do pó³fina³u. Zwyciêzcy pó³fina³ów
rywalizowali w finale, a przegrani o III

miejsce. Ostateczne wyniki:
I. Aborygeni
II. Narciarze

III. Rozrabiaki
IV. Bociany
2. Turniej siatkówki dziewcz¹t.

W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn.

I. – „Diabe³ki Piotrusia”
II – „Kosmolaski”

III - „Amazonki”

29.05
Indywidualny Turniej w Tenisie Sto-
³owym
1. Dziewczêta

klasy I – III
1. Joanna Maœlak – Czacz
2. Julita Wasielewska – Œmigiel
3. Marika Maœlak – Czacz

klasy IV – VI
1. Justyna ¯urek – Œmigiel
2. Ewelina ¯urek – Œmigiel
3. Estera Obiega³a – Œmigiel

Gimnazjum i starsze
1. Weronika ¯urek – Œmigiel
2. Elwira Grzymis³awska – Niet¹¿kowo
3. Sandra Mazurek – Œmigiel

Niezrzeszone
1. Magdalena Lis – Œmigiel
2. Beata Nowak – Œmigiel
3. Magdalena Wasielewska – Œmigiel

2. Ch³opcy
kl I - III
1. Marcin Skorupiñski – Œmigiel
2. Marcin Jaœkowiak – Œmigiel
3. Stanis³aw Koz³owski – Leszno

kl. IV – VI
1. Mateusz Skorupiñski – Œmigiel
2. Wiktor Rejno – Œmigiel

3. Przemys³aw Grzesiewicz – Œmigiel
Gimnazjum i starsi
1. Patryk Ratajczak – Œmigiel
2. Dariusz Szymañski – Œmigiel
3. £ukasz Szymañski – Œmigiel

Niezrzeszeni
1. Grzegorz Stachowiak – Œmigiel
2. Marek Maœlak – Czacz
3. Mi³osz Grzelak – Œmigiel

Ogó³em startowa³o 62 zawodników i za-
wodniczek.

Zawody modeli lataj¹cych dla dzieci
miejsce – teren przy wiatrakach
W zawodach prowadzonych przez mode-
larzy z sekcji dzia³aj¹cej w Starym Boja-
nowie wziê³o udzia³ 11 uczestników.
Nagrody otrzymali:
Artur KaŸmierczak – Œmigiel, Mateusz
Czarnecki – Œmigiel, Eryk Wêc³awiak –
Œmigiel, Bartosz KaŸmierczak – Œmigiel,
Piotr Wêc³awiak – Œmigiel, Eryk Pikiñ-
ski – Œmigiel.

30.05
Turniej Szachowy
miejsce – aula Zespo³u Szkó³ w Œmiglu
grupa 17 – 19
1. Ma³gorzata £upicka

grupa do 12 lat (najliczniejsza – starto-
wa³o 13 dzieci)
1. Mateusz Górny
2. Agnieszka Adamczak
3. Mariusz Kiciñski
4. Oskar Walkowiak
5. Bartosz Ja³kiewicz

grupa 13 – 16 lat
1. Leœniak Mariusz
2. £upicki Andrzej
3. Œwita³a Micha³

Wyniki turniejów sportowych zorganizowanych w czasie
DNI ŒMIGLA 28 – 30.05.2004

4 kwietnia w Bukówcu Górnym od-
by³y siê kolejne biegi prze³ajowe na dy-
stansie 15 km W kategorii pow. 70 lat
II miejsce zaj¹³ Micha³ Szkudlarek,
a w kategorii pow. 40 lat 38. by³ Ireneusz
Koller.

24 – 25 kwietnia Micha³ Szkudlarek
startowa³ w Miêdzynarodowym Biegu
Rycerskim Szlakiem Zamków Piastow-
skich. Bardzo ciekaw¹ trasê ( I dzieñ:
zamek Ksi¹¿ - Dobromierz, dystans 16
km , II dzieñ: Dobromierz - Zamek Bol-
ków 16 km) pan Micha³ pokona³ w piêk-
nym stylu, zdobywaj¹c I miejsce. W cza-

Biegacze z Przysieki
sie uroczystego zakoñczenia biegu ka¿-
dy uczestnik by³ pasowany na rycerza
oraz bra³ udzia³ w walkach rycerskich.

W tym samym terminie we Wroc³a-
wiu odby³ siê XXII Miêdzynarodowy Bieg
Maratoñski (42,195). Startowa³o 1350
zawodników, w tym biegacze z Przysieki
Polskiej. Ireneusz Koller zaj¹³ 229 pozy-
cjê, uzyskuj¹c czas 3 godz. 19 min., czym
poprawi³ swój rekord ¿yciowy o 18 min
i 12 sek. Tadeusz Kaczmarek zaj¹³ 529
pozycjê. W biegu brali udzia³ zawodnicy
z 27 pañstw.

3 maja odby³ siê VIII Bieg Zwyciêstwa

w Czempiniu na dystansie 10 km. Star-
towa³o 89 zawodników z Ukrainy i Pol-
ski.

9 maja w XXX Biegu Zwyciêstwa
w Bojanowie startowa³a rekordowa iloœæ
zawodników - 127, na dystansie 12 km.
Ireneusz Koller w kat. 40 lat zaj¹³ -VII
miejsce, Kaczmarek Tadeusz w kat. 50
lat - VII miejsce, Szkudlarek Micha³
w kat. 70 lat - II miejsce.

15 maja odby³ siê X Nocny Pó³mara-
ton (21,1 km) w Wa³brzychu. Trudne
warunki atmosferyczne i zró¿nicowana
topografia trasy nie przeszkodzi³a panu
Micha³owi zaj¹æ I miejsca w kat. pow. 70
lat.

M.D.
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