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Reklama

XXIX sesja Rady Miejskiej Œmigla
28 kwietnia odby³a siê XXIX sesja

Rady Miejskiej Œmigla. G³ównym tema-
tem sesji by³o udzielenie absolutorium
burmistrzowi z wykonania bud¿etu gmi-
ny Œmigiel w 2004. W sesji uczestniczy³o
15 radnych. Zgodnie z porz¹dkiem ob-
rad burmistrz Œmigla Józef Cieœla z³o¿y³
informacjê z wykonania bud¿etu gminy
w okresie sprawozdawczym. Wynika
z niej m.in., ¿e dochody gminy wynios³y
23.502.395 z³, a wydatki 21.834.663 z³.
Osi¹gniêto nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwo-
cie 1.667.732 z³. Z dochodów sp³acono
zobowi¹zania gminy w postaci m.in.:
wykupu V serii obligacji komunalnych
(1.260.000 z³), sp³aty po¿yczek zaci¹gniê-
tych z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
(230.000 z³). Umorzono tak¿e gminie
po¿yczki na kwotê 150.000 z³. W 2004
gmina uzyska³a dochody m.in. z podat-
ku rolnego (4,62 %), z podatku od nieru-
chomoœci (11,99 %), z udzia³u w podatku
dochodowym (11,90 %), ponadto z leœnic-
twa, ³owiectwa, gospodarki mieszkanio-
wej i administracji publicznej. Na ogóln¹
kwotê uzyskanych dochodów 36,61 %
stanowi³y dochody w³asne gminy

(8.605.096 z³), a 63,39 % stanowi³y otrzy-
mane dotacje i subwencje (14.897.299 z³).
W wydatkach najwa¿niejsz¹ pozycjê zaj-
mowa³y wydatki na oœwiatê (54,47 %),
z czego blisko 2.000.000 z³ pochodzi³o
z bud¿etu gminy, a ponad 8.900.000 z³ sta-
nowi³a subwencja oœwiatowa z bud¿etu
pañstwa. Na opiekê spo³eczn¹ przezna-
czono 17,27 % wydatków, z czego ponad
1.300.000 z³ wydano z kasy gminnej. Na
Centrum Kultury w Œmiglu przekazano
dotacjê 572.700 z³ (2,62 %), na Oœrodek
Sportu i Rekreacji – 218.204 z³ (1 %), na
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej – 166.700 z³ (0,8 %). Z wa¿niej-
szych zadañ inwestycyjnych w 2004 wy-
konano m.in. modernizacjê i kanalizacjê
na ul. Staszica w Œmiglu, skanalizowano
i zwodoci¹gowano teren pod osiedle
domków jednorodzinnych w rejonie ulic
Dudycza i Bocznej w Œmiglu, zabezpie-
czono ponad 330.000 z³ – jako wydatki
niewygasaj¹ce – na budowê kanalizacji
sanitarnej w Niet¹¿kowie oraz stacji
uzdatniania i sieci wodoci¹gowych dla
wsi Bronikowo, Morownica i Machcin.

Nastêpnie burmistrz przedstawi³ po-
zytywn¹ opiniê Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Poznaniu (RIO) o przed³o-
¿onym sprawozdaniu. Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej Witold Omieczyñski
przedstawi³ wniosek komisji w sprawie
udzielenia absolutorium. Wiceprzewod-
nicz¹cy rady Stanis³aw Pawlak odczyta³
pozytywn¹ opiniê RIO o w/w wniosku
absolutoryjnym. (Powy¿sze dokumenty
znajduj¹ siê do wgl¹du dla wszystkich za-
interesowanych w biurze rady). Po dysku-
sji radni stosunkiem g³osów 10 za, 1 prze-
ciw i przy 4 wstrzymuj¹cych siê podjêli
uchwa³ê o udzieleniu absolutorium bur-
mistrzowi Œmigla.

Po przerwie radny W. Omieczyñski
z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej Œmigla
w 2004. W ubieg³ym roku komisja odby-
³a 27 protoko³owanych posiedzeñ. Zgod-
nie z przyjêtym planem pracy m.in. prze-
prowadzi³a kontrolê wykonania bud¿etu
Urzêdu Miejskiego Œmigla oraz jedno-
stek organizacyjnych gminy za I pó³ro-
cze 2004, Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu, Centrum Kultury
w Œmiglu, starszego specjalisty ds. pro-
mocji gminy oraz realizacji wniosków
zg³aszanych przez radnych na sesjach.
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Rozpatrzy³a te¿ 3 skargi na dzia³anie bur-
mistrza oraz dwa wnioski. Ogó³em
w 2004 do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³o
10 skarg i wniosków. Wszystkie zosta³y
rozpatrzone.

W wolnych g³osach i wnioskach m.in.
burmistrz Œmigla Józef Cieœla poinformo-
wa³ zebranych o majowych imprezach
gminnych, m.in.: o majówce w Jezierzy-
cach, sesji popularnonaukowej Stowarzy-
szenia Mi³oœników Tradycji Mazurka
D¹browskiego, otwarciu Punktu Infor-
macji Turystycznej na stacji œmigielskiej
kolejki w¹skotorowej, rajdzie rowero-
wym, koncertach i zabawie. Ponadto
podziêkowa³ radnym za udzielone abso-

lutorium, tak¿e tym, którzy byli przeciw
lub wstrzymali siê od g³osu. Podkreœli³,
¿e osi¹gniêty wynik wykonania bud¿etu
za 2004 nie jest z³y. Wydatki bud¿etowe
zosta³y wykonane w 96,85 % w stosunku
do przy jêtego planu,  a  dochody
w 101,99 %. Stwierdzi³, ¿e uwagi i wnio-
ski krytyczne zg³aszane przez radnych
na ten temat podyktowane s¹ trosk¹ o do-
bro spo³eczne. Stwierdzi³, ¿e prioryteto-
wym zadaniem inwestycyjnym w roku
bie¿¹cym bêdzie wodoci¹gowanie Bro-
nikowa. Jest szansa, ¿e na jego realiza-
cjê uda siê pozyskaæ œrodki z zewn¹trz.
Burmistrz podziêkowa³ tak¿e wspó³pra-
cownikom za dotychczasow¹ wspó³pra-
cê. Wiceburmistrz Stefan Stachowiak

zapowiedzia³, ¿e od 4 maja br. 20 bezro-
botnych bêdzie pracowa³o przy pracach
melioracyjnych na terenie gminy. Prace,
które bêd¹ trwa³y szeœæ miesiêcy, orga-
nizuje Gminna Spó³ka Melioracyjna
wspólnie z Wojewódzkim Zarz¹dem In-
westycji Rolniczych w ramach programu
„Rowy”. Przy okazji poinformowa³ rów-
nie¿, ¿e co miesi¹c otrzymuje sprawoz-
dania z Powiatowego Urzêdu Pracy
w Koœcianie, z których wynika, ¿e na te-
renie gminy zarejestrowanych jest ok.
1200 osób bezrobotnych, z czego blisko
1000 osób pozbawionych jest prawa do
zasi³ku.

Witold Omieczyñski

19 maja odby³a siê XXX sesja Rady
Miejskiej Œmigla. Uczestniczy³o w niej 15
radnych oraz m.in. zastêpca burmistrza
Œmigla Stefan Stachowiak, skarbnik Œmi-
gla Danuta Marciniak, sekretarz Œmigla
Wanda Jakubowska, Hubert Ksi¹¿kie-
wicz – radny Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, Wiktor Snela – cz³onek
Zarz¹du Powiatu Koœciañskiego, so³tysi
i przewodnicz¹cy osiedli, kierownictwo
miejscowych zak³adów pracy, mieszkañ-
cy gminy Œmigiel oraz przedstawiciele
prasy – Alicja Muenzberg z „Gazety Ko-
œciañskiej”, El¿bieta Pasikowska – Kar-
litz z „Gazety Poznañskiej” i Anna Szklar-
ska z „Panoramy Leszczyñskiej”. Nie-
obecny by³ burmistrz Œmigla – Józef Cie-
œla, który przebywa³ na konferencji zor-
ganizowanej przez firmê ENEA S.A w Li-
cheniu. Po przyjêciu protokó³u z po-
przedniej sesji, radni zapoznali siê z dzia-
³alnoœci¹ przewodnicz¹cego rady i bur-
mistrza w okresie miêdzysesyjnym oraz
z informacj¹ na temat realizacji podjêtych
uchwa³.

Zgodnie z porz¹dkiem obrad Rada
Miejska podjê³a 6 uchwa³. Najwa¿niejszy-
mi z nich by³y uchwa³y w sprawie nada-
nia medalu „Zas³u¿ony dla Miasta i Gmi-
ny Œmigiel” oraz przyznania tytu³u „Ho-
norowego Obywatela Miasta i Gminy
Œmigiel”. Do wyró¿nienia medalem zg³o-
szono dzia³aczy spo³ecznych i samorz¹-
dowych – Stanis³awa Ciorgê z ̄ egrów-
ka na wniosek Rad So³eckich wsi ¯egro-
wo, ¯egrówko i Bielawy oraz Zarz¹du
OSP ¯egrówka; Bogdana Schulza ze
Œmigla na wniosek Œmigielskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego; Huberta Zbier-
skiego ze Œmigla na wniosek Centrum
Kultury w Œmiglu. Do nadania tytu³u
honorowego obywatela przedstawiono
ksiêdza kanonika Leona Stêpniaka, d³u-

goletniego proboszcza w Wonieœciu – na
wniosek Œmigielskiego Stowarzyszenia
Rozwoju Kultury Fizycznej, Rekreacji
i Turystyki „Wiatraki”; Jaros³awa Ham-
pela, ¿u¿lowca pochodz¹cego z Nowej
Wsi, obecnie zamieszkuj¹cego w Pile –
na wniosek Centrum Kultury w Œmiglu.
W tajnym g³osowaniu, zdecydowan¹
wiêkszoœci¹ g³osów, wyró¿niono wszyst-
kich nominowanych. [Oficjalnego aktu
nadania dokonano na uroczystej sesji Rady
Miejskiej Œmigla 28 maja 2005].
Przyjêto tak¿e 4 uchwa³y, które dotyczy-
³y:
• Udzielenia dofinansowania w wysoko-
œci 6.000 z³ z rezerwy bud¿etowej na
malowanie elewacji Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Œmiglu. Koszt ca³ego za-
dania wyliczono na 21.000 z³. Pozosta³a
kwota, tj. 15.000 z³, zostanie pokryta ze
œrodków Rady Powiatu Koœciañskiego.
• Zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na
2005 rok, zwi¹zanych m.in. ze zwiêksze-
niem planu dochodów o 15.840 z³
i zmniejszeniem planowanych wydatków
gminy o 4.600 z³. Uchwa³ê przyjêto z po-
prawk¹ zg³oszon¹ przez radnego
W. Omieczyñskiego (uchwa³a wraz za-
³¹cznikami do wgl¹du w biurze Rady Miej-
skiej);.
• Wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie
prywatnego gruntu w Starym Bojanowie.
Grunt zajêty bêdzie pod drogê, z której
korzystaj¹ mieszkañcy nieruchomoœci
po³o¿onych przy ul G³ównej. Dzia³ka zo-
stanie przekazana na rzecz gminy za
symboliczn¹ z³otówkê, natomiast gmina
poniesie koszty podzia³u geodezyjnego
i notarialne.
• Zmiany uchwa³y nr XXI/175/04 Rady
Miejskiej Œmigla z 30 wrzeœnia 2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³at-
ne nabycie od Agencji Nieruchomoœci

Rolnych Oddzia³ Terenowy w Poznaniu
dzia³ek po³o¿onych w Jezierzycach –
z uwagi na pope³niony b³¹d pisarski w po-
przedniej uchwale. Zapisano powierzch-
niê dzia³ki nr geod. 71/15 – 0.2000 ha,
zamiast 0.2900 ha.
Uchwa³y w sprawie podwy¿szenia wyna-
grodzenia burmistrzowi Œmigla nie przy-
jêto.
W pytaniach do burmistrza radni poru-
szyli sprawy: (J. Pietrzak) – podzia³u na
obrêb geodezyjny Ksiêginek i Broñska;
odpowiedzi okolicznych mleczarni na
akcjê „Szklanka mleka w szkole”;
(M. Drzewiecki) – lokalizacji budowy
masztu telefonii komórkowej w Starym
Bojanowie; (W. Kasperski) – dokumen-
tacji projektowej na budowê mostu w Sta-
rym Bojanowie; (S. Pawlak) – budowy
elektrowni wiatrowych w Czaczu i zwi¹-
zanych z tym zmian w planach zagospo-
darowania przestrzennego; (W. Omie-
czyñski) – wykonawcy dokumentacji pro-
jektowej targowiska w Œmiglu, przy
skrzy¿owaniu ul. Skar¿yñskiego i al. Bo-
haterów; (W. Drótkowski) – miejsc par-
kowania samochodów ciê¿arowych na te-
renie miasta, (B. Jagodzik) – wykonania
utwardzonego pasa parkingowego, na-
przeciw szko³y przy ul. Konopnickiej,
wzd³u¿ p³otu z dzia³kami; (J. Józefczak) –
stanu rozmów pomiêdzy Cechem Rze-
mios³ Ró¿nych a Kurkowym Bractwem
Strzeleckim dotycz¹cych budynku przy
ul. Pó³nocnej 8 w Œmiglu.
W wolnych g³osach i wnioskach:
• (W. Omieczyñski) – w imieniu Zarz¹du
Œmigielskiego Towarzystwa Kulturalne-
go zg³osi³ wniosek, aby jedn¹ z nowych
ulic w mieœcie nazwaæ imieniem Barba-
ry Ch³apowskiej, ¿ony gen. Jana H. D¹-
browskiego, która urodzi³a siê w 1782

XXX sesja Rady Miejskiej Œmigla
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w dworku w Koszanowie, osobie wielce
oddanej sprawie polskiej i dzia³alnoœci
charytatywnej, przyjaŸni¹cej siê ze s³aw-
nymi ludŸmi epoki, w której ¿y³a;
• (W. Omieczyñski) – w imieniu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej z³o¿y³ oœwiad-
czenie w sprawie „burzy medialnej” wy-
wo³anej, za przyzwoleniem burmistrza,
przez T. J¹dera – pracownika Urzêdu
Miejskiego Œmigla, w zwi¹zku z kontrol¹
jego stanowiska pracy. W oœwiadczeniu
napisano m.in. „Komisja Rewizyjna nie
zgadza siê z opini¹ Pana Tadeusza J¹de-
ra – st. specjalisty ds. promocji gminy na

temat komisji. Wyjaœnienia bêd¹ce za³¹cz-
nikiem do pisma burmistrza Œmigla z 15
kwietnia 2005 s¹ nierzetelne, wprowadza-
j¹ce w b³¹d zarówno publicznoœæ na sesji
Rady Miejskiej Œmigla w dniu 21 kwiet-
nia 2005 r. jak i dziennikarzy, którzy po-
si³kuj¹c siê w g³ównej mierze tekstem pt.
„W odpowiedzi komisji rewizyjnej” –
[tytu³ tych¿e wyjaœnieñ – przyp. W.O] –
przekazali P.T Czytelnikom obok prawdzi-
wych, tak¿e b³êdne informacje (…). Ko-
misja oœwiadcza, ¿e dokona³a rzetelnej,
obiektywnej i co wa¿ne pozbawionej meto-
dy „szukania haków” – kontroli stanowi-
ska starszego specjalisty ds. promocji gmi-

ny Tadeusza J¹dera. Sprecyzowane wnio-
ski pokontrolne maj¹ (…) pomóc burmi-
strzowi Œmigla w podjêciu zasadnych de-
cyzji w tym zakresie oraz przyczyniæ siê do
opracowania kompleksowego programu
promocji gminy Œmigiel …”
• (Jan Pietrzak) – zg³osi³ wnioski budo-
wy boiska sportowego pomiêdzy Karœni-
cami a Nowym Bia³czem, uregulowania
poziomu wody w kanale po³udniowym
Obry oraz w sprawie wszczêcia klasyfi-
kacji gruntów, których inwestorem by³
Wojewódzki Zarz¹d Melioracji w Lesz-
nie.

Witold Omieczyñski

G³ównym punktem obchodów Dni Œmigla by³o uroczyste
posiedzenie Rady Miejskiej Œmigla. Odby³o siê ono w sobotê,
28 maja, w sali widowiskowej Centrum Kultury. Udzia³ w nim
wziêli przedstawiciele miejscowej spo³ecznoœci i liczni goœcie,
m.in.: Andrzej Jêcz – starosta koœciañski, Edward Strzymiñ-
ski – przewodnicz¹cy Rady Powiatu Koœciañskiego, Jerzy Bart-
kowiak – burmistrz Koœciana i Dorota Lew – burmistrz Czem-
pinia. Obecni byli równie¿ œmigielscy radni, obywatele hono-
rowi i zas³u¿eni dla miasta i gminy a tak¿e oficjalna delegacja
z niemieckiego Karstädt.

Referat o samorz¹dach lokalnych wyg³osi³ starosta Andrzej
Jêcz, akcentuj¹c osi¹gniêcia samorz¹dowców w mijaj¹cym piêt-
nastoleciu. Interesuj¹cy wyk³ad na temat przedsiêbiorczoœci
przedstawi³ prof. dr hab. Tadeusz Mendel, rektor Wy¿szej
Szko³y Marketingu i Zarz¹dzania w Lesznie. Zaapelowa³ on do
w³adz i mieszkañców gminy o stworzenie lepszych warunków
do jej rozwoju i oparcie go o naukê, inwestowanie w oœrodek
rehabilitacji, wsparcie dla tradycyjnie silnego w gminie rze-
mios³a, a tak¿e powszechne zrozumienie dla mo¿liwoœci roz-
woju turystycznego. Na zakoñczenie powiedzia³: – ”¯yczy³bym
sobie, aby burmistrz zarazi³ mieszkañców entuzjazmem, od-
wag¹ i przedsiêbiorczoœci¹.”

W dalszej czêœci sesji przed³o¿one zosta³y laudacje prezen-
tuj¹ce nowych, zaakceptowanych przez Radê Miejsk¹, hono-
rowych obywateli Œmigla i zas³u¿onych dla gminy. Zajmuj¹-
cym miejsce na scenie zas³u¿onym dla gminy Stanis³awowi
Ciordze z ̄ egrówka, Bogdanowi Schulzowi i Hubertowi Zbier-
skiemu ze Œmigla, a tak¿e zamieszka³emu w Œmiglu Holen-
drowi Petrusowi de Corte, który odbiera³ nagrodê przyznan¹

w ubieg³ym roku – towarzyszy³y gor¹ce oklaski. Przerodzi³y
siê one w prawdziw¹ owacjê, kiedy miejsce obok nich zajêli
ks. Leon Stêpniak, nestor kap³anów i d³ugoletni duszpasterz
w Wonieœciu, by³y wiêzieñ niemieckich obozów koncentracyj-
nych oraz Jaros³aw Hampel, m³odzie¿owy indywidualny mistrz
œwiata w ¿u¿lu.

Uroczysta sesja

W koñcowej czêœci sesji pami¹tkowymi medalami z okazji
15-lecia samorz¹dów lokalnych w Polsce odznaczono ponad
100-osobow¹ grupê radnych, urzêdników i dzia³aczy.

M.D.
(¯yciorysy odznaczonych zosta³y umieszczone w „DODATKU SPECJAL-
NYM”))
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W trzeciej edycji Regionalnego Festiwalu Piosenki Dzie-
ciêcej i M³odzie¿owej „Muzol” wystartowa³o 140 piosenek, a po
eliminacjach, które odby³y siê 16 kwietnia, do fina³u, w dniu
14 maja zakwalifikowano 70 utworów. Z roku na rok poziom
imprezy jest wy¿szy, dlatego te¿ tegoroczny festiwal zmieni³
nieco formu³ê. Eliminacje pozwoli³y na wy³onienie najlepszych
wykonawców. Jak stwierdzili jurorzy: Agnieszka Pawlik – ab-
solwentka Studium Piosenki w Poznaniu, Marek Kurzawa –
muzyk i aran¿er w Jarociñskim Oœrodku Kultury, Piotr Ku-
biak – muzyk, aran¿er ze Studia Muzyki i Reklamy Macieja
Mizgalskiego w Lesznie, wielu wokalistów mog³o pozytywnie
zaskoczyæ. Uczestnicy wystêpowali w 5 kategoriach wieko-
wych. Zwyciê¿yli:
- 7 do 10 lat – Natalia Œwitalska ze Œmigla, Paulina Mœcisz

z Budzenia i Anna Woœ z Przemêtu,
- 11 do 13 lat – Monika Jakuboszczak z Lipna, Jakub Peœla

z Chwa³kowa, Anna £ukaszewska z Budzynia,

Z okazji 60 rocznicy wy-
zwolenia Polski spod okupacji
niemieckiej uczniowie Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum w
Bronikowie, pod kierunkiem
nauczycieli – Magdaleny
Bartkowiak i Piotra Filipowi-
cza i przy pomocy Wojciecha
Ciesielskiego – nauczyciela
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu oraz Janusza Dodo-
ta z Koœciana, przygotowali
przedstawienie teatralne oraz
pantonimê. Spektakl odby³ siê
nie, jak zazwyczaj, na scenie,
lecz wœród widowni otaczaj¹-
cej m³odych aktorów. Szcze-

60 – rocznica Wyzwolenia

Muzol po raz trzeci

- 14 do 16 lat – Katarzyna Marona z Widziszewa, Katarzyna
Michalska z Wielichowa, Jeffrey Munyama z  Kamieñca,

- 17 do 30 lat – Julia Stolpe z Koœciana, Iga Ka³¹¿na z Jarocina,
Lidia Jakrzewska z PrzeŸmierowa.

W kategorii zespo³ów najwy¿sze uznanie jurorów zdoby³ ze-
spó³ Scherzo z Leszna. Na drugim miejscu uplasowa³ siê duet
Karolina Górny i Jeffrey Munyama z Kamieñca, a na trzecim
M³odzie¿owe Studio Piosenki z Leszna. Grand Prix zdoby³a
Daria Kaczór z Koœciana, która w nagrodê otrzyma³a kino do-

mowe, ufundowane przez burmistrza Œmigla Józefa Cieœlê.
Daria otrzyma³a tak¿e nominacjê do Dzieciêcego Festiwalu
„Rytm i melodia” w Jarocinie. Zdobywczyni pierwszego miej-
sca w najstarszej kategorii, oprócz nagrody pieniê¿nej – nomi-
nacjê do XV Festiwalu M³odzie¿y ”Œpiewamy wszyscy” w Ja-
rocinie. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody pieniê¿ne ufun-
dowane przez Centrum Kultury w Œmiglu i statuetki ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe w Koœcianie, które od po-
cz¹tku wspiera festiwal. Ju¿ teraz kierownik artystyczny Hen-
ryk Pella myœli nad zmian¹ formu³y festiwalu, która wyró¿ni-
³aby go spoœród innych tego typu imprez.

gólnie ciekawa by³a pantomi-
ma w bardzo sugestywny spo-
sób przedstawiaj¹ca historiê
Polski sprzed 60 laty. Ca³oœæ
dope³nia³a niezwyk³a muzyka
pana Piotra.

Mi³ym akcentem by³o wrê-
czenie czerwonych ró¿ przed-
stawicielom Zwi¹zku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i By³ych WiêŸniów Poli-
tycznych Ko³a w Œmiglu –
panu Edwardowi B³ocianowi
– prezesowi Zwi¹zku oraz
panu W³adys³awowi Piecu-
chowi.

M.D.

BM
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Tegoroczne, XIV Dni Œmigla odbywa³y siê w niesamowitym
upale. Jak co roku trwa³y trzy dni. Na zmianê przeplata³y siê
imprezy sportowe z kulturalnymi. W pi¹tek na scenie przy wia-
trakach standardy muzyki tanecznej zaprezentowa³a M³odzie-
¿owa Orkiestra Dêta OSP ze Œmigla pod batut¹ Jana Nowickie-
go. Tu¿ po niej folklor miejski i podwórkowy prezentowa³y trzy
kapele podwórkowe: ”Plewiszczoki” z Plewisk, ”Szczuny” z Su-
lêcinka i „Wiarusy” ze Œmigla. Szkoda tylko, ¿e koncerty odby-
wa³y siê przy niewielkiej publicznoœci. W godzinach wieczor-
nych ju¿ licznie zebranych mieszkañców porwa³ do tañca ze-
spó³ Weekend.

Sobotê zdominowa³y imprezy dla dzieci. Z tegorocznymi
dniami zbieg³a siê impreza organizowana przez Bibliotekê Pu-
bliczn¹ Miasta i Gminy – „W krainie baœni i legend”. Po godzi-
nie trzynastej spod Centrum Kultury wyruszy³ ulicami miasta
barwny korowód dzieci przebranych za postacie z baœni i le-
gend. Dzieciom ze œmigielskiej zerówki asystowali rodzice,
wspaniale przebrani za myszy. Brawa za doskona³y pomys³!
Dalsza zabawa z klownami Ruperto i Rico odby³a siê przy wia-
trakach. W piknikowym nastroju, gdzie kie³baski z grilla, s³ody-
cze i soczki ufundowa³ burmistrz Œmigla Józef Cieœla, rozstrzy-
gniêto konkursy. W scence rodzajowej pt. „Legendy i podania
z Wielkopolski” zwyciê¿y³a kl. III a ze Starego Bojanowa, przed
grup¹ z ¯egrówka, kl. III c ze Starego Bojanowa i grup¹ z Cza-
cza. W konkursie literackim pt. „Do przeczytania której polskiej
baœni lub legendy zachêci³byœ dzieci z Europy?” zwyciê¿y³ Pa-
tryk Franek z Samorz¹dowego Gimnazjum w Œmiglu przed
Mart¹ Sopór z Zespo³u Szkó³ w Czaczu i Miko³ajem Domaga³¹
z Samorz¹dowego Gimnazjum w Œmiglu. Konkurs czytelniczy
pt. „Czy znasz bohaterów legend wielkopolskich?” wygra³a po
dogrywce Joanna £awniczak ze Œmigla przed Krzysztofem Paj-
zertem i Ann¹ Krysman z Czacza. W konkursie plastycznym
triumfowali: w kategorii kl. „O” - Patryk Pelec ,Kacper Szwarc
z ¯egrówka, Julia Apolinarska ze Œmigla, kl.I – Agnieszka Nê-
dza, Zuzanna Zaj¹c z ¯egrówka, Wojciech Kasprzak ze Starego
Bojanowa. Wœród kl. II – Patrycja Ciorga z ¯egrówka, Erika
Szczerbal ze Starego Bojanowa, Anna Kozak z ̄ egrówka, kl. III
– Jakub ¯yto z ¯egrówka, Wioletta Skoracka ze Starego Boja-
nowa, Jagoda Majorczyk ze Œmigla, kl. IV – Marta Cyka, Moni-
ka Konieczna, Joanna D¹browska z Bronikowa, kl. V – Angeli-
ka Drobnik, Malwina Nadolna z Bronikowa, Jagoda Miko³aj-
czak z Czacza. Po po³udniu na scenie zagoœci³ Zespó³ Tañca
Wspó³czesnego „Pryzmat-Bis”ze Œmigla, a po nim formacja jaz-
zu tradycyjnego „Dixie Company” z Poznania. Sobotnie impre-
zy zakoñczy³a zabawa taneczna przy muzyce zespo³u „Paradi-
se”.

S³oneczne i gor¹ce œwiêto miasta

Niedziela up³ynê³a w atmosferze warkotu motorów, folklo-
ru, bluesa, country. Na IV Spotkanie Zmotoryzowanych przyje-
cha³o 60 motocyklistów. Po przejechaniu trasy wokó³ gminy
motocykliœci rywalizowali w konkurencjach sprawnoœciowych.
W ¿ó³wiej jeŸdzie triumfowa³ Jacek Klecha ze Œmigla przed Zbi-
gniewem Waligór¹ z Koszanowa i Arkadiuszem Grobelnym z Ol-
szewa. Tor przeszkód najszybciej pokona³ Micha³ Albrecht z Ro-
baczyna. Tu¿ z nim uplasowali siê Henryk Daszkiewicz ze Œmi-
gla i Aleksander Ratajczak z Robaczyna. W przejeŸdzie nad
puszk¹ zwyciê¿y³ Henryk Daszkiewicz przed Krzysztofem Kê-
dzi¹. Z rzutami pi³eczk¹ do kosza najlepiej poradzi³ sobie Mi-
cha³ Albrecht przed Jackiem Klech¹ i Arkadiuszem Grobelnym.
W konkursie wiedzy o ruchu drogowym dla dzieci i m³odzie¿y
zwyciê¿y³ Jaœ Borowiak przed Izabell¹ Przyby³ek i Erykiem
Wêc³awiakiem ze Œmigla. Motocykl pana Miros³awa Stuckiego
z Koœciana publicznoœæ uzna³a za naj³adniejszy, a nagrodê pu-
blicznoœci w tym plebiscycie wylosowa³ Eryk Wêc³awiak.

W trakcie odbywaj¹cego siê spotkania motocyklistów zagra³
Zespó³ „Nadmiar”, tañczy³ Zespó³ Pieœni i Tañca „Marynia” ze
Œwiêciechowy, Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”
z Niet¹¿kowa. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ „Hondy Tonk Bro-
thers” laureat presti¿owego konkursu „Country Europa” na Miê-
dzynarodowym Pikniku Country w Mr¹gowie w 2003 roku. Dni
Œmigla zakoñczy³y siê zabaw¹ przy muzyce zespo³u „Debeœcia-
ki”. Przez ca³y czas trwania imprez w wiatrakach czynne by³y
wystawy frywolitek, malarstwa Arkadiusza Cypriana z Jezierzyc.
Swoje wyroby rzemieœlnicze prezentowali kowal, rymarz, wi-
kliniarz, szewc. W kaplicy poewangelickiej czynna by³a wysta-
wa prac Anny i Antoniego Szulców. W Centrum Kultury otwar-
to wystawy „Dwory, zamki i pa³ace”, „Nowoœci wydawnicze
BPMiG” oraz stoiska promuj¹ce firmy z gminy Œmigiel. B.M.
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Organizatorem festynu sportowo – rekreacyjnego 4 czerw-
ca by³ Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu przy
wspó³organizacji Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Bronikowie, która by³a zarazem gospodarzem tego-
rocznej sportowej zabawy dzieci.
Do zmagañ stanê³y 40 osobowe reprezentacje wszystkich szkó³
naszej gminy. Dzieci rywalizowa³y miêdzy sob¹ zarówno w kon-
kurencjach dru¿ynowych jak i indywidualnych. Niejednokrot-
nie musiano dokonywaæ dogrywek, aby wy³oniæ zwyciêzców
poszczególnych konkurencji.

W klasyfikacji dru¿ynowej szkó³, na któr¹ sk³ada³ siê kon-
kurs wiedzy o gminie Œmigiel dla gimnazjum, turniej pi³ki no¿-
nej ch³opców szkó³ podstawowych, turniej w dwa ognie uspor-
towione dziewcz¹t szkó³ podstawowych, turniej siatkówki
ch³opców gimnazjum, przeci¹ganie liny dziewcz¹t gimnazjum,
turniej gier i zabaw sportowych klas I-III szkó³ podstawowych,

Gminne Obchody „Dnia Dziecka” Bronikowo – 2005

mini playback show klas I-IV szkó³ podstawowych, I miejsce
zajê³a reprezentacja SG i SP w Œmiglu – 25 pkt., II miejsce –
reprezentacja SG i SP w Czaczu – 23 pkt., III miejsce – repre-
zentacja SG i SP w Starym Bojanowie – 21 pkt., IV miejsce –
reprezentacja SG i SP w Starej Przesiece Drugiej – 19 pkt.,
V miejsce – reprezentacja SG i SP w Bronikowie – 16 pkt.
W konkurencjach indywidualnych zwyciê¿yli:
Strza³y pi³k¹ no¿n¹ do ma³ej bramki:
I miejsce – Jacek Szczerbal (Stara Przesieka Druga)
II miejsce – Maciej Bossy (Stara Przesieka Druga)
III miejsce – S³awomir Kunert (Bronikowo)
Rzuty ringiem na krzy¿ak:
I miejsce – Eryk Wêc³awiak (Œmigiel)
II miejsce – Adrian Kasperski (Bronikowo)
III miejsce – Aneta Jagodzik (Œmigiel)

Rzuty lotkami do tarczy:
I miejsce – Patrycja Skar¿yñska (Stare Bojanowo)
II miejsce – Michalina Micha³owska (Stara Przesieka Dru-

ga)
III miejsce – Jakub Silski (Stara Przesieka Druga)
¯onglerka pi³k¹ no¿n¹:
I miejsce – Piotr Wêc³awiak (Œmigiel)
II miejsce – Rafa³ £awniczak (Œmigiel)
III miejsce – Mateusz Krauze (Stare Bojanowo)
Wyœcigi w workach:
I miejsce – Patrycja Œliwiñska (Bronikowo)
II miejsce – Magdalena Perz (Stara Przesieka Druga)
III miejsce – Patrycja Kozikowska (Œmigiel)

Dyplomy i puchary dla wszystkich szkó³ w klasyfikacji dru-
¿ynowej wrêczyli burmistrz Œmigla Józef Cieœla oraz dyrektor
Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Broni-
kowie Janina Marciniak. Wszyscy uczestnicy festynu otrzyma-
li kie³baski z chlebem, napój oraz wafelki, a pierwszych szeœæ
osób w konkurencjach indywidualnych dyplomy i atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Impreza by³a bardzo udana, mimo i¿ na
pocz¹tku lekko pokropi³ wszystkich deszczyk.

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu serdecznie
dziêkuje pani dyrektor, nauczycielom i obs³udze Samorz¹do-
wego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Bronikowie za du¿y
wk³ad pracy w przeprowadzenie tej ciekawej i przyjaznej dzie-
ciom imprezy. Dziêkujemy tak¿e nauczycielom opiekunom po-
szczególnych ekip za przyjazd z dzieæmi na „Gminne Obcho-
dy Dnia Dziecka – Bronikowo 2005”

Zygmunt Ratajczak – OKFiR Œmigiel
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Tegoroczny piknik organizowany przez Centrum Kultury
i Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji odby³ siê przy wigwa-
mie w Soko³owicach. Chêtni do wspólnego spêdzenia popo³u-
dnia przybyli tam rowerami, bryczkami i samochodami, a ze-
bra³o siê ich ca³kiem sporo. Odpoczynek przy sto³ach, w cie-

W szkole maj i czerwiec to
nie tylko czas wzmo¿onej pra-
cy, ale równie¿ klasowych wy-
jazdów i wycieczek. Ucznio-
wie Samorz¹dowego Gimna-
zjum i Szko³y Podstawowej
w Œmiglu poznaj¹ najbli¿sze
okolice, ciekawe zak¹tki Pol-

Goœæmi Józefa Cieœli, bur-
mistrza Œmigla, w czasie Dni
Œmigla by³a dwuosobowa de-
legacja z gminy Karstädt
w niemieckiej Brandenburgii.
To efekt niedawnej wizyty
w Niemczech œmigielskich
urzêdników i podjêtej próby
odnowienia bliskich, przyja-
znych kontaktów, które nawi¹-
zano oko³o dwudziestu lat
temu. Do Œmigla przyjechali
Klaus Dieter Walz, burmistrz
Garlina i Hartmut Rusch, bur-
mistrz Pröttlin.

Nadal, zarówno po jednej
jak i po drugiej stronie grani-
cy, mieszkaj¹ osoby, które
œwietnie pamiêtaj¹ i dobrze
wspominaj¹ ³¹cz¹ce obydwie
gminy przyjazne relacje. Na-
le¿y do nich Klaus Dieter
Walz, przed laty szef klubu
sportowego Traktor Karstädt.
Obecnie pe³ni on powinnoœæ
burmistrza w miejscowoœci

Wielkie „piknikowanie”

Uczniowie zwiedzaj¹

Z Karstädt na Dni Œmigla
Garlin i jednoczeœnie prezesa
Reckenziner SV, którego 100-
lecie przypada w³aœnie w tym
roku. Na jubileuszowy turniej
w czerwcu zosta³a zaproszo-
na ca³a pi³karska dru¿yna œmi-
gielskiej Pogoni, a tak¿e bur-
mistrz Cieœla, który – w cza-
sie, kiedy by³ jeszcze naczel-
nikiem œmigielskiej gminy –
nawi¹zywa³ bliskie wiêzi
z gmin¹ Karstädt.

Obok wspomnieñ i spo-
tkañ, goœcie w bezpoœrednich
rozmowach wyrazili gotowoœæ
odnowienia oficjalnych part-
nerskich kontaktów obu
gmin. Obydwie strony sygna-
lizuj¹ chêæ do takiego w³aœnie
rozwoju sytuacji i rozszerze-
nia wspólnych dzia³añ rów-
nie¿ na sferê gospodarki i kul-
tury.

W czasie pobytu w mieœcie
wiatraków goœcie wziêli udzia³
w uroczystej sesji Rady Miej-

ski a nawet wyje¿d¿aj¹ zagra-
nicê. W planach wychowaw-
ców znalaz³y siê wycieczki do
Czech, na po³udnie Polski – ze
zwiedzaniem Wadowic (mu-
zeum Jana Paw³a II i s³ynne
kremówki) i równie¿ jedno-
dniowym pobytem w Cze-

skiej Œmigla, spotkali siê rów-
nie¿ z kierownictwem KS Po-
goñ. Interesowali siê rozgryw-
kami sportowymi zorganizo-
wanymi z okazji Dni Œmigla.
Zwiedzili ponadto najciekaw-
sze zak¹tki œmigielskiej gmi-
ny, w³¹cznie z Bronikowem
i tamtejszymi „Chinami”.
Z ogromnym zainteresowa-

niem zapoznali siê tak¿e
z atrakcjami powiatu koœciañ-
skiego – filmowym skanse-
nem Soplicowo w Cichowie,
klasztorem zgromadzenia oj-
ców benedyktynów w Lubiniu
oraz pa³acem i stadnin¹ koni
w Racocie.

Tadeusz J¹der
fot. Tadeusz J¹der

chach, nad morze i w wiele
innych miejsc. Ciekawie mo¿-
na spêdziæ czas, poznaj¹c
atrakcje regionu. Klasa I A
gimnazjum podczas trzydnio-
wego biwaku w Dominicach
zwiedzi³a w ramach pieszych
wycieczek Galeriê Ptaków
Przemêckiego Parku Krajo-

brazowego, Papierniê i jezio-
ro Zapowiednik, Miastko,
Olejnicê oraz Boszkowo. Kla-
sowe wyjazdy, oprócz walo-
rów poznawczych, maj¹ jesz-
cze jedn¹ wa¿n¹ zaletê – ucz¹
samodzielnoœci i s³u¿¹ inte-
gracji uczniów.

Hanna Portala

niu specjalnego zadaszenia, umila³y „piknikowiczom” woka-
listki ze Studia Piosenki „Muzol”. Nie zabrak³o równie¿ chêt-
nych do tañca przy dziarskiej muzyce kapeli podwórkowej
„Wiarusy” ani te¿ do udzia³u w konkursach sportowych. By³y
stoiska z piwem i wat¹ cukrow¹, gor¹ca kie³basa z grilla i du¿o
œwie¿ego powietrza, a wiêc wszystko, co jest potrzebne do nie-
dzielnego relaksu. M.D.
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W dawnych Ÿród³ach historycznych
nazwa miejscowoœci wystêpowa³a m.in.
jako: Broncowo (1394), Bronkowo
(1403). Wywodzi siê ona od imienia
Bronko albo Bronik. Pierwotne Broniko-
wo stanowi³o w³asnoœæ rodu Junoszów.
Do najstarszych w³aœcicieli tej miejsco-
woœci nale¿eli bracia Miko³aj i Gunter
Pradel ze Starego Bojanowa. W 1397
roku Wojciech Barkliñski procesowa³ siê
z Ramsztykiem o czwart¹ czeœæ Broni-
kowa. W 1412 roku wspomniany Miko-
³aj sprzeda³ wieœ Henrykowi z Opalenia,
który przyj¹³ nazwisko Oppeln Broni-
kowski. Po nim dziedziczyli Bronikowo
jego potomkowie: Jan, Wincenty oraz
Wojciech, Maciej i Stanis³aw. W po³owie
XVI wieku czêœæ Bronikowa nale¿a³a do
Jana S³upskiego. Piotr Bronikowski po
nabyciu jego dóbr zosta³ wy³¹cznym w³a-
œcicielem wsi. Jego wnuczka, wychodz¹c
za m¹¿ za Dobrogosta Topora Zbyszew-
skiego (Zbijewskiego), wnios³a Broniko-
wo do wspólnego maj¹tku. Z r¹k Zby-
szewskich pod koniec XVII wieku prze-
sz³o ono we w³adanie Zarêbów Jaraczew-
skich, gdy¿ wieœ kupi³ Jan Franciszek
Jaraczewski. W spadku po nim odziedzi-
czy³ j¹ syn Hieronim Franciszek, staro-

sta solecki. Po jego œmierci w 1937 roku
w³aœcicielem zosta³ jego zmar³y w w1795
roku syn Tadeusz, uczestnik Targowicy.
Ostatni z tej linii Jaraczewskich Hiero-
nim przekaza³ w 1819 roku Bronikowo
Julianowi Jaraczewskiemu synowi Anto-
niego, który w 1831 roku by³ kapitanem
Wojska Polskiego. Zmar³ w 1867 roku.
Po Jaraczewskim maj¹tkiem w³ada³ Ka-
rol Foerster, który jako w³aœciciel figu-
rowa³ ju¿ w 1848 roku.

Julian Jaraczewski to ciekawa postaæ.
By³ pos³em do Sejmu Krajowego (1837
i 1845), a tak¿e wspó³twórc¹ Towarzy-
stwa Pomocy Naukowej i poznañskiego
Bazaru. W 1844 roku wybudowa³ w Po-
znaniu przy ulicy Strzeleckiej du¿¹ ka-
mienicê, na któr¹ przeznaczy³ prawdopo-
dobnie œrodki otrzymane ze sprzeda¿y
Bronikowa.

W po³owie XIX wieku powsta³ w Bro-
nikowie nowy pa³ac. Jest to piêtrowy bu-
dynek, na planie wyd³u¿onego prostok¹-
ta, z parterow¹ przybudówk¹. Budynek
zosta³ po 1945 roku przebudowany. Na
po³udniowy zachód od pa³acu znajduje
siê kaplica grobowa Foersterów. Nieoce-
niony ks. Zygmunt Cieplucha wspomina,
¿e w 1651 roku „Leszczyñski i Zbyszew-

Z dziejów Bronikowa
ski zawieraj¹ ugodê m.in. w sprawie za-
bitego kmiecia z Bronikowa”.

Z dostêpnych informacji wynika, ¿e
pod koniec XIX wieku w Bronikowie
mieszka³o 348 osób,  w tym 54 ewangeli-
ków. Odnotowano te¿, ¿e w 1921 roku
by³y tu 62 budynki mieszkalne i 379 osób,
w 1931 roku liczba budynków wynosi³a
60, a mieszkañców 345.

W Bronikowie znajduje siê koœció³ pa-
rafialny p.w. œw. Franciszka z Asy¿u.
Pierwszy pleban, Miko³aj, by³ wzmianko-
wany w 1423 roku. W okresie reformacji
koœció³ nale¿a³ do innowierców i dopie-
ro w 1599 roku ponownie przejêli go ka-
tolicy. Po po¿arze w 1738 roku dziêki sta-
raniom Apolonii z Raczyñskich Jaraczew-
skiej. wybudowano nowy, drewniany ko-
œció³, który stoi do dziœ w otoczeniu
4 okaza³ych lip. Koœció³ jest konstrukcji
zrêbowej z unikalnymi w naszym rejonie
ostatkami. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e na
miejscowym cmentarzu znajduje siê kwa-
tera ¿o³nierska. Oprócz krzy¿a umiesz-
czona jest tam czapka powstañcza na
skrzy¿owanych szablach. Wœród nazwisk
poleg³ych figuruje m.in. nazwisko Józe-
fa B³aszczyka poleg³ego 13.6.1919 roku
w Kaszczorze.

Jan Pawicki

Og³oszenia drobne
Poszukujê opiekunki do 1,5
rocznego dziecka. Praca od
poniedzia³ku do pi¹tku – ok.
8 godzin dziennie.
tel. 5 189 623, 0 503 004 624

W kwietniu w Osiecznej
odby³ siê XXI Konkurs M³o-
dych Instrumentalistów Or-
kiestr Dêtych, w którym ry-
walizowa³o 55 muzyków w 6
kategoriach. M³odzie¿ow¹
Orkiestrê Dêt¹ w Œmiglu re-
prezentowa³o 12 m³odych in-
strumentalistów.

W kategorii instrumentów
dêtych drewnianych, w gru-
pie wiekowej do 12 lat, dru-
gie miejsce zajê³a graj¹ca na
flecie Marika Apolinarska,
uczennica drugiej klasy Szko-
³y Muzycznej I st. w Koœcia-
nie.

W tej samej kategorii, ale
w grupie wiekowej od 13 do
15 lat, œmigielskim muzykom
przypad³y dwie nagrody.
Pierwsze miejsce zajê³a Jo-
anna Blejwas, saksofonistka
altowa, drugie zaœ klarnecista
Przemys³aw Miedziarek.
Oboje s¹ uczniami trzeciej kla-
sy Szko³y Muzycznej I st.
w Koœcianie.

Sukces m³odych muzyków
W grupie instrumentów

dêtych blaszanych muzyków
od 16 do 20 lat pierwsze miej-
sce wywalczy³ graj¹cy na tr¹b-
ce Piotr B³aszkowski, uczeñ
III klasy Szko³y Muzycznej
II st. w Lesznie. Okaza³ siê on
równie¿ najlepszym instru-
mentalist¹ konkursu, zdoby-
waj¹c GRAND PRIX oraz
Nagrodê Burmistrza Mia-
sta i Gminy Osieczna. GRA-
TULUJEMY!!!

Pozosta³a ósemka rów-
nie¿ wykona³a swoje progra-
my bardzo dobrze, co zosta-
³o podkreœlone przez prze-
wodnicz¹cego jury w podsu-
mowaniu konkursu.

Tak wysokie umiejêtnoœci
œmigielskich m³odych muzy-
ków z pewnoœci¹ przyda³y siê,
gdy¿ w dniach 10-12 czerwca
br. M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta w Œmiglu wyjecha³a do
Frankfur tu nad Odr¹ na
II Miêdzynarodowy Festiwal
Muzyki. Natomiast w dniach

1-4 wrzeœnia br. orkiestra za-
mierza wzi¹æ udzia³ w Miêdzy-
narodowym Festiwalu Muzy-
ki i Folkloru Leszno – G³ogów
2005.

J.N. i I.W.
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W  d n i a c h  o d  1 8  d o
22 kwietnia w Samorz¹do-
wym Gimnazjum i Szkole Pod-
stawowej w Œmiglu obchodzo-
ny by³ Kolorowy Tydzieñ Eko-
logiczny pod has³em: „Podaj-
my przyrodzie pomocn¹ d³oñ”.
Imprezê przygotowali ucznio-
wie kó³ka przyrodniczego
klas VI oraz samorz¹du szkol-
nego klas IV-VI pod kierun-
kiem Krystyny Schulz.
Przedsiêwziêcie to by³o odpo-
wiedzi¹ na dyskusjê, która
odby³a siê w ramach kó³ka
przyrodniczego na temat: „Co
Ty mo¿esz zrobiæ dla przyro-
dy?”

Dlaczego tydzieñ ekolo-
giczny nazwano „kolorowy”?
Poszczególne kolory symbo-
lizowa³y poruszan¹ tematykê,
a mianowicie:

10 maja w Samorz¹dowym
Gimnazjum i Szkole Podsta-
wowej w Œmiglu zapachnia³o
wiosn¹.
Uczniowie klas IV-VI aktyw-
nie w³¹czyli siê do przedsiê-

Ju¿ po raz kolejny odby³ siê Gminny Konkurs Ortograficz-
ny dla uczniów klas II i III szkó³ podstawowych. W tym roku

Podopieczni Alli Toma-
szewskiej, instrumentalistki
i wokalistki, zaprezentowali
swoje umiejêtnoœci na koncer-
cie. W pi¹tkowy wieczór,
20 maja, w œmigielskim zespo-
le szkó³ przed licznie zebran¹
publicznoœci¹ wyst¹pili: Ja-
siek Borowiak, Ola Banasik,

22 kwietnia – Œwiatowy Dzieñ Ziemi

Wystawa bukietów wiosennych

Szkolny wieczór ze sztuk¹

Mê¿czyŸni gór¹

Dzieñ I – niebieski: „Pomó¿-
my wodzie!”
Dzieñ II – bia³y: „Nim oddy-
chasz!”
Dzieñ III – czerwony: „Si³a
ognia!”
Dzieñ IV – czarny: „Œmieci
mniej, Ziemi l¿ej!”
Dzieñ V – zielony: „Ziemia –
wyspa zielona!”

W tym tygodniu w szkole
by³o naprawdê kolorowo,
gdy¿ samorz¹d szkolny po-
prosi³ wszystkich uczniów
klas I-VI, aby ubierali siê w ko-
lorach nawi¹zuj¹cych do te-
matyki poszczególnych dni.
W tygodniu ekologicznym
codziennie rano odbywa³y siê
krótkie apele, podczas któ-
rych uczniowie kó³ka przy-
rodniczego przedstawiali pro-
blemy ekologiczne. Na szkol-

nym korytarzu zaprezentowa-
ne by³y kolorowe gazetki eko-
logiczne. By³o ich piêæ, a ka¿-
da z nich symbolizowa³a inny
dzieñ.
Mamy wielk¹ nadziejê, ¿e ty-
dzieñ ekologiczny sk³oni³

wszystkich do przemyœleñ
i postanowieñ, by „podawaæ
przyrodzie pomocn¹ d³oñ”.
B¥D• PRZYJACIELEM PRZY-
RODY, BY ZIEMIA BY£A
WIECZNIE ZIELONA!

K.Sz.

zosta³ zorganizowany 12 maja
przez szko³ê w Œmiglu. W kon-
kursie bra³o udzia³ 26 uczniów
– 22 z klas III i 4 z klas II. Rze-
telna praca i profesjonalne
przygotowanie uczniów spra-
wi³o, ¿e a¿ 4 dyktanda zosta³y
napisane bezb³êdnie. Zwy-
ciêzcami okazali siê sami
ch³opcy – Jan Borowiak (SP
Œmigiel, kl.II, opiekun Janina
Franek), Szymon Szczerbal
(SP Stare Bojanowo, kl.III,
opiekun Violetta Borkowska-
Wojtkowiak), Hubert Brud³o
(SP Œmigiel, kl.III, opiekun
Ma³gorzata Domaga³a) i Ja-
kub Kuleczka (SP Czacz,

kl.III,opiekun Danuta Drót-
kowska). Nasi m³odzi ucznio-
wie udowodnili, ¿e polska or-
tografia nie jest tak trudna, jak
siê o niej s¹dzi i ¿e mo¿na siê
jej nauczyæ.
Aby doceniæ trud zarówno
uczniów jak i opiekunów, bur-
mistrz Cieœla wrêczy³ laure-
atom nagrody ksi¹¿kowe,
a nauczycielom listy okolicz-
noœciowe. W spotkaniu uczest-
niczyli równie¿ Wiktor Snela
i Mariusz Drótkowski, dyrek-
torzy szkó³ w Czaczu i Starym
Bojanowie.

Anita Kasperska
fot. Anita Kasperska

Natalia Œwitalska, Piotr Ka-
pek, Kasia Kapek, Kasia Bal-
cer, Natalia Przyby³ek, Hanna
Miedziarek, Natalia Ziegler,
Emilia Ziegler, Olga Dziekañ-
ska i Ania Tomaszewska. Za-
prezentowali utwory ludowe,
ale te¿ i klasykê.
- Ten koncert by³ niejako pod-

sumowaniem opanowanych
przez moich uczniów umiejêt-
noœci. Chcia³am, aby mogli za-
prezentowaæ siê przed szerszym
gronem i poczuæ, ¿e nasza pra-
ca przynosi efekty. Przed pu-
blicznoœci¹ wyst¹pili zarówno
m³odzi muzycy ze szkolnego ze-
spo³u wokalno-instrumentalne-
go, jak i soliœci – instrumenta-

liœci ucz¹cy siê w trybie indy-
widualnym pod moim kierun-
kiem – powiedzia³a Alla Toma-
szewska.

Koncertowi towarzyszy³a
wystawa prac plastycznych
m³odzie¿y z kó³ka plastyczne-
go, którym opiekuje siê Alicja
Przyby³ek

t.j.

wziêcia zaproponowanego
przez samorz¹d szkolny tj.
zorganizowania wystawy bu-
kietów wiosennych. By³a to
druga wystawa tego typu, bo-
wiem jesieni¹ prezentowane

by³y bukiety jesienne.
Wiosenne kompozycje by³y
piêkne i ró¿norodne, dlatego
wokó³ wystawy chêtnie gro-
madzili siê zwiedzaj¹cy.
Podsumowanie wspólnego
dzie³a odby³o siê podczas ape-

lu wychowawczego. Wœród
klas, które w³¹czy³y siê do
przedsiêwziêcia, zosta³y rozlo-
sowane symboliczne nagrody
niespodzianki ufundowane
przez samorz¹d.

K. Sz.
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Jubileuszowy rok 200 – le-
cia urodzin Hansa Christiana
Andersena by³ doskona³¹
okazj¹ do przypomnienia pi-
sarstwa znakomitego baœnio-
pisarza. St¹d te¿ Biblioteka
Publiczna w Œmiglu og³osi³a

Koœciañsk¹ oficynê wy-
dawnicz¹ Zbigniewa So³tysia-
ka opuœci³a kolejna ksi¹¿ka
o Œmiglu. Tym razem jest to
praca zbiorowa, powsta³a pod
kierunkiem red. Jerzego Zie-
lonki, dzia³acza regionalnego
i znawcy problematyki okupa-
cyjnej. Publikacja nosi tytu³
„Ziemia Œmigielska w latach
okupacji 1939-1945” i jest
pierwsz¹ z projektowanego
cyklu „Œmigielskich zeszytów
historycznych”. Ksi¹¿kê wy-
dano nak³adem Urzêdu Miej-
skiego w Œmiglu w nak³adzie
tysi¹ca egzemplarzy.

W pi¹tek, 27 maja, ksi¹¿-
kê zaprezentowano w sali na-
rad Urzêdu Miejskiego w Œmi-
glu. Zespó³ redakcyjny oraz
osoby maj¹ce swój udzia³
w przeprowadzeniu przedsiê-
wziêcia spotka³y siê tam z Jó-
zefem Cieœl¹, burmistrzem
Œmigla. Obok Jerzego Zielon-
ki obecni byli inni autorzy,

„Nastêpcy Andersena”

Œmigielska Ziemia pod okupacj¹
w tym Hubert Zbierski, œmi-
gielski regionalista i Marian
Koszewski, historyk koœcio³a
na Ziemi Wielkopolskiej, by³y
wiêzieñ niemieckich obozów
koncentracyjnych. Przybyli
równie¿: Leszek Balcer, który
zebra³ wspomnienia po swoim
ojcu rozstrzelanym w czasie
okupacji, Zygfryd Budzyñski,
œmigielski radny, który udo-
stêpni³ rodzinne zapiski ze-
spo³owi redakcyjnemu, pa-
mi¹tki i dokumenty oraz Ta-
deusz J¹der, który opracowa³
losy Wojciecha Psarskiego,
œmigielanina – bohatera Po-
wstania Warszawskiego.

Jak podkreœli³ red. Zielon-
ka, wydanie pierwszego nu-
meru „Œmigielskich zeszytów
historycznych”, poœwiêcone-
go w ca³oœci okresowi okupa-
cji na Ziemi Œmigielskiej, sta-
³o siê wa¿nym przedsiêwziê-
ciem wype³niaj¹cym w histo-
riografii regionalnej dotkliw¹

lukê. Jego realizacja sta³a siê
mo¿liwa przede wszystkim
dziêki wytrwa³ym zabiegom
i staraniom burmistrza Józefa
Cieœli. Wydanie ksi¹¿ki zbie-
g³o siê z szeœædziesi¹t¹ rocz-
nic¹ zakoñczenia II wojny
œwiatowej.

Ksi¹¿ka, w której obok
opracowañ i autorskich arty-
ku³ów zamieszczono te¿ wy-
brane wspomnienia i doku-
menty, stanowi interesuj¹ce,
choæ z pewnoœci¹ jeszcze nie-
pe³ne kompendium wiedzy na
temat wojny na Ziemi Œmigiel-

skiej i okupacyjnych losów jej
mieszkañców. Publikacjê
uzupe³nia opis œmigielskich
miejsc pamiêci narodowej,
wykaz Polaków zamordowa-
nych przez nazistów w latach
wojny i Niemców, którzy zgi-
nêli we wrzeœniu 1939 r. Ksi¹¿-
kê mo¿na by³o za 10 z³ nabyæ
ju¿ w czasie Dni Œmigla, na
stoisku zorganizowanym
przez Gminn¹ Bibliotekê Pu-
bliczn¹. Bêdzie ona dostêpna
równie¿ w miejscowych ksiê-
garniach.

konkurs literacki dla uczniów
kl. I-VI pt. „Moje zakoñczenie
wybranej baœni Andersena”.
Okaza³o siê, ¿e temat i forma
konkursu spotka³y siê z du-
¿ym za interesowaniem,
o czym œwiadczy nades³anie
45 prac ze szkó³ w Starym Bo-

janowie, ¯egrówku, Czaczu,
Bronikowie, Wonieœciu, Starej
Przysiece Drugiej.

Podsumowanie konkursu
i wrêczenie nagród przez se-
kretarza Urzêdu Miejskiego
Œmigla W. Jakubowsk¹ i dy-
rektora Centrum Kultury
E. Kurasiñskiego odby³o siê
13 maja w czytelni Biblioteki
Publicznej w Œmiglu.
Komisja w sk³adzie – Barbara
Mencel, Danuta Hampel –
przyzna³a nagrody w trzech
kategoriach wiekowych:
kl. I-II
1 miejsce – Joanna Kurzyñ-
ska, Czacz
2 miejsce – Patryk Domaga-
³a, Stare Bojanowo
3 miejsce – Zuzanna Zaj¹c,
¯egrówko

kl. III-IV
1 miejsce – Marcin Kajewski,
Stare Bojanowo
2 miejsce – Anna Przybylska,
Stare Bojanowo
3 miejsce – Dominika Pio-
trowska, Wonieœæ
oraz wyró¿nienia:
Sandra Ratajczak, Czacz
Kinga Radziñska, Wonieœæ
Joanna D¹browska, Broniko-
wo
kl. V-VI – wyró¿nienia:
Agata Bossa, Stare Bojanowo
Michalina Micha³owska, Sta-
ra Przesieka Druga
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali s³odycze.

D. Hampel

Foto Anita Kasperska

11 maja goœciem Biblioteki
Publicznej w Œmiglu by³a po-
znañska aktorka Irena Œle-
szyñska – Borowiec. Przy
akompaniamencie gitary za-
œpiewa³a wiele znanych wier-
szy, do których skomponowa-
³a muzykê m.in. „Œlimak, œli-
mak poka¿ rogi”, „SpóŸniony

„Poezja œpiewana dla dzieci”

Tadeusz J¹der

s³owik” czy „Idzie rak niebo-
rak”.
Spektakl, który zakoñczy³ siê
wspólnym œpiewaniem piose-
nek i recytacj¹ wierszy, ogl¹-
da³y dzieci w wieku 6 – 11 lat.

D. Hampel
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Walne Zgromadzenie

Sprawozdawcze Delegatów
Gminnego Zwi¹zku Rolników
Kó³ek i Organizacji Rolni-
czych w Œmiglu zebra³o siê
w 11 maja w goœcinnych pro-
gach baru „¯ó³tek”. Otwarcia
i powitania przyby³ych goœci
dokona³ prezes zwi¹zku Zyg-
munt Konieczny. Starosta ko-
œciañski poprzez swojego re-
p r e z e n t a n t a  –  p r e z e s a
PPHiUR Œmigrol, z-cê prze-
wodnicz¹cego Rady Powiatu
Koœciañskiego, cz³onka Za-
rz¹du Krajowego ZR,KiOR
w Warszawie – Ryszarda For-
nalika podziêkowa³ zwi¹zkowi
za zaproszenie oraz wyrazi³
uznanie dla jego dzia³alnoœci,
któr¹ oceni³ jako jedn¹ z naj-
lepszych w kraju. Na spotka-
nie przyby³o wielu goœci,
m.in.: Jan Józefczak – prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla, Jan Pietrzak – prze-
wodnicz¹cy Komisji Rolnic-
twa, Rzemios³a i Ochrony Œro-
dowiska oraz delegat Wielko-
polskiej Izby Rolniczej Aleksy
Adamczewski – prezes Banku
Spó³dzielczego w Œmiglu.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci
GZRKiOR w Œmiglu z³o¿y³ ze-
branym prezes zwi¹zku Zyg-
munt Konieczny. Oprócz reali-
zacji podstawowych celów sta-
tutowych, w wyniku zmiany
polskiej rzeczywistoœci spo-
wodowanej cz³onkostwem
naszego kraju w Unii Europej-
skiej, przed zwi¹zkiem staj¹
coraz to nowe zadania. Jed-
nym z nich jest pomoc rolni-
kom w przystosowaniu i pro-
wadzeniu gospodarstw rol-

Jak co roku œmigielska
spó³ka „Œmigrol” spotka³a siê
na Zwyczajnym Zgromadze-
niu Wspólników, by dokonaæ
oceny wyników finansowo-
gospodarczych za miniony
rok swojej dzia³alnoœci. Spo-
tkanie odby³o siê 28 kwietnia
w restauracji „Marta” w Œmi-
glu.

2004 rok nie by³ mo¿e naj-
lepszy dla Œmigrolu, ale mimo
to spó³ka zakoñczy³a go po-
myœlnie. W wyniku sprzeda¿y

Kó³ka Rolnicze obradowa³y

Co s³ychaæ w Œmigrolu?

nych w zmieniaj¹cych siê wa-
runkach. Aby sprostaæ tym
wymogom, zwi¹zek apelowa³
do rolników o terminowe sk³a-
danie wniosków o dop³aty bez-
poœrednie oraz pomaga³ im te
wnioski wype³niaæ. Wynego-
cjowano równie¿ korzystn¹
cenê zakupu œrodków ochro-
ny roœlin dla cz³onków kó³ek
rolniczych, zaopatrywano rol-
ników w materia³ siewny oraz
organizowano kursy chemiza-
cyjne oraz komputerowe.
W roku ubieg³ym zwi¹zek zor-
ganizowa³ wiele spotkañ dla
rolników, na których przybli-
¿ono zebranym zagadnienia
dot. m.in. rejestracji identyfi-
kacji zwierz¹t, ubezpieczeñ
czy zasad poruszania siê ma-
szynami rolniczymi po dro-
gach publicznych. Zwi¹zek
zajmowa³ siê równie¿ proble-
mami obrotu ziemniakami,
zwiêkszenia odstrza³ów dzi-
ków czy wysokich stawek za
wodê.

2 kombajnów Bizon, autobu-
su, prasy wysokiego stopnia
zgniotu oraz beczkowozu stan
œrodków trwa³ych w stosunku
do roku poprzedniego by³
mniejszy. Uda³o siê jednak
wykonaæ plan inwestycyjny,
zakupuj¹c wypalarkê pla-
zmow¹, agregat malarski czy
przyrz¹dy wzbogacaj¹ce wy-
posa¿enie stacji kontroli po-
jazdów, wymieniono równie¿
silnik w jednym z kombajnów.
£¹czna kwota tych zakupów

W minionym okresie z inicja-
tywy zwi¹zku zainteresowani
rolnicy mogli skorzystaæ rów-
nie¿ z wycieczki do Sielinka
na wystawê rolnicz¹, do Po-
znania na „Polagrê”, a w gmi-
nach Koœcian i Kamieniec
zwiedziæ przydomowe oczysz-
czalnie.
Wspierano równie¿ dzia³al-
noœæ Kó³ Gospodyñ Wiejskich
poprzez organizowanie przy
wspó³pracy Oœrodka Doradz-
twa Rolniczego pokazów
i szkoleñ oraz wyjazdu do Te-
atru Muzycznego w Poznaniu.
Nale¿y zaakcentowaæ ¿e
cz³onkinie KGW przygotowa-
³y z okazji „Dni Œmigla” potra-
wy kuchni staropolskiej, któ-
re zyska³y du¿e uznanie.
Zwi¹zek zorganizowa³ tak¿e
Do¿ynki Gminne w ̄ egrówku
oraz zabawê karnawa³ow¹
w Poladowie.
Zgromadzenie podjê³o na spo-
tkaniu wnioski, by zwróciæ siê
do kó³ ³owieckich o dodatko-

we odstrza³y dzików celem
ochrony p³odów rolnych oraz
o kontynuacjê prac w sprawie
uzyskania odszkodowañ za
zajête przez s³upy energetycz-
ne grunty.
Spoœród goœci g³os zabra³
mi.in. Jan Pietrzak, który wy-
razi³ opiniê, ¿e wiele uda³o siê
wspólnie na rzecz rolnictwa
osi¹gn¹æ, ale wspó³praca po-
winna byæ jeszcze bardziej
owocna.
Burmistrz Œmigla stwierdzi³,
¿e na temat rolnictwa mo¿na
mówiæ bez koñca. Bêdzie ono
musia³o sprostaæ wielu no-
wym problemom. Na koniec
zaapelowa³ do zebranych –
Skorzystajmy z naszej wiedzy
i doœwiadczenia i wybierzmy
w wyborach ludzi w³aœciwych,
godnych.
Jan Józefczak wyrazi³ zadowo-
lenie z tego, ¿e istnieje grupa
ludzi zaanga¿owana w sprawy
rolnicze. Ubolewa³ nad bra-
kiem autorytetu i silnej repre-
zentacji rolników.
Wielu wa¿nych informacji na
temat m.in. funduszy inwesty-
cyjnych, wapnowania czy
przekwalifikowania gruntów
udzieli³ zebranym Jan Pie-
trzak.
Za mi³e s³owa podziêkowa³ ze-
branym Zygmunt Konieczny,
wyrazi³ on równie¿ swoj¹ opi-
niê na temat problemów, z ja-
kimi boryka siê gminny zwi¹-
zek i jego wspó³pracy ze
zwi¹zkiem krajowym. Podziê-
kowa³ równie¿ zebranym za
wspó³pracê.

M.D.
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5.05. – Œmigiel
Oko³o godz. 1715 w Œmiglu na
ul. Morownickiej zatrzymano
29-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, któr y kierowa³
VW Golfem, bêd¹c w stanie
nietrzeŸwym – 0,8 ‰ alkoho-
lu w wydychanym powietrzu.
7.05. – Nadolnik
Oko³o godz. 2245 w Nadolniku
zatrzymano 42-letniego miesz-
kañca gminy Œmigiel, który
w stanie nietrzeŸwym – 2,5 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu – kierowa³ Polone-
zem.

22 maja œmigielska kapli-
ca poewangelicka rozbrzmie-
wa³a muzyk¹ zespo³u Quo
Vadis Gospel Band z Leszna.
Muzyka  chrzeœc i jañska
opracowana w dynamicznych
rock’n rollowych wersjach –
bluesa, rocka i artrocka zna-
laz³a liczne grono s³uchaczy.
Wœród publicznoœci obecni
byli miejscowi muzycy. Na
koncert przyby³ te¿ burmistrz

8.05. – Nowa Wieœ
Oko³o godz. 1450 w Nowej Wsi
zatrzymano 42-letniego miesz-
kañca gminy Koœcian, który
kierowa³ ci¹gnikiem rolni-
czym, bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
wym – 1,2 ‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.
11.05. – Œmigiel
Oko³o godz. 2010 w Œmiglu na
ul. Kiliñskiego zatrzymano 30-
letniego mieszkañca Œmigla,
który jecha³ rowerem, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwym – 1,3 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

13.05. – Karmin
Oko³o godz. 1300 w Karminie
zatrzymano 57-letniego miesz-
kañca gminy Œmigiel, który
jecha³ rowerem, bêd¹c w sta-
nie nietrzeŸwym – 2,2 ‰ alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.
26. 05. – Poladowo
W nocy z 25 na 26 maja nie-
znany sprawca dokona³ kra-
dzie¿y samochodu Mercedes
Sprinter ze skrzyni¹ ³adun-
kow¹ typu ch³odnia z terenu
prywatnej posesji w Polado-
wie. Poszkodowany straty

z tytu³u kradzie¿y 9-letniego
auta oceni³ na 34.000 z³.
3.06. – Œmigiel
W nocy z 3 na 4 czerwca nie-
znani sprawcy skradli z tere-
nu prywatnej posesji w Œmi-
glu dwa ci¹gniki siod³owe Sca-
nia (kabiny koloru bia³ego)
wraz z naczepami oplandeko-
wanymi koloru ¿ó³tego(TIR).
Pojazdy by³y za³adowane pla-
stikowymi rurami. Straty
oszacowano na 450.000 z³.

Gospel w kaplicy

spó³ki. Do dzia³alnoœci spó³ki
ustosunkowa³ siê tak¿e prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla Jan Józefczak. G³os
zabra³ równie¿ prezes Okrê-
gowego Zwi¹zku Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolni-
czych w Lesznie – Marian
Kasperski, który przedstawi³
podstawowe kwestie dotycz¹-
ce rolnictwa, tj. brak zgody na

Józef Cieœla. Zespó³ tworz¹:
Piotr Teœlak, Joanna Szwarc,
Renata Rudolph, Agnieszka
Rychlik, Ewa Michalczyk,
Karolina Tuz, Tomasz Kar-
miñski, W³odzimierz Tuz i Ka-
rol Ratajczak. Koncert zorga-
nizowali miejscowi artyœci pla-
stycy – Anna Hryniewicz-
Szulc i Antoni Szulc, opiekun
kaplicy.

t.j

Informacja dla przedsiêbiorców.
Dziêki Systemowi Centrum Obs³ugi Rejestrów S¹dowych mo¿-
na zamówiæ i otrzymaæ wypisy z Krajowego Rejestru S¹dowe-
go, Rejestru D³u¿ników Niewyp³acalnych, Rejestru Zastawów
bez koniecznoœci udawania siê w tej sprawie do S¹dów Rejo-
nowych.
Wystarczy wejœæ na stronê internetow¹ gminy www.smigiel.pl,
a nastêpnie w link – Powszechny System Realizacji Wypisów
z Krajowego Rejestru S¹dowego.
¯yczê szybkiego i sprawnego za³atwiania spraw zwi¹zanych
z KRS.

Burmistrz Œmigla
Józef Cieœla

dotacje spó³dzielczoœci czy
propozycje obowi¹zkowych
ubezpieczeñ upraw polowych.
Na temat wspó³pracy spó³ki
z Bankiem Spó³dzielczym
w Œmiglu wypowiedzia³ siê dy-
rektor banku – Aleksy Adam-
czewski.
¯yczymy „Œmigrolowi” powo-
dzenia i dalszego rozwoju.

M.D.

wynios³a 32.548 z³ netto.
Jak wynika z przeprowa-

dzonej analizy, przychody
ogó³em w 2004 roku by³y
mniejsze, a ich dynamika wy-
nios³a 87,7%. Najwiêkszy zysk
spó³ka mia³a ze Stacji Kontro-
li Pojazdów, warsztatu i najmu.
Dzia³ mechanizacji natomiast,
mimo ¿e zwiêkszy³ swoje
przychody, przyniós³ najwiêk-
sze straty.

N a j w i ê k s z ¹  p o z y c j ê
w kosztach stanowi utrzyma-
nie pracowników, których
œrednie zatrudnienie wynios³o
58 osób, w tym 42 pracowni-
ków sta³ych. W minionym
roku 6 osób przesz³o na œwiad-
czenia przedemerytalne, je-
den pracownik zmar³. Z tytu-
³u odpraw spó³ka wyp³aci³a
kwotê 38.523 z³, co stanowi³o
nie lada wydatek. O 2,4%
w stosunku do 2003 roku
wzros³a te¿ œrednia p³aca pra-

cowników. Wynagrodzenie
pracowników oraz obowi¹zu-
j¹ce œwiadczenia (ZUS, bhp,
ZFŒS, delegacje) stanowi³y
razem 43% kosztów ogó³em.

Zarz¹d i Rada Nadzorcza
wnioskowa³a do Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników,
aby zysk w kwocie 23.969
przeznaczyæ na fundusz rezer-
wowy spó³ki.

Po przyjêciu przez zgro-
madzenie szeœciu uchwa³,
w tym uchwa³y o udzielenie
absolutorium radzie i zarz¹do-
wi spó³ki, g³os zabrali goœcie.
Za zaproszenie podziêkowa³
starosta powiatu koœciañskie-
go – Andrzej Jêcz. Omówi³ on
sytuacjê na rynku gospodar-
czym, poruszy³ zagadnienia
dotycz¹ce wysokich kosztów
wynagrodzeñ i kredytów oraz
problemów przedsiêbiorstw
z przep³ywem œrodków finan-
sowych. Wyrazi³ równie¿ s³o-
wa uznania dla zarz¹du i rady
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15 maja ju¿ po raz drugi 27
psów z ca³ej Polski œciga³o siê
o Puchar Burmistrza. Impre-
za zosta³a zorganizowana
przez Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji oraz Zwi¹-
zek Kynologiczny Oddzia³
w Lesznie. Pomoc¹ s³u¿yli
równie¿ jak zawsze niezawod-
ni harcerze i pracownicy Cen-
trum Kultury.
Najlepsze wyniki na dystansie
500 metrów w poszczegól-
nych rasach uzyska³y:
Chart polski:
BIEDRONKA Arcturus 351
pkt, w³aœciciel: Blanka Horba-
towska, Grochowice k/Kotli

8 maja odby³ siê 21 Bieg
Zwyciêstwa w Bojanowie, któ-
ry przebiega³ ulicami miasta
i okolicznych miejscowoœci.
Z gminy Œmigiel w biegu bra-
li udzia³ zawodnicy KS „Gryf”
z Przysieki Polskiej. W kat. 40
lat Ireneusz Koller zaj¹³
siódm¹ lokatê, a Micha³ Szku-
dlarek w kat. 70 lat drugie

W zwi¹zku z przyznaniem
mi przez Radê Miejsk¹ Œmigla
w uznaniu za: „wybitne zas³u-
gi w rozpowszechnianiu histo-
rii regionu Ziemi Œmigielskiej”
medalu „Zas³u¿ony dla Miasta
i Gminy Œmigiel” sk³adam ser-
deczne podziêkowanie wnio-
skodawcom – Dyrektorowi
i Pracownikom Centrum Kul-
tury w Œmiglu.
Dziêkujê te¿ tym Radnym,
którzy oddali na mnie swój
g³os. Dziêki nim przekona³em

II Œmigielskie Wyœcigi Chartów

Pod wiatr, w nocy i w upale

Podziêkowanie

STARKA SALSA Ksenas 351
pkt, w³. Blanka Horbatowska,
Grochowice k/Kotli
Chart angielski whipppet:
FEDERICO Brodwinek 336
pkt, w³. Leonard Wawrzyniak,
Gdynia
Chart afgañski:
MANEKINA BLUE Ze Zlinc-
kich Luk 328 pkt, w³. Wies³aw
Siemi¹tkowski, Warszawa
Wilczarz irlandzki:
ULA Iz Volshebnogo Lesa 284
pkt, w³. Hanna WoŸna-Gil, Sta-
re Bojanowo
Chart szkocki deerhound:
BEAUTY QUEEN Festina 281
pkt, w³. Ewa RadŸko, Leszno.

Ponadto biegi licencyjne zali-
czy³y:
Chart rosyjski borzoi: MARU-
SIA Krogal, w³. Ewa Kubajew-
ska, Leszno
Chart afgañski: BLUE SKY
Bafirjan, w³. Lidia Skorupiñ-
ska, Przemêt
Wy³oniono równie¿ psi¹ piêk-
noœæ. Zosta³a ni¹ Atena Art
Pro Arte, chart afgañski, z ho-
dowli Lidii Skorupiñskiej
z Przemêtu.
Zawodom sêdziowali Tadeusz
Micha³owski, Wies³aw Sie-
mi¹tkowski i Barbara Folcik
z Warszawy.
Mimo niesprzyjaj¹cej aury,
impreza cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem.
Sponsorami wyœcigów byli:
- Firma STOPA – Wies³aw Sto-

pa, dystrybutor karmy Euka-
nuba, Poznañ
- Gra¿yna Kaczmarek i Ewa
Wakar – sklep zoologiczny
„MAMUTEK” Leszno
- Genowefa Gil – POW „GIL”
Stare Bojanowo
- Karol Skowronek, hodowla
wilczarzy irlandzkich „Celtic
Alanda”, Napachani k/Pozna-
nia
- Maria i Marek Przyby³kowie,
sklep zoologiczny Œmigiel
- Andrzej i Magdalena B³asz-
kowscy – obrazy, ramki, art.
dekoracyjne, firma „ABI” Ko-
œcian
- Krzysztof i Ma³gorzata Ku-
ciak – zak³ad piekarniczy
„KUBA” Koœcian

Anita Kasperska
fot. Anita Kasperska

miejsce.
Pagórkowaty teren i silny
wiatr sprawi³y, ¿e trudniejszy
dla zawodników „Gryfu” oka-
za³ siê XI Pó³maraton Nocny,
który odby³ siê 14 maja w Wa³-
brzychu. Startowa³a w nim
rekordowa iloœæ zawodników
– 176. W miêdzynarodowej
obsadzie, w kat. open dwa

siê, ¿e i we w³asnej ojczyŸnie
mo¿na byæ przys³owiowym
prorokiem.
Regionalist¹ siê nie rodzi, re-
gionalist¹ siê zostaje. Wp³ywa
na to wiele czynników. Przede
wszystkim zainteresowania,
ale te¿ i przewodnicy. Dla
mnie pierwszym z nich by³
Ludwik Gomolec, nastêpnym
– Jerzy Zielonka, który wpro-
wadzi³ mnie do Towarzystwa

pierwsze miejsca zajêli Kenij-
czycy. Z naszego rejonu w kat.
30 lat Dariusz Nowak zaj¹³ 14.
miejsce, w kat. 40 lat Ireneusz
Koller – 16. miejsce, a w kat.
70 lat Micha³ Szkudlarek miej-
sce 2.
Zawodników z Przysieki nie
zabrak³o równie¿ na starcie 22
Biegu im. B³ogos³awionego
Edmunda Bojanowskiego,

który odby³ siê 28 maja w Pia-
skach. Z powodu upa³u wielu
spoœród 87 startuj¹cych za-
wodników wycofa³o siê, by³
nawet przypadek utraty przy-
tomnoœci. Nasi zawodnicy
ukoñczyli dziesiêciokilome-
trow¹ trasê z wynikami: Irene-
usz Koller – 6. miejsce, Micha³
Szkudlarek – 2. miejsce.

M.D.

Mi³oœników Ziemi Koœciañ-
skiej i zapozna³ z Henrykiem
Florkowskim, o którym œmia-
³o mo¿na powiedzieæ – za
poet¹ – „my z Niego wszyscy”.
Wed³ug Doktora „tak napraw-
dê wa¿ne jest nie to, co mamy
w kieszeni, ale to co mamy
w g³owie i co nosimy w sercu.
Rozum, m¹droœæ, wiedza,
wra¿liwoœæ, ciekawoœæ œwiata
– to s¹ prawdziwe wartoœci

i ten kapita³ zawsze warto po-
mna¿aæ”. Tak te¿ staramy siê
czyniæ.
Dziêkujê równie¿ tym, którzy
okazali mi wielk¹ i serdeczn¹
¿yczliwoœæ – za gratulacje,
¿yczenia, bukiety kwiatów.
A ponadto Panu Dyrektorowi
Centrum Kultury w Œmiglu,
który w imieniu w³asnym
i pracowników przekaza³ mi
okolicznoœciowy list o g³êbo-
kiej, wielce wymownej treœci.

Hubert Zbierski.
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„Na œmigle
do szczêœcia”

Scena jedenasta:
Ojciec pilnowa³, córka flirtowa³a
 @ Za tydzieñ Franek znowu przyjecha³
pod wiatrak, ale u¿y³ for telu. Jecha³
okrê¿n¹ drog¹, a przywiezion¹ drabinê
ukry³ w zagajniku. Potem przejecha³
przez osadê, kilkakrotnie siê zatrzymu-
j¹c. Dopytywa³ siê o swojego kompana
Janka. Gdy zobaczy³ nadje¿d¿aj¹cego od
strony wiatraka ojca Zuzanny, wtedy Fra-
nek wjecha³ na podwórzec karczmy ̄ yda
Icka. Kaza³ ch³opcu stajennemu wyprz¹c
konia i wprowadziæ go do stajni. Franek
wszed³ do karczmy, pogada³ z Ickiem i za-
raz wszed³ na piêtro, gdzie pokoje goœcin-
ne by³y. Ojciec Zuzanny, pan Teofil, przy
kwarcie piwa siedzia³ w sali karczmy,
kontroluj¹c ruchu Franka. Tymczasem
popatrzmy co siê dzieje ko³o wiatraka.
Zuzanna w okienku. Kogoœ wypatruje.
#[Zuzanna] – Panie Franku, donieœli ta-
cie, ¿e jesteœ w Koszanowie, wiêc ojciec
czym prêdzej pojechaæ pana znaleŸæ.
#[Franek] – I odnalaz³. Teraz mnie pil-
nuje, siedz¹c w karczmie u ¯yda Icka.
A ja z kompanami balujê w wynajêtym po-
koju na piêtrze. Jest weso³o i bardzo g³o-
œno, bo zamówiliœmy kwartê okowity.
#[Zuzanna] – Jak¿e to, bawicie siê, a pan
tutaj?
#[Franek] – Bo ja na oczach pana ojca
wszed³em do pokoju goœcinnego, gdzie
kompani mnie powitali owacj¹. Nie dzi-
wota, bo ja jestem fundatorem. I oni pij¹
i œpiewaj¹ g³oœno, a ja przez okno wysze-
d³em na dach stajni, a stamt¹d zeskoczy-
³em i tu przybieg³em. Tym sposobem
panienki ojciec pilnuje mnie w karczmie,
a ja tutaj sk³adam wizytê jego córce.
#[Zuzanna] – Och, szalony pan jesteœ.
Trochê mi ojca ¿al, ¿e tak oszukany jest,
ale mo¿e to kara, bo dlaczego jest sa-
trap¹?
#[Franek] – Ale nie mówmy teraz o in-
nych. Mówmy o nas. Rozmawia³em z mo-
imi rodzicami. Wprawdzie pani matka
wola³aby, abym narzeczon¹ przyprowa-
dzi³ z b³ogos³awieñstwem jej rodziców,
jednak nie bêdzie siê sprzeciwia³a moje-
mu wyborowi i uzna za córkê ka¿d¹ pan-
nê, któr¹ pokocham i przyprowadzê do
naszego domu.
#[Zuzanna] – Czy¿by pan snu³ zamiary
wobec mojej osoby? Jak mam to rozu-
mieæ?
#[Franek] – Czy¿by panna zapomnia³a,

Zdzis³aw Piotrowski
ci¹g dalszy

¿e ja uda³em siê do pani ojca z proœb¹
o jej rêkê? Wprawdzie mi odmówiono,
ale to by³a decyzja ojca, a panna Zuzan-
na ponoæ ma inne zdanie? Czy¿ panna Zu-
zanna chce zaprzeæ siê przychylnoœci do
mojej osoby?
#[Zuzanna] – Ale¿ nie. Z nadmiaru szczê-
œcia miesza mi siê w g³owie i jêzyk nie to
wypowiada, co myœli serce. Jam przy-
chylna panu, Franciszku.
#[Franek] – Rozwa¿my wiêc, co czyniæ,
abyœ panna wolnoœæ uzyska³a, nawet gdy-
by trzeba by³o post¹piæ wbrew ojcowskiej
woli.
#[Zuzanna] – Ojciec mój gotów wypêdziæ
mnie z domu na poniewierkê, jeœlibym
sprzeciwi³a siê woli jego.
#[Franek] – Mo¿e trzeba by tak post¹-
piæ?
#[Zuzanna] – Gdybym okaza³a siê niego-
dziw¹ i grzech ciê¿ki pope³ni³a... Gdyby
ojciec dowiedzia³ siê, ¿e pan siê do mnie
zakrad³ siê podstêpnie, a ja bez oporu
pana przyjmujê... Wszak to mog³oby rzu-
ciæ cieñ na moj¹ cnotê! Ale co ja zrobiê,
gdy on mnie rzeczywiœcie wypêdzi?
#[Franek] – Oby tylko zechcia³ wypê-
dziæ, obyœ woln¹ by³a, to ja ciebie w jed-
nej koszuli wezmê i w Lesznie pani¹
w moim domu bêdziesz.
@ Gdy Franek tê obietnicê uczyni³, Zu-
zanna, nie bacz¹c na konwenanse, przy-
lgnê³a ca³ym cia³em do mê¿czyzny, swo-
jego mê¿czyzny. On j¹ przytuli³, pog³adzi³
po w³osach i zaraz potem wskoczy³ na
krawêdŸ okienka, a u³apiwszy siê œmigi,
da³ siê ponieœæ pó³kolem a¿ do do³u.
Zgrabnie zeskoczy³ i pobieg³ przez zagaj-
nik do karczmy, w której ojciec Zuzanny
przy kolejnym piwie siedzia³. oczekuj¹c
na wyjœcie fatyganta z pokoju goœcinne-
go na piêtrze. Jak¿e pan m³ynarz by³ zdzi-
wiony, gdy Franek przeszed³ obok ze s³o-
wem pozdrowienia i znowu uda³ siê na
piêtro, z którego przecie¿ nie schodzi³.
Przynajmniej pan Teofil nie widzia³ i nie
wiedzia³, jak to siê sta³o.

Scena dwunasta:
Czyste intencje do grzechu
#[Zuzanna] – Smuci mnie, ojcze, trwa-
nie w uporze niewolenia mnie w tym wia-
traku z dala od ludzi. Nawet z moimi przy-
jació³kami wzbraniasz mi zabaw przyna-
le¿nych dziewczêtom w moim wieku.
#[Ojciec Teofil] – Wybacz, córko, ale to
czyniê dla twojego dobra, dla twojej czci
i godnoœci panny dobrze u³o¿onej. Z przy-
jació³kami spotkasz siê w niedzielê, po
koœciele. I to powinno wystarczyæ.
#[Zuzanna] – Ale¿, ojcze. Czy te krótkie
rozmowy w twojej obecnoœci mog¹ byæ
dziewczêcymi spotkaniami? Przecie¿

w moim wieku dziewczyny opowiadaj¹
sobie s³odkie tajemnice...
#[Ojciec Teofil] – Jakie tajemnice mo¿e
mieæ dobrze wychowana córka przed
swoim ojcem?
#[Zuzanna] – Ale¿ to nic powa¿nego. To
takie pogaduszki przynale¿ne wiekowi
i p³ci.
#[Ojciec Teofil] – Doœæ, powiedzia³em!
Niebawem wróci B³a¿ej i wnet ustalimy
termin œlubu. Bêdziesz mê¿atk¹ i wtedy
mo¿esz spotykaæ siê z innymi ¿onami na
herbatkach, ciasteczkach i damskich
pogaduszkach. Czas, abyœ wyros³a
z dziewczêcoœci. Przecie¿ doroœlejesz
i stajesz siê kobiet¹. Mama szykuje ci
œlubn¹ wyprawê, a ty o dziewczêcych ta-
jemnicach? Wstyd!
#[Zuzanna] – Gdy ty, ojcze, nie chcesz
mnie zrozumieæ, niechaj spowiednik
mnie pocieszy i pomo¿e znaleŸæ siê
w mojej nieszczêsnej sytuacji.
#[Ojciec Teofil] – Matka ciê zaprowadzi
do koœcio³a, do spowiedzi. Obyœ nie za-
pomnia³a wyspowiadaæ siê z grzechu
krn¹brnoœci wobec rodzica swego. To
grzech przeciwko czwartemu przykaza-
niu.
#[Matka Petronela] – Czas, abyœ w³asny-
mi rêkoma pozna³a trud obowi¹zków
¿ony i pani domu. Jutro pomo¿esz w pra-
niu. Mo¿e ci niektóre dziewczêce g³up-
stewka szybciej wywietrzej¹ z g³owy, gdy
siê pracowicie pochylisz nad paruj¹c¹
bali¹. Skoñczymy pranie, to pójdziemy do
spowiednika.
#[Zuzanna] – Nie wzbraniam siê przed
trudnymi obowi¹zkami gospodarskimi.
Chêtnie bêdê pra³a, krochmali³a i praso-
wa³a. Chcia³abym tutaj, w moim wiêzie-
niu, mieæ pos³anie bielutkie jak jakaœ
ksiê¿niczka wiêziona w zamku.
#[Matka Petronela] – BluŸnisz, drogie
dziecko, nazywaj¹c troskê rodzicielsk¹
uwiêzieniem. Spytaj spowiednika, czy
aby to nie jest grzech.
@ Nazajutrz Zuzanna, pomagaj¹c matce
w praniu bielizny, osobiœcie wypra³a, na-
krochmali³a i powiesi³a na s³oñcu najbiel-
sze przeœcierad³o z najlepszego p³ótna.
Po wymaglowaniu jeszcze ciê¿kim ¿elaz-
kiem wyprasowa³a, ¿eby ¿adnej fa³dki nie
by³o. Przeœcierad³o by³o tak piêkne i g³ad-
kie, ¿e mog³oby stanowiæ ozdobê œwi¹-
tecznego sto³u biesiadnego. Dnia nastêp-
nego matka zaprowadzi³a córkê do ko-
œcio³a. Zuzanna poca³owa³a matczyn¹
rêkê i podesz³a do konfesjona³u. W nie-
dzielê, na oczach obu rodziców, córka
przyst¹pi³a do komunii. Po obiedzie, pod
pozorem przechadzki, rodzice zawieŸli
córkê do wiatraka, do jej wiêzienia.
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#[Zuzanna] – Zaraz przebiorê siê w tê je-
dwabn¹ szatê. Orzeknij, matko, czy¿ nie
wygl¹dam w niej jak królewna, mimo ¿e
to tylko nocna koszula?
#[Matka Petronela] – Oj, mój g³uptasku,
b¹dŸ sobie królewn¹ w swojej zamkowej
wie¿y. Mo¿e ci siê przyœni jakiœ rycerz
na bia³ym koniu, który bêdzie walczy³ ze
smokiem.
#[Zuzanna] – A mo¿e ten rycerz mnie
wyzwoli.
@ Dobrze, ¿e skradaj¹cy siê do wiatraka
Franek zauwa¿y³ powózkê z koniem. Na
szczêœcie sam nie zosta³ dostrze¿ony
przez groŸnych rodziców Zuzanny. Od-
czeka³ w zagajniku, a¿ odjad¹. Œmig³a
wiatraka obraca³y siê wolniej ni¿ zawsze.

Zuzanna przez okienko swej twierdzy
wypatrywa³a swego rycerza.
#[Zuzanna] – Ju¿ widzê rycerza mojego
serca. Pan Franek siê zbli¿a. Jak¿e dziw-
nie wygl¹da z drabin¹, gdy sam jest od-
œwiêtnie odziany. Piêkny surdut w br¹-
zowym kolorze i jedwabny szal. Ja te¿ je-
stem piêkna w tej jedwabnej szacie. Cze-
kam na mojego ksiêcia. Ju¿ przystawi³
drabinê. Ju¿ rêkoma obj¹³ œmigê. Pó³ko-
lem p³ynie w powietrzu, wznosi siê co-
raz wy¿ej. Zaraz bêdzie wskakiwa³ do
mojej komnaty.
#[Franek] – Oto jestem, moja królewno.
#[Zuzanna] – Dlaczego nie zostajesz, dla-
czego odlatujesz na tym samym œmigle?
Œmig³o go poci¹gnê³o, bo surdut siê za-
czepi³ o hak jakiœ. Próbuje siê wyzwoliæ

od surduta. Ju¿ zdj¹³ jeden rêkaw. Teraz
woln¹ rêk¹ chwyta œmig³a i próbuje zrzu-
ciæ surdut. Szarpie siê, ale co to? On upa-
da. Leci g³ow¹ w dó³. Upad³. Le¿y bez ru-
chu. A do œmig³a zahaczony surdut teraz
spada na niego.
Ludzie! Ratujcie!
#[G³osy mêskie] – Jakiœ z³odziejaszek
próbowa³ zakraœæ siê. Spad³. Ju¿ wiêcej
nie bêdzie.
#[Zuzanna] – Co znaczy, ¿e siê zakrad³,
¿e nazywacie go z³odziejem. Ratujcie go.
Przecie¿ to cz³owiek, wasz bliŸni. Zawo-
³ajcie ojca, niech otworzy moj¹ wiêzienn¹
celê. Chcê zobaczyæ, co mu siê sta³o. Ja
go kocham.

c.d.n.

Dniom Œmigla tradycyjnie
towarzyszy³y imprezy sporto-
we i rekreacyjne. W pierw-
szym dniu rozegrano turniej
pi³ki siatkowej ch³opców klas
gimnazjalnych – zwyciê¿y³a
dru¿yna mieszana „Oszo³om-
ki” ze Œmigla – oraz gminny
turniej pi³ki no¿nej trampka-
rzy, zakoñczony sukcesem

S p o r t o w e  D n i  Œ m i g l a
zespo³u „GROM” z Czacza.
W sobotê od rana rozgrywa-
no indywidualny turniej w te-
nisie sto³owym. W poszcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych (wœród 68 startuj¹cych)
pierwsze miejsca zajêli: Sa-
manta Krawczyk z Krzywinia,
Marek Dziwak – Hel ios
Czempiñ, Justyna ¯urek, Ma-

teusz Skorupiñski, Weronika
¯urek i Wojtek Waligóra z Po-
lonii Arsena³ Œmigiel, Magda-
lena Naro¿na z Krzywinia
i Zdzis³aw Paszek z Leszna.
Pogoda sprzyja³a startuj¹cym
w zawodach modeli lataj¹cych
po³¹czonych ze sprawdzia-
nem wiedzy o lotnictwie. Naj-
lepsi okazali siê gimnazjaliœci

ze Œmigla: Eryk Wêc³awiak
i Micha³ Wojtkowiak.
W niedzielê rywalizowali sza-
chiœci. W swoich kategoriach
wiekowych pierwsze miejsca
z a j ê l i :  M a r c i n  Wo Ÿ n y,
Agnieszka Adamczak, Maciej
£upicki i Ma³gorzata £upicka.

Anita Kasperska

trampkarze modelarze

tenis sto³owy szachy
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1 czerwca w Samorz¹dowym Gimnazjum i Szkole Podsta-
wowej w Œmiglu odby³a siê niecodzienna impreza zwi¹zana
z zakoñczeniem realizacji projektu „Europejskie Œwiêto Spor-
tu” oraz obchodami Dnia Dziecka. By³a to ju¿ trzecia impreza
o charakterze europejskim zorganizowana przez nauczycieli
i uczniów gimnazjum. W ci¹gu dwóch miesiêcy realizacji pro-
jektu poszczególne klasy przygotowa³y flagi narodowe, plan-
sze z nazwami wylosowanych pañstw Unii Europejskiej oraz
stroje sportowe nawi¹zuj¹ce do barw narodowych. Zosta³y one
wykorzystane w czasie parady sportowców. W szkole gimna-
zjaliœci przedstawili wystawê poœwiêcon¹ kulturze, historii
i geografii pañstw UE. Uczniowie zaprezentowali w ten spo-
sób dorobek kulturalny takich pañstw jak: Polska, Grecja, Li-
twa, Wêgry, Szwecja, Austria, Estonia, £otwa, Francja, Hisz-

Europejskie Œwiêto Sportu

pania, Czechy, Niemcy, S³owacja, Irlandia, Holandia, Wielka
Brytania. Realizacja projektu zosta³a po³¹czona ze zorganizo-
waniem rozgrywek sportowych pomiêdzy dru¿ynami poszcze-
gólnych pañstw UE. Reprezentacje narodowe rywalizowa³y
w ró¿nych dyscyplinach sportowych – pi³ce no¿nej, siatków-
ce, uni-hokeju. Za przygotowanie i realizacjê tej czêœci projek-
tu odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego.
Dzieñ ten by³ wiêc równie¿ okazj¹ do upowszechnienia wœród
m³odzie¿y form aktywnoœci ruchowej i wzorców spêdzania
czasu wolnego.

W trakcie imprezy uczniowie klas II gimnazjum wziêli udzia³
w szkolnej debacie, zwi¹zanej z realizacj¹ projektu: „Polska
i Parlament Europejski”, opracowanego przez Centrum Edu-
kacji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Euro-

pejskiego w Polsce. Debata zosta³a przygotowana i przepro-
wadzona przez Szkolny Klub Europejski i Samorz¹d Uczniow-
ski gimnazjum. Drugoklasiœci wraz z dyrekcj¹ i wychowawca-
mi wziêli udzia³ w referendum. W ten sposób uczestnicy deba-
ty zaprezentowali swoje zdania na dwa tematy omawiane miê-
dzy innymi na posiedzeniach Parlamentu Europejskiego: „Czy
Turcja powinna zostaæ przyjêta do Unii Europejskiej?” i „Czy
UE powinna prowadziæ bardziej liberaln¹ politykê imigra-
cyjn¹?” Uczniowie przekazali swoje stanowisko w tych spra-
wach w formie listu do polskich eurodeputowanych. Debata
i referendum by³y okazj¹ do budowania wœród gimnazjalistów
przekonania o mo¿liwoœci wp³ywania na sprawy publiczne tak¿e
w wymiarze europejskim.

Monika Szudra

Dope³nieniem imprezy by³o przedstawienie pt. „Europa da
siê lubiæ”, przygotowane przez opiekuna i cz³onków Szkolne-
go Klubu Europejskiego. Gimnazjaliœci, na wzór popularnego
programu telewizyjnego, zaprezentowali przedstawicieli Nie-
miec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, W³och, Francji.
Uczniowie klasy III B przedstawili swoje umiejêtnoœci tanecz-
ne, wykonuj¹c greck¹ zorbê i walca wiedeñskiego, natomiast
tancerki z zespo³u „Pryzmat-Bis” wykona³y francuski taniec –
kankan. Gimnazjaliœci zapoznali w ten sposób widzów z kul-
tur¹ pañstw UE.

Impreza pod has³em „Europejskie Œwiêto Sportu” w natu-
ralny sposób pog³êbi³a edukacjê europejsk¹ uczniów Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Do-
daæ nale¿y, ¿e zabawa po³¹czona z nauk¹ uda³a siê dziêki za-
anga¿owaniu wszystkich pracowników szko³y, Szkolnego Klu-
bu Europejskiego, Samorz¹du Uczniowskiego gimnazjum,
dzieci i rodziców.





Sk³ad i opracowanie graficzne: Jacek Maria Nieniewski
Foto: Foto-Elf Marciniak, M. Dymarkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania tekstów oraz
listów, nie zwraca materia³ów nie zamówionych i nie odpowiada za treœæ
og³oszeñ.
Druk: Zak³ad Poligraficzny „HAF” Leszno

„Witryna Œmigielska”, 64 – 030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20
tel (065) 518 02 73 fax (065) 511 78 13.
e-mail: ck@smigiel.pl
Redaguje zespó³ w sk³adzie: E. Kurasiñski (redaktor naczelny), ¯. Kle-
cha, H. Portala, B. Mencel, M. Dymarkowska, D. Hampel,  J. Pawicki,
D. Olejnik, R. Kamieniarz, A. Weber, Dzia³ promocji UM w Œmiglu.

www.ck.smigiel.prv.pl

X I V  D n i  Œ m i g l a

Ze
sp

ó³
 P

ie
œn

i i
 T

añ
ca

 „
M

ar
yn

ia
”

Ze
sp

ó³
 „

H
on

dy
 T

on
k 

B
ro

th
er

s”
St

oi
sk

a 
pr

om
uj

¹c
e 

fir
m

y 
z 

gm
in

y
IV

 S
po

tk
an

ie
 Z

m
ot

or
yz

ow
an

yc
h

„W
 k

ra
in

ie
 b

aœ
ni

 i 
le

ge
nd

”
Za

ba
w

a 
z 

kl
ow

na
m

i R
up

er
to

 i 
R

ic
o

Ze
sp

ó³
 „

N
ad

m
ia

r”

K
ap

el
e 

po
dw

ór
ko

w
e


