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Jeszcze w star ym roku,
28 grudnia, Rada Miejska
przyjê³a bud¿et na 2007 rok.
Tê wa¿n¹ decyzjê dla gminy
œmigielscy radni podjêli jed-
nog³oœnie.
– Zaproponowany bud¿et jest
bezpieczny, ale jednoczeœnie
aktywny. Daje nam mo¿liwo-
œci na przygotowanie siê do
kolejnych zadañ inwestycyj-
nych – przekonywa³ bur-
mistrz Wiktor Snela, przedsta-
wiaj¹c projekt bud¿etu.
Planowane w 2007 r. dochody,
g³ównie lokalne podatki i sub-
wencje, to prawie 31,5 mln z³o-
tych, a szacowane wydatki to
nieco ponad 36 mln z³otych,
z czego 29 mln poch³on¹ bie-
¿¹ce wydatki, prawie 5,5 mln

z³otych realizacja inwestycji,
a 1,2 mln z³otych to wydatki
maj¹tkowe. W efekcie bud¿et
zamknie siê ponad 4,5 milio-
nowym deficytem (uchwa³a
bud¿etowa uka¿e siê nieba-
wem na stronie BIP).
Program sesji obejmowa³
³¹cznie 16 uchwa³. Wszystkie
zosta³y przyjête. Radni m. in.
nanieœli ostatnie poprawki do
bud¿etu mijaj¹cego roku
a tak¿e wprowadzili zmiany
do wczeœnie j  podjêtych
uchwa³, dotycz¹cych przyst¹-
pienia gminy do realizacji bu-
dowy miêdzygminnego syste-
mu gospodarki odpadami.
Ponadto rada przyjê³a gminny
program profilaktyki i rozwi¹-
zywania problemów alkoholo-

W lutym mieszkañcy wsi
wybior¹ nowych so³tysów
oraz rady so³eckie. Odpowied-
nio w mieœcie bêd¹ wybiera-
ne zarz¹dy osiedlowe i ich
przewodnicz¹cy.
10 stycznia z przedstawiciela-
mi gminnych jednostek po-
mocniczych koñcz¹cej siê ka-
dencji spotkali siê burmistrz
Wiktor Snela, jego zastêpca
Wies³awa Poleszak-Kraczew-
ska oraz Jan Józefczak, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Organizowane corocznie spo-
tkania s³u¿¹ przekazaniu istot-
nych informacji, jak równie¿
dyskusjom problemowym
w pe³nym gronie.
Przewodnicz¹cy rady zapro-

ponowa³ obecnym, aby pod-
czas spotkañ wyborczych
przeprowadzili zaleg³e kon-
sultacje zmienionych w ubie-
g³ym roku statutów jednostek
pomocniczych oraz zapoznali
mieszkañców z planowanymi
zmianami porz¹dkowymi od-
nosz¹cymi siê do nazw kilku-
nastu najmniejszych miejsco-
woœci gminy. – Zmiana nazw
w ¿aden sposób nie obci¹¿y
finansowo ich mieszkañców. –
uspokaja³ zebranych bur-
mistrz Snela. Zadaniem dla
so³tysów i osiedlowych prze-
wodnicz¹cych bêdzie równie¿
przekazanie do urzêdu infor-
macji o zniszczonych tabli-
cach z nazwami ulic oraz po-

danie informacji o wszystkich
istniej¹cych w gminie placach
zabaw dla dzieci.
Równie¿ w lutym, w pierwsz¹
niedzielê miesi¹ca, odbêd¹ siê
wybor y do Wielkopolskiej
Izby Rolniczej. Radny Bogdan
Turliñski, so³tys Sierpowa
i jednoczeœnie przewodnicz¹-
cy Komisji Okrêgowej na gmi-
nê Œmigiel poda³ zebranym
najistotniejsze informacje
o wyborach. W naszej gminie
czynne bêd¹ trzy lokale –
w œmigielskim liceum oraz
w œwietlicach wiejskich w Sta-
rym Bojanowie i Czaczu.
Czystoœæ i porz¹dek to g³ów-
ny temat podejmowany przez
zebranych. Brudne przystan-
ki autobusowe i œmieci s¹ dla
niektórych sporym proble-

Bezpieczny bud¿et
wych, plany pracy wszystkich
komisji oraz ustali³a wykaz
wydatków na inwestycje, któ-
rych niezrealizowane kwoty
znalaz³y siê w nowym bud¿e-
cie gminy.
Na wniosek lokalnych przed-
siêbiorców, firmy SPA oraz
Rolniczej Spó³dzielni Produk-
cyjnej w Sp³awiu – zaintereso-
wanych nabyciem gruntów
w Œmiglu i Sp³awiu – radni wy-
razili zgodê na sprzeda¿ tych-
¿e dzia³ek drog¹ bezprzetar-
gow¹. Wybrali tak¿e burmi-
strza Snelê na reprezentanta
gminy w Stowarzyszeniu
Gmin i Powiatów Wielkopol-
ski.
Zmiany w nowym roku cze-
kaj¹ Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej

w Œmiglu. Decyzj¹ rady, uwa-
runkowan¹ wymogami Naro-
dowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska, zostanie z niego
wyodrêbniony nowy zak³ad.
Jego zadaniem bêdzie zarz¹-
dzanie gospodark¹ wodno-
œciekow¹. To podstawowy wy-
móg, aby w przysz³oœci gmi-
na mog³a zostaæ beneficjen-
tem œrodków z Funduszu
Spójnoœci, przy kolejnych eta-
pach budowy kanalizacji.
Ostatnia uchwa³a dotyczy³a
wynagrodzenia burmistrza.
Pozostanie ono na dotychcza-
sowym poziomie, zmieni siê
jedynie dodatek za lata pracy.
Styczniowa sesja odbêdzie siê
tradycyjnie w ostatni czwar-
tek miesi¹ca.

Spotkanie na koniec kadencji

mem. Jest nim równie¿ dla
mieszkañców pozbycie siê
starych sprzêtów AGD i RTV.
- Ustawa nak³ada na samorz¹-
dy obowi¹zek wskazania miej-
sca i sposobu pozbycia siê
wielkogabarytowych odpa-
dów. W naszej gminie planu-
jemy przeprowadzaæ zbiórki
tych k³opotliwych œmieci dwa
razy do roku. O ich terminie
so³tysi i przewodnicz¹cy osie-
dli zostan¹ odpowiednio wcze-
œnie zawiadomieni. – poinfor-
mowa³a wiceburmistrz Pole-
szak-Kraczewska.
Bur mistr z  zapewni ³ ,  ¿e
wszystkie uwagi i problemy
poruszone podczas spotkania
zostan¹ przez niego rozpozna-
ne i w miarê mo¿liwoœci roz-
strzygniête.

A. Kasperska

A. Kasperska
fot. A. Kasperska
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Ju¿ po raz kolejny w Œmiglu
i Bronikowie zosta³y utworzone
sztaby Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy. Od wczesnych
godzin rannych wolontariusze
z „kosmicznymi” puszkami pojawi-
li siê na ulicach miejscowoœci na-
szej gminy by kwestowaæ na rzecz
ratowania ¿ycia dzieci poszkodo-
wanych w wypadkach i nawet sil-
ny wiatr i poranny deszcz nie za-
k³óci³y im radoœci z udzia³u w wiel-
kim jubileuszowym graniu. Minio-
ne 15 lat Wielkiej Orkiestry pod-
sumowa³ w kilku s³owach do wo-
lontariuszy Jurek Owsiak „15 lat
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy – ale kosmos!!! I to jak naj-
prawdziwszy, bo kosmicznym wyda-
je siê fakt, by w naszej trudnej, skom-
plikowanej i momentami bardzo
szalonej rzeczywistoœci, robiæ coœ
przez 15 lat i nie traciæ wiary w sens
tych dzia³añ. Nie mówimy, ¿e nie by³o chwil
zw¹tpienia! Jednak zawsze wiara w to, co
mo¿emy uczyniæ dziêki orkiestrze by³a naj-
wiêkszym bodŸcem, aby robiæ coœ dalej...
Przez te 15 lat bardzo mocno i zdecydowa-
nie odcisnêliœmy nasze serduszko nie tylko
na wielu tysi¹cach urz¹dzeñ medycznych
ratuj¹cych ¿ycie i zdrowie dzieci. To ser-
duszko jest tak¿e w sercach wielu milio-
nów Polaków rozsianych po ca³ym œwie-
cie.
Wszyscy razem bardzo solidnie zapracowa-
liœmy na ten ogromny sukces: tysi¹ce naj-
nowoczeœniejszych urz¹dzeñ medycznych
pracuje we wszystkich polskich szpitalach,
w których s¹ oddzia³y dzieciêce.
Oprócz zakupu sprzêtu medycznego, Fun-
dacja prowadzi cztery programy medycz-
ne i jeden edukacyjny. Czy wiecie, ¿e nasze
trzy programy medyczne s¹ uznawane
przez specjalistów z ca³ego œwiata za naj-
bardziej zaawansowane pod wzglêdem
technologicznym i logistycznym? Jako je-
dyni na œwiecie od kilku lat badamy s³uch
wszystkim noworodkom. Jako jedyni na
œwiecie podarowaliœmy prawie 1800 oso-
bistych pomp insulinowych ma³ym dzie-
ciom, aby mog³y bezpiecznie ¿yæ z cukrzyc¹.
Jako jedyni z niewielu na œwiecie wyposa-
¿yliœmy wszystkie oddzia³y intensywnej te-
rapii noworodka, w bardzo nowoczesne
urz¹dzenia do nieinwazyjnego wspomaga-
nia oddechu – infant flow. Dziêki progra-
mowi zapobiegania retinopatii wczeœnia-
ków uda³o nam siê uratowaæ wzrok ponad
1500 dzieci. Nasze programy medyczne, na
co dzieñ funkcjonuj¹ce juz w polskich szpi-

talach, spotykaj¹ siê z ogromn¹ przyjaŸ-
ni¹ i ¿yczliwoœci¹ personelu medycznego,
lekarzy oraz pacjentów.
Naszym najnowszym programem jest dzia-
³aj¹cy od kwietnia program ratujemy
i uczymy ratowaæ. Nasze bardzo kolorowe
samochody mkn¹ po kraju. Je¿d¿¹ nimi in-
struktorzy programu, którzy szkol¹ nauczy-
cieli szkó³ podstawowych z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy – zgodnie z now¹
ustaw¹ o pañstwowym ratownictwie me-
dycznym. Nauczyciele przekazuj¹ zdobyt¹
wiedzê z zakresu RKO (resuscytacji kra¿e-
niowo-oddechowej) dzieciom w klasach 1-
3 nauczania pocz¹tkowego.
Jesteœmy aktywni i przez ca³y rok realizu-
jemy zamierzenia, o których mówimy pod-
czas fina³u. Bardzo tego pilnujemy, ponie-
wa¿ tak czêsto ludzie spotykaj¹ siê z obiet-
nicami, na których wszystko siê koñczy.
Zdrowie i ¿ycie dziecka nie pozwala na
¿adne miganie siê od danego s³owa. Tym
bardziej jest nam bardzo mi³o, kiedy pod-
czas fina³u mo¿emy rozliczyæ co do z³otów-
ki wszystkie zebrane pieni¹dze.
XIV fina³, by³ poœwiêcony dzieciom poszko-
dowanym w wypadkach, oraz nauce udzie-
lania pierwszej pomocy. Zakupiliœmy sprzêt
na sale operacyjne i oddzia³y chirurgii
urazowej i ortopedii dla kluczowych oœrod-
ków dzieciêcych w naszym kraju. Nauka
pierwszej pomocy ruszy³a fantastycznie, ale
chc¹c zrealizowaæ wszystkie potrzeby sprzê-
towe i podtrzymaæ zaanga¿owanie nauczy-
cieli w kursach pierwszej pomocy, XV fina³
po raz drugi poœwiêcamy dzieciom poszko-
dowanym w wypadkach i nauce udziela-

Wielka Orkiestra zagra³a w gminie Œmigiel
nia pierwszej pomocy.
Dziêkujemy za udzia³ w finale! Graj¹
z nami kolejne ju¿ pokolenia Pola-
ków, graj¹ z nami najm³odsi i naj-
starsi. Wszyscy róbcie to kolorowo,
weso³o i z poczuciem ogromnej dumy,
do czego upowa¿nia was efekt na-
szych dzia³añ...” Sie ma. Jurek
Owsiak.
W godzinach popo³udniowych
w Czaczu, ¯egrówku i Bronikowie
rozpoczê³y siê koncerty Wielkiej
Orkiestry, w programie których
by³y g³ównie wystêpy uczniów miej-
scowych szkó³. W ̄ egrówku harce-
rze II Œrodowiskowej Dru¿yny Har-
cerskiej „S³oneczna Gromada” do-
datkowo przygotowali pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy oraz pio-
senki i pl¹sy. By³y równie¿ tañce
ludowe w wykonaniu kl. II i „O”
oraz przedstawienie „12 miesiêcy”,
które przygotowali uczniowie klas

III i I Szko³y Filialnej w ¯egrówku. Go-
œcinnie wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy”. W Bronikowie
wyst¹pi³ m.in. chór szkolny, kó³ko tanecz-
ne wykona³o salsê i rock&roll, by³a za-
bawa przy muzyce Paw³a Œliwiñskiego
i Tomasza Wasielewskiego oraz progra-
my artystyczne przygotowane przez dzie-
ci klas „O” - IV. Tu tak¿e wyst¹pi³ ZPIT
„¯eñcy Wielkopolscy”. Bronikowski
sztab zorganizowa³ równie¿ licytacjê na
której zlicytowano gad¿ety WOŒP, kub-
ki malowane przez uczniów oraz czapecz-
ki ¿u¿lowca D. Baliñskiego.
W Œmiglu koncert rozpocz¹³ siê o 1630

wystêpem zespo³u tañca wspó³czesnego
„Pryzmat-Bis” oraz M³odzie¿owej Orkie-
stry Dêtej OSP w Œmiglu. Licytacja ga-
d¿etów WOŒP by³a w tym roku po³¹czo-
na z licytacj¹ przedmiotów ofiarowanych
sztabowi przez firmy i osoby prywatne
a by³o tych darów sporo. Jaros³aw Ham-
pel – ¿u¿lowiec przekaza³ na ten cel ko-
szulkê, kubek, czapeczki oraz kartki z au-
tografami, równie¿ by³y ¿u¿lowiec
a obecnie mistrz œwiata w sporcie moto-
rowodnym – Adam £abêdzki przekaza³
czapkê, kalendarz oraz ksi¹¿kê-album,
piêkn¹ œwiecê i rzeŸbê ptaka otrzymali-
œmy ze Sklepu Wielobran¿owego ASTRA
2. Firma Grupa Alvo Gastrometal specjal-
nie na t¹ okazjê przygotowa³a kilka pro-
duktów z metalu kwasoodpornego,
wœród których by³y ekskluzywne (bior¹c
pod uwagê koszt tego metalu) karmiki
dla ptaków. Na licytacji znalaz³o siê rów-

Deesis
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dowanym. Wszyscy chêtni mogli æwiczyæ
resuscytacjê na profesjonalnym fanto-
mie, który jest w³asnoœci¹ Hufca ZHP
Œmigiel. Zakup fantoma by³ wspó³finan-
sowany przez Starostwo Powiatowe
w Koœcianie, Urz¹d Miejski Œmigla i Ko-
mendê Hufca ZHP Œmigiel. Dla zainte-
resowanych osób harcerki przygotowa-
³y balony.
Mieliœmy nie tylko zapewnion¹ pierwsz¹
ale równie¿ ciep³y posi³ek, z którego mo-
gli przez ca³y czas skorzystaæ wolonta-
riusze i wykonawcy a to dziêki hojnoœci
restauracji „Poemat”, która na t¹ okazjê
ugotowa³a wielki garnek pysznej zupy
pomidorowej.
Jak w ca³ej Polsce tak¿e i w Œmiglu, Bro-
nikowie i Czaczu o godz. 2000 rozb³ys³o
„Œwiate³ko do nieba” – symbol o którym
mówi piosenka „Œwi¹teczny Cud” (S³.
Jacek Strociak, Wies³aw Major, Muz. Ja-
cek Strociak, Wyk. Marta Chrzanowska)
Jest taki kraj u podnó¿a Tatr,
Gdzie ¿yj¹ tak zwyczajni ludzie,
Jest taki kraj nad Ba³tykiem, 
Gdzie raz do roku jednocz¹ siê w trudzie.
Wielka Orkiestra wtedy im gra,
Serca otwiera – cud ma siê staæ,
Wiêc serce miej i sercem patrz,
Bo mo¿esz dzieciakom radoœæ daæ.
Ref.               
Œwiate³ko do nieba – zapal i ty,
Œwiate³ko do nieba –œwi¹teczne skry,
Œwiate³ko do nieba – serc naszych ¿ar,
Œwiate³ko do nieba – najwiêkszy dar,

nie¿ „s³odkie co nie co” czyli trzy zgrzew-
ki przetworów z Przetwórni Owocowo-
Warzywnej Genowefy Gil ze Starego Bo-
janowa. Swoj¹ hojnoœæ dla Wielkiej Or-
kiestry okazali równie¿: Przedsiêbior-
stwo Wielobran¿owe ELHEN – sklep na
ul. Lipowej,  Myjnia samochodowa –
E. Ratajczak, Firma DAREX – Dariusz Ja-
kubiak, Firma Handlowo-Us³ugowa – Ro-
man Stachowski, GA-JA sklep przemys³o-
wy, Kwiaciarnia – Lidia Szkudlarek,
Sklep Wielobran¿owy – Dariusz Wojcie-
chowski, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿o-
we – Wojciech Miko³ajczak, Andrzej For-
nalczyk Nowa Wieœ, zak³ad szklarski,
Œmigiel ul. T. Koœciuszki. Z licytacji uda-
³o siê zebraæ kwotê 1.326,00 z³.
Kolejnym punktem programu œmigiel-
skiego koncertu by³ jak zwykle ¿ywio³o-
wy koncert zespo³u dzieciêcego „Deesis”
i jego sekcji instrumentalnej. Nie zabra-
k³o równie¿ wokalistek ze Studia Piosen-
ki Muzol: Darii Szymañskiej, Joanny
Nowackiej, Ani Matuszkowiak, Kasi So-
bolewskiej, Magdy Krakowiak no i oczy-
wiœcie Katarzyny Marony.
Nieodzownym elementem dzia³ania
WOŒP jest nauka pier wszej pomocy
przedmedycznej. Harcerze i harcerki
z 6 Dru¿yny Wêdrowniczej „Nie, bo nie”
ze Œmigla przygotowali w Centrum Kul-
tury stanowisko edukacyjne z zakresu re-
suscytacji kr¹¿eniowo - oddechowej. 
Uczyli schematu postêpowania z poszko-

Œwiate³ko do nieba – zapal i ty,
Œwiate³ko do nieba – œwi¹teczne skry,
Œwiate³ko do nieba – porusza ciê,
Œwiate³ko do nieba – cud zdarza siê!
Jest taki dzieñ, szczególny dzieñ,
Ubogi da grosik i bogacz ma gest,
Jest taki czas w naszych sercach,
Gdy wszyscy s¹ razem i jeden jest cel.
Wielka orkiestra g³oœno nam gra,
Chce pomóc, daæ ¿ycie – cud ma siê staæ,
Wiêc serce miej i sercem patrz,
Bo mo¿esz dzieciakom radoœæ daæ.
Ref.               
Œwiate³ko do nieba – zapal i ty...
Oko³o 2100 na sali w Centrum zrobi³o siê
prawdziwie rockowo – koncert grupy
„Hotel Zacisze” by³ mocnym akcentem
koñcz¹cym dzieñ.
Dla pracowników sztabu dzieñ siê jednak
jeszcze nie zakoñczy³. Liczenie i „rolowa-
nie” bilonu trwa³o tu do godziny 2300. XV
Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy zakoñczyliœmy z kwot¹ 8.625,95.
Na t¹ kwotê zapracowali ciê¿ko wolon-
tariusze z ¯egrówka (768,20), Czacza
(1.796,40) Starego Bojanowa (808,44),
Œmigla i Niet¹¿kowa (3.926,91).
Ca³kiem niez³y wynik uzyska³o równie¿
czterech wolontariuszy ze sztabu w Bro-
nikowie, którzy zebrali 724,65. £¹cznie
nasza gmina dziêki ofiarnoœci jej miesz-
kañców przekaza³a na programy prowa-
dzone przez Fundacjê Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy kwotê 9.350,60 z³.

M.D.

Ka¿dego roku, 11 stycznia,
na œmigielskim r ynku pod
obeliskiem Powstañców Wiel-
kopolskich odbywa siê Apel
Poleg³ych. W ten sposób har-
cerze œmigielskiego hufca
czuwaj¹ na stra¿y pamiêci
o mieszkañcach Ziemi Œmi-

Na stra¿y pamiêci poleg³ych
powstañców

gielskiej, poleg³ych w Powsta-
niu Wielkopolskim.
Krótk¹ uroczystoœæ w wietrz-
ny i zimny czwartek, w 88
rocznicê powstania, rozpoczê-
³a Magdalena Stachowska,
komendantka œmigielskiego
hufca. Powita³a przedstawicie-

li œmigielskiego samorz¹du,
m.in. Wies³awê Poleszak-Kra-
czewsk¹ – zastêpcê burmi-
strza, Jana Józefczaka – prze-
wodnicz¹cego Rady Miej-
skiej, kombatantów, cz³onków
organizacji kulturalnych, har-
cerskich seniorów oraz m³o-
dzie¿. Tradycyjnie rys histo-
ryczny niepodleg³oœciowego
zrywu przedstawi³a hm. Bar-
bara £awniczak, a poleg³ych

w walce wezwa³ do apelu hm.
Ryszard Duda. Nastêpnie de-
legacje z³o¿y³y okolicznoœcio-
we wi¹zanki pod obeliskiem
upamiêtniaj¹cym wymarsz
œmigielskiej kompanii po-
wstañczej.
Harcerze pamiêtali równie¿
o hm. Zbigniewie £ukom-
skim, sk³adaj¹c kwiaty pod
tablic¹ poœwiêcon¹ jego pa-
miêci. A. Kasperska

fot. A. Kasperska

fot. A. Kasperska
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Bezpieczeñstwo
W ramach dzia³añ zwi¹zanych z po-

praw¹ bezpieczeñstwa objêtych rz¹do-
wym programem „Razem Bezpieczniej”
od dnia 15 stycznia br. w Centrum Za-
rz¹dzania Kryzysowego Wojewody Wiel-
kopolskiego pod numerem (061)8 549
910 zosta³ uruchomiony telefon inter-
wencyjny, pod którym mieszkañcy wo-
jewództwa wielkopolskiego mog¹ zg³a-
szaæ stwierdzone nieprawid³owoœci doty-
cz¹ce bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
a w szczególnoœci:
- nieprawid³owe oznakowanie dróg,
- uszkodzone oznakowanie przejœæ dla

pieszych,
- uszkodzone strza³ki kierunkowe,
- nieusuniêcie znaków po zakoñczeniu

robót drogowych,
- brak okreœlenia zasad pierwszeñstwa,
- niew³aœciwe oznakowanie kierunkowe,
- inne zagro¿enia dla bezpieczeñstwa

ruchu drogowego.
Ÿród³o: Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Bli¿sze informacje: Waldemar Paterno-
ga, kierownik Centrum Zarz¹dzania Kry-
zysowego Wojewody Wielkopolskiego,
tel. 0 61 8541161, e-mail: wpaterno-
ga@poznan.uw.gov.pl

Paszporty
W zwi¹zku z zakoñczeniem w dniu

31 grudnia 2006 roku funkcjonowania
punktów paszportowych w siedzibach
powiatów wszelkie sprawy paszportowe,
w tym z³o¿enie wniosku o wydanie do-
kumentu paszportowego oraz odbiór
paszportu za³atwiane s¹ w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkie-
go w Poznaniu, al. Niepodleg³oœci 16/18
(sk³adanie wniosków) oraz Pl. Wolnoœci
17 (odbiór paszportów) oraz delegatu-
rach urzêdu w Kaliszu, Koninie, Pile
i Lesznie. Mieszkañcy województwa wiel-
kopolskiego mog¹ sk³adaæ wnioski o wy-
danie paszportów w dowolnym z wy¿ej
wymienionych punktów. Odbiór paszpor-
tu nastêpuje w miejscu z³o¿enia wniosku.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wy-
maganych dokumentów oraz godzin
urzêdowania znajduj¹ siê na stronie in-
ternetowej urzêdu pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl

Prawo
Stanowisko wojewody wielkopolskie-

go dotycz¹ce nieterminowego z³o¿enia
oœwiadczeñ maj¹tkowych przez samorz¹-
dowców.
W zwi¹zku z licznymi pytaniami kiero-

Co ciekawego w Biuletynie Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
wanymi do urzêdu wojewody wielkopol-
skiego, dotycz¹cymi niedochowania ter-
minów z³o¿enia oœwiadczeñ maj¹tko-
wych, a tak¿e dotycz¹cych skutku w po-
staci wygaœniêcia mandatu albo odwo³a-
nia ze stanowiska, informujê, co nastê-
puje.
Przepisy stanowi¹ce o wygaœniêciu man-
datu radnego oraz wójta (burmistrza,
prezydenta) zosta³y wprowadzone przez
sejm poprzedniej kadencji ustaw¹ z dnia
8 lipca 200 r. o zmianie ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z  2005, Nr 175, poz. 1457).
Przepisy te opublikowano w dniu
12 wrzeœnia 2005 r., znane s¹ wiêc one
od prawie pó³tora roku. Natomiast prze-
pisy o obowi¹zku odwo³ania starostów
przez w³aœciwe rady wprowadzono
ustaw¹ z dnia 23 listopada 2002 r. o zmia-
nie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002,
Nr 214, poz. 1806). Ustawê tê opubliko-
wano w dniu 17 grudnia 2002 r. Jak wiêc
widaæ, omawiane przepisy odnosz¹ce siê
do radnych i wójtów (burmistrzów, pre-
zydentów) zosta³y wprowadzone znacz-
nie póŸniej ni¿ w odniesieniu do staro-
stów.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. wesz³a w ¿y-
cie z dniem 1 wrzeœnia 2006 r., takie bo-
wiem okreœlono dla jej przepisów vaca-
tio legis. Intencj¹ ustawodawcy bowiem
by³o to, by obowi¹zywa³y od nowego
okresu wyborczego do samorz¹dów lo-
kalnych, czyli od wyborów samorz¹do-
wych w 2006 r. Przepisy ustawy z dnia
23 listopada 2002 r. zaczê³y obowi¹zywaæ
z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przepisy o wygaœniêciu mandatów z po-
wodu nieterminowego z³o¿enia oœwiad-
czeñ s¹ restrykcyjne, jednak¿e jako ta-
kie zosta³y zaproponowane i póŸniej
uchwalone. Projekt ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. wniesiony zosta³ przez pos³ów
Platformy Obywatelskiej, a przed uchwa-
leniem by³ uzupe³niony przez pos³ów
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Fundamentaln¹ zasad¹ pañstwa prawa –
a w takim pañstwie ¿yjemy i chcemy ¿yæ
– jest przestrzeganie przepisów prawa
uchwalanych przez w³adzê ustawo-
dawcz¹. Musz¹ byæ bezwzglêdnie wyko-
nywane przez adresatów norm w nich
zawartych. Przestan¹ obowi¹zywaæ po
ich ewentualnym uchyleniu.
Ustawy o samorz¹dzie gminnym, o sa-
morz¹dzie powiatowym i o samorz¹dzie
województwa nak³adaj¹ m. in. na prze-
wodnicz¹cych rad oraz wójtów (burmi-
strzów, prezydentów) obowi¹zek z³o¿e-

nia wojewodzie oœwiadczeñ o swoim sta-
nie maj¹tkowym w terminie 30 dni od
dnia œlubowania, w przypadku starostów
zaœ od dnia wyboru przez rady, a tak¿e
do z³o¿enia oœwiadczeñ o prowadzonej
przez ich ma³¿onków dzia³alnoœci gospo-
darczej lub zawartych przez ma³¿onków
umowach cywilno-prawnych w terminie
30 dni od dnia wyboru. Niedochowanie
tego obowi¹zku przez radnych i wójtów
(burmistrzów, prezydentów) skutkuje
wygaœniêciem mandatu z mocy prawa, co
potwierdza organ stanowi¹cy w drodze
uchwa³y. Natomiast w przypadku staro-
stów skutkiem jest koniecznoœæ ich od-
wo³ania przez rady powiatów. Przepisy
prawa nie daj¹ mo¿liwoœci innego ich zin-
terpretowania. W tym zakresie s¹ precy-
zyjne, nie pozostawiaj¹ce w¹tpliwoœci.
Oznacza to, ¿e funkcjonariusze samorz¹-
dowi wybrani w wyborach powszech-
nych, którzy nie dope³nili tego obowi¹z-
ku, utracili swoje mandaty z dniem nie-
dochowania wymienionych obowi¹zków.
Uchwa³y rad zaœ maj¹ jedynie charakter
deklaratoryjny (stwierdzaj¹cy stan fak-
tyczny). Niepodjêcie takich uchwa³ nie
zmienia faktu utraty mandatów przez tych
funkcjonariuszy samorz¹dowych, którzy
nie dope³nili co najmniej jednego z wymie-
nionych wy¿ej obowi¹zków.
W przypadku niezastosowania siê przez
organy stanowi¹ce do nakazu podjêcia
uchwa³ stwierdzaj¹cych wygaœniêcie man-
datów – na mocy od dawna obowi¹zuj¹-
cych przepisów – na wojewodzie ci¹¿y
obowi¹zek wezwania tych organów do
podjêcia stosownych uchwa³. W przypad-
ku niezastosowania siê do wezwania na
wojewodzie spoczywa obowi¹zek wydania
w tym zakresie zarz¹dzenia zastêpczego
stwierdzaj¹cego wygaœniêcie mandatu.
W dalszej kolejnoœci, gdy wygaœniêcie
mandatu dotyczy wójta (burmistrza, pre-
zydenta), wojewoda ma obowi¹zek pod-
j¹æ dzia³ania, w wyniku których premier
wyznacza osobê pe³ni¹c¹ funkcjê wójta
do czasu objêcia obowi¹zków przez oso-
bê nowo wybran¹ na tak¹ funkcjê.
Natomiast gdy wygaœniêcie mandatu
dotyczy radnego gminy, któr¹ zamiesz-
kuje mniej ni¿ 20 000 mieszkañców, wo-
jewoda zarz¹dza przeprowadzenie wybo-
rów uzupe³niaj¹cych. W przypadku gmin
o liczbie mieszkañców powy¿ej 20 000
oraz powiatów, podejmowana jest uchwa-
³a o wst¹pieniu na wolne miejsce kandy-
data z tej samej listy, który uzyska³ ko-
lejno najwiêksz¹ liczbê g³osów.

Opracowanie: Tomasz Stube,
Gabinet Wojewody
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PóŸniej ni¿ zwykle, bo do-
piero 28 stycznia, w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury
odby³ siê tradycyjny ju¿
w Œmiglu koncert noworocz-
no-karnawa³owy. Powodem
opóŸnienia by³ wype³niony ka-
lendarz koncertów g³ównego
wykonawcy, czyli Capelli Zam-
ku Rydzyñskiego.
Jako pierwsza wyst¹pi³a w³a-
œnie Capella Zamku Rydzyñ-
skiego w sk³adzie szeœciu
osób graj¹cych na tr¹bkach,
rogu, puzonie, tubie i perku-
sji. Zespó³ tworz¹ absolwenci
Akademii Muzycznej w Po-
znaniu na co dzieñ pracuj¹cy
w orkiestrach symfonicznych
Poznania, Filharmonii Po-
znañskiej i Teatru Wielkiego.
Capella dzia³a od 1985 r. z ini-
cjatywy trêbacza – Mieczys³a-
wa Leœniczaka, który prowa-
dzi³ koncert noworoczny. Od

Koncert noworoczno-karnawa³owy
maja 1993 roku Capella jest
równie¿ Reprezentacyjnym
Zespo³em Muzyki Myœliw-
skiej Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego specjalizuj¹cym
siê w wykonywaniu muzyki
myœliwskiej. Zespó³ ten czêsto
wspó³pracuje z aktorami Te-
atru Polskiego i Nowego
w Poznaniu. Tym razem Ca-
pelli towarzyszy³y dwie uro-
cze panie: wokalistka – Doro-
ta Czerwiñska – mezzoso-
pran, absolwentka Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, na
co dzieñ pracuj¹ca w teatrze
Muzycznym w Poznaniu i na-
sza krajanka Alla Tomaszew-
ska – absolwentka Konserwa-
torium Muzycznego w Miñ-
sku. W wykonaniu D. Czer-
wiñskiej widzowie mogli us³y-
szeæ pieœñ „Willia” z operetki
„Weso³a wdówka”  Franciszka
Lehara i walc „Usta milcz¹, du-

sza œpiewa” z tej samej operet-
ki oraz „Przetañczyæ ca³¹ noc”
z „My Fair Lady” w opracowa-
niu Antoniego Grefa. Z kolei
Alla Tomaszewska, w sposób
mistrzowski graj¹c na do-
mrze, wykona³a wspólnie
z Capell¹ walca z „Nocy i dni”
i „Walca nr 2” Dymitra Szosta-
kowicza oraz solo utwory pt.
„Œwieci ksiê¿yc” – N. Andre-
jewa i „Karnawa³ Wenecki”
N. Paganiniego.
Capella uraczy³a s³uchaczy
piêkn¹ muzyk¹ operetkow¹,
musicalow¹ i  melodiami
z Wiednia, Pary¿a, Budapesz-
tu i Pragi.
Tegoroczny koncert nowo-
roczno-kar nawa³owy by³
okazj¹ do promocji nie tylko
gry Alli Tomaszewskiej, ale
i M³odzie¿owej Orkiestry Dê-
tej ze Œmigla. Orkiestra zdo-
pingowana gr¹ zawodowców

nie chcia³a byæ gorsza i poka-
za³a, na co j¹ staæ. Przepiêk-
nie zagra³a solo: „Tritsch
Tratsch”, „Emperor Waltz”,
„Thunder and lighting”, polkê
i wi¹zankê walców oraz na za-
koñczenie wspólnie z Capell¹
Zamku Rydzyñskiego „Mar-
sza Radeckiego”.
Poziom artystyczny orkiestry
zaskoczy³ naszych goœci z Po-
znania, którzy, dziêkuj¹c za to,
¿e mogli wspólnie zagraæ z or-
kiestr¹, gratulowali kapelmi-
strzowi i w³adzy samorz¹do-
wej, m³odzie¿y graj¹cej w or-
kiestrze. Za swój popis orkie-
stra otrzyma³a gromkie brawa
od widowni, co potwierdzi³o
uznanie fachowców..
Organizatorzy zachêcaj¹
mieszkañców gminy do udzia-
³u w przysz³orocznym koncer-
cie.

E. Kurasiñski
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W ramach zajêæ w czasie
ferii zimowych w Filii Biblio-
tecznej w Czaczu 23 stycznia
odby³o siê nietypowe spotka-
nie. Wœród ksi¹¿ek, przy s³od-
kim poczêstunku, spotka³y siê
babcie z wnukami, by wspól-

27 stycznia w Poladowie
odby³ siê bal parafialny, w któ-
rym uczestniczy³o wiele osób
z ró¿nych miejscowoœci na-
szego województwa. Przy wej-
œciu do sali panie witano
kwiatkami, wszyscy uczestni-
cz¹cy w zabawie otrzymali te¿
kotyliony. Panie przygotowa-
³y pyszne gor¹ce posi³ki, by³y
równie¿ s³odkie wypieki – nie-
spodzianki parafianek. Dziê-
kujemy pani Marii Skorupiñ-
skiej, odpowiedzialnej za ca-
³oœæ przygotowañ, oraz pozo-
sta³ym paniom, kelnerkom za
mi³¹ i szybk¹ obs³ugê.
W czasie zabawy do której
przygrywa³ zespó³ pana To-

18 stycznia w Bibliotece
Publicznej w Starym Bojano-
wie odby³o siê kolejne spotka-
nie z cyklu: „Ca³a Polska czy-
ta dzieciom”. W deszczowej
aurze dzieci s³ucha³y legend
i opowiadania w wykonaniu
Mistrzów Piêknego Czytania
szko³y podstawowej i gimna-
zjum –Anny Marii Buczek,
Marka Konata i Kingi Kuciak.
M³odzi goœcie czytali „Baœñ
o dwunastu miesi¹cach”, „Le-
gendê o bratku” i fragmenty
ksi¹¿ki „Oto jest Kasia”.
Spotkanie bardzo podoba³o

Wielkie czytanie w Starym
Bojanowie

siê m³odym s³uchaczom
i przerodzi³o siê w popisy czy-
telnicze zebranych. Wszyscy
stwierdzili, ¿e warto czytaæ,
gdy¿ pomaga to w nauce i jest
wspania³¹ form¹ spêdzania
wolnego czasu. Na koniec
goœcie i dzieci otrzymali s³od-
kie niespodzianki.
Miesi¹c wczeœniej goœciem
biblioteki by³ S³awomir Grzel-
czyk, so³tys wsi Sp³awie, któ-
ry czyta³ fragmenty ksi¹¿ki
„Abecelki i duch Bursztyno-
wego Domu” .Goœæ opowiada³
te¿ o swej pracy zawodowej

i spo³ecznej.
Spotkania przygotowa³o Sto-
warzyszenie Nauczycieli

,,Edukacja Jutra’’ oraz biblio-
tekarka.

V.B.-W.

Babcie œwiêtowa³y w bibliotece
Bal parafialny

masza Wasielewskiego, odby-
³a siê loteria fantowa. Wyloso-
wano m.in. kuchniê gazow¹,
maszynê do szycia, poœciele,
obrusy, kosmetyki, miksery,
czajniki bezprzewodowe.
Sk³adamy wszystkim parafia-
nom, naszym duszpasterzom
i ka¿demu, kto przyczyni³ siê
do zorganizowania zabawy,
serdeczne „Bóg zap³aæ”. Dziê-
kujemy równie¿ fundatorom
fantów.
Takie spotkania wzbogacaj¹
nas w war toœci duchowe,
³¹cz¹ w jedn¹ rodzinê, w któ-
rej rodz¹ siê przyjaŸnie.

Bo¿ena Budzyñska

nie œwiêtowaæ. Dzieci wyko-
na³y laurki, które wraz z ¿y-
czeniami wrêczy³y babciom,
a te w zamian czyta³y dzie-
ciom opowiadanie pt. „Mar-
tynka w krainie baœni”.

A. Boroñ

25 stycznia parafia œw. St.
Kostki w Œmiglu goœci³a Ele-
ni. W bo¿onarodzeniowej sce-
nerii koœcio³a piosenkarka
wyst¹pi³a z koncer tem pt.
„Kolêdy i pastora³ki polskie”,
œpiewaj¹c je równie¿ z dzieæ-
mi, które przywo³a³a do sie-
bie.
Po koncercie Eleni podziêko-
wa³a ks. dziekanowi M. Szy-
mañskiemu za zaproszenie
oraz ciep³e przyjêcie, obiecu-
j¹c, ¿e jeszcze powróci. Ks.
dziekan skierowa³ do artystki
s³owa uznania: „Dziêkujemy,

Zespó³ Eleni goœciem parafii œw. Stanis³awa Kostki w Œmiglu
¿e pochyla siê Pani nad ka¿-
dym cz³owiekiem, któremu
niesie dar swojego serca,
przepe³nionego prawdziw¹
mi³oœci¹, dziêkujemy za œwia-
dectwo ¿ycia budowanego na
fundamencie mi³oœci, która
domaga siê chrzeœcijañskiego
przebaczenia.
Dziêkujemy za wszelkie do-
bro, które niesione jest do
tych, którzy potrzebuj¹ nasze-
go wsparcia, bo to przecie¿
czyni nasze ¿ycie bogate
przed Bogiem.”

Bo¿ena Budzyñska. zdj. FotoElf



luty/200710

6 DW „Nie, bo nie” rozpo-
czê³a harcerskie ferie, przygo-
towuj¹c podczas fina³u WOŒP
stanowisko edukacyjne z za-
kresu resuscytacji kr¹¿enio-
wo-oddechowej (sztucznego
oddychania). Chêtni mogli
æwiczyæ na profesjonalnym
fantomie - w³asnoœci Hufca
ZHP Œmigiel – zakupionym
dziêki wsparciu Starostwa
Powiatowego w Koœcianie
i Urzêdu Miejskiego Œmigla.
Od 1994 r. 2 ŒDH ,,S³oneczna
Gromada” z ¯egrówka wy-
je¿d¿a w okresie ferii na zimo-
wisko do Leszna. W tym roku,
od 22 do 24 stycznia, zuchy
i harcerze z dru¿ynow¹ hm
Barbar¹ £awniczak i opieku-
nem Marzen¹ Adamczak
przebywali w Lesznie. By³ to
czas kszta³cenia harcerskich

O harcerskich feriach ...
umiejêtnoœci, szczególnie
zwi¹zanych z terenoznaw-
stwem i zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Uczestnicy
poznali tak¿e nowe szyfry
i wêz³y, zdobyli sprawnoœci
zuchowe i harcerskie. Uczest-
niczyli te¿ w grach harcer-
skich zorganizowanych na te-
renie miasta. Tradycyjnie ju¿
aktywnie spêdzili czas na ba-
senie ,,Akwawit” i w krêgiel-
ni. Wieczory up³ywa³y na pl¹-
saniu i œpiewaniu piosenek
harcerskich przy akompania-
mencie gitar.
8 DH „Andromeda” z Czacza
zorganizowa³a rajd harcerski
dla uczniów klas czwartych.
Nie zabrak³o harcerskiej gry
terenowej i zajêæ sportowych,
takich jak unihokej, dwa
ognie, pi³ka halowa. Niew¹t-

pliw¹ atrakcj¹ rajdu by³ pokaz
udzielania pierwszej pomocy
przygotowany przez stra¿aka
z Jednostki Ratowniczo –Ga-
œniczej w Grodzisku Wielko-
polskim Marka Szczechow-
skiego. Wytchnieniem dla
wszystkich by³ wieczór spê-
dzony przy œwiecowisku  oraz
pl¹sach harcerskich.

Dru¿yna z Wilkowa Polskie-
go wraz z dru¿ynow¹ Berna-
det¹ Dudziñsk¹ wybra³a inny
sposób spêdzenia czasu wol-
nego –wyjazd do kina w Po-
znaniu.
Pozosta³e dru¿yny zorganizo-
wa³y tradycyjne zbiórki dla
swoich harcerzy.

M. Stachowska

W Œmiglu z³ote gody œwiê-
towa³y pary, które 50 lat temu
zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski.
Z czternastu jubileuszowych

Pó³ wieku na dobre i na z³e
par 23 stycznia do Urzêdu Sta-
nu Cywilnego przyby³o jede-
naœcie - Helena i Mieczys³aw
Miko³ajczakowie, Teresa i Ka-
zimierz Fryderowie z Czacza,
Cecylia i Tadeusz Kuhnerto-
wie z Bruszczewa, Stefania
i Edmund Majorkowie z ¯e-
grówka, Jadwiga i Kazimierz
Ma³kowie z Koszanowa, £ucja
i Boles³aw Mrug z Wonieœcia,
Maria i Czes³aw Sroczyñscy
z Bronikowa, Anna i Edward
Kucharscy ze Starego Bia³cza
oraz Maria i Henryk Szwarco-
wie, Maria i Feliks Tramow-
scy, Czes³awa i Albin KaŸmier-
czakowie ze Œmigla.
Medale przyznane przez pre-
zydenta RP wrêczy³ jubilatom
burmistrz Wiktor Snela

w obecnoœci swojego
zastêpcy Wies³awy
Poleszak-Kraczew-
skiej, Jana Józefcza-
ka, przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej
oraz Tadeusza Mar-
ciniaka, kierownika
USC.
Po wrêczeniu odzna-
czeñ wzniesiono to-
ast za dostojnych
ma³¿onków, po czym
zebrani zasiedli do
wspólnego poczê-
stunku.
Ze wzglêdu na stan
zdrowia na uroczystoœæ nie
przybyli: Eugenia i Florian
Tomczakowie z Czacza, Zofia
i Stanis³aw Ciesielscy z Gnie-
wowa oraz Waleria i Euge-

niusz KaŸmierczakowie ze
Œmigla.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska
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Rakoniewice – w 1252
roku Boles³aw Pobo¿ny, ksi¹-
¿ê wielkopolski, da³ komeso-
wi Rakoniowi przywilej na
za³o¿enie wsi nazwanej od
jego przezwiska Rakoniowicy.
W 1662 roku Krzysztof Nie-
czuja Grzymu³towski otrzy-
ma³ od króla pozwolenie na
za³o¿enie na gruntach wsi Ra-
koniewice miasta pod nazw¹
Freystad (nazwa ta siê nie
utrzyma³a i miasto przyjê³o
pierwotn¹ nazwê wsi). Zabu-
dowa miejscowoœci jest cha-
rakterystyczna dla ma³ych
miasteczek wielkopolskich.
Zachowa³y siê stare domy
szczytowe, drewniane i sza-
chulcowe. Rynek by³ dawniej
zabudowany jednolitymi do-
mami podcieniowymi z XVIII
wieku, które uleg³y zniszcze-
niu w czasie po¿aru w latach
1877 i 1927. Pozosta³y jedynie

Wielkopolskie Muzeum Po¿arnictwa w Rakoniewicach
cztery domy w pó³nocnym
naro¿niku. W Rakoniewicach
by³y miêdzy innymi 22 wiatra-
ki, a w po³owie XIX wieku lud-
noœæ ¿y³a z handlu pijawka-
mi(sprowadzano je z po³u-
dniowej Rosji, trzymano przez
okres zimy w specjalnych sta-
w a c h ,  k a r m i o n o  k r w i ¹
koñsk¹, nastêpnie przez
Niemcy wysy³ano do Francji i
Anglii). W latach 1869-72
pierwsz¹ praktykê lekarsk¹
odbywa³ Robert Koch – póŸ-
niejszy odkr ywca pr¹tków
gruŸlicy, laureat Nagrody
Nobla w 1905 roku za prace
nad t¹ chorob¹. Z miastem
zwi¹zany by³ tak¿e Micha³
Drzyma³a, ch³op, który nie
uzyskawszy zezwolenia w³adz
pruskich na budowê domu(na
mocy antypolskiej ustawy
1904), piêæ lat mieszka³ w wo-
zie cyrkowym. Sta³ siê symbo-

lem przywi¹zania polskiego
ch³opa do ojczystej ziemi.
Na rajd rowerowy wybraliœmy
siê w³aœnie do tego ma³ego
miasteczka, gdzie na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje dawny
zbór ewangelicki, w którym
obecnie znajduje siê Wielko-
polskie Muzeum Po¿arnictwa.
Jest to budowla o konstrukcji
szkieletowej wype³nionej glin¹
i ceg³ami. W muzeum jest po-
nad 4000 eksponatów, wœród
których s¹ wozy konne(naj-
starszy z 1776 roku), samocho-
dy stra¿ackie(najstarszy –
Chevrolet z 1920 roku otrzy-
many od Stra¿y Po¿arnej w Ko-
œcianie), motopompy, he³my,
sztandary, dokumenty, foto-
grafie i mundury. Wszystko to
obejrzeliœmy z ciekawoœci¹,
a niektóre eksponaty mo¿na
by³o dotkn¹æ i uruchomiæ
z czego skwapliwie skorzysta-
liœmy (np. rêczna syrena po¿ar-
nicza).
W s¹siedztwie muzeum znaj-
duje siê budynek starej szko-
³y, w której siedzibê znalaz³o
Muzeum i Pracownia Przy-
rodnicza Albina £¹ckiego, or-
nitologa i mi³oœnika przyrody,
autora wielu publikacji nauko-
wych, ilustratora albumów
o tematyce przyrodniczej.
W muzeum mo¿na zobaczyæ
eksponaty wypchanych ssa-
ków, ptaków, obrazy i trofea
myœliwskie oraz szkice i ry-
sunki wykonane przez p. £¹c-
kiego.

Dziêkujemy Annie Formanie-
wicz, kustoszowi muzeum,
która przyjê³a nas bardzo ser-
decznie i oprowadzi³a po swo-
im królestwie oraz Albinowi
£¹ckiemu, prawdziwemu pa-
sjonatowi przyrody.

Z miastem zwi¹zana jest
ciekawa legenda – „Jak urato-
wano Rakoniewice od zarazy”.
W czasie wojny szwedzkiej, za
k ró la  Jana  Kaz imier za ,
w Wielkopolsce zaczê³a sze-
rzyæ siê zaraza. Kiedy zbli¿y-
³a siê do Rakoniewic, miesz-
kañcy nie wiedzieli, jak temu
zaradziæ. Jeden z nich mia³
sen, w którym œw. Jan z Dzie-
ci¹tkiem poleci³, aby ca³e Ra-
koniewice oboraæ par¹ wo³ów
prowadzonych przez dwóch
bliŸniaków. Wszyscy uznali to
za proroczy sen, który trzeba
wype³niæ. Tak te¿ zrobiono
i przed zachodem s³oñca
ogromna bruzda wokó³ mia-
sta i nale¿¹cych do niej pól
by³a gotowa, ale dwaj bliŸnia-
cy i para wo³ów padli martwi
ze zmêczenia. Zaraza obesz³a
wokó³ magiczny kr¹g bruzdy,
wyludni³a niektóre wsie, ale
Rakoniewic nie tknê³a. Na
miejscu, gdzie padli przy orce
dwaj bliŸniacy, wzniesiono ka-
pliczkê œw. Jana, u stóp której
mieszkañcy przez wiele lat
sk³adali w rocznicê ich œmier-
ci wi¹zanki polnych kwia-
tów.(Na podstawie: „Podania,
baœnie i legendy wielkopol-
skie”)

Andrzej Weber
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Od czterech lat dla senio-
rów z Wonieœcia styczeñ jest
miesi¹cem spotkañ. Tego
roku mieli potrójn¹ okazjê, by
wspólnie zasi¹œæ przy jednym
stole – noworoczne i op³atko-
we ¿yczenia oraz Dzieñ Bab-
ci i Dziadka.
Spotkania te organizuje rada
so³ecka, pod przewodnic-
twem so³tysa, a od nowej ka-
dencji samorz¹du, tak¿e rad-
nego, Alfreda Splistesera.
Uczestników uroczystoœci ze-
bra³o siê ponad siedemdzie-
siêciu. Wœród nich byli rów-

Pier wszego lutego sala
wiejska w ¯egrówku zape³ni-
³a siê t³umnie z okazji organi-
zowanych przez tamtejsz¹
szko³ê obchodów Œwiêta Bab-
ci i Dziadka. Honorowi goœcie
zasiedli przy s³odkim poczê-
stunku, podczas gdy przejête
dzieci prezentowa³y swoje
zdolnoœci artystyczne. Impre-
zê rozpoczê³y zuchy II ŒDH
piosenk¹ „Hej, zuchy”, wpra-
wiaj¹c wszystkich w radosny
nastój. Nastêpnie wyst¹pi³y
dzieci z klas „O” i II, które pod
okiem wychowawczyñ E. Le-
mañskiej i  A. £achowicz
przedstawi³y monta¿ s³owno-
muzyczny pt. „¯yczenia dla

Seniorzy z Wonieœcia œwiêtowali

Œwiêto Babci i Dziadka

nie¿ zaproszeni burmistrz
Wiktor Snela wraz z zastêpc¹
Wies³aw¹ Poleszak-Kra-
czewsk¹, proboszcz miejsco-
wej parafii, ks. Jan Chrzanow-
ski oraz grono pedagogiczne
Zespo³u Szkó³ w Starej Prze-
siece Drugiej.
Niecodziennym goœciem by³
brat Marian Markiewicz, s³u-
ga Zakonu Braci Serca Jezu-
sowego, od niedawna nowy
mieszkaniec wioski. Postaæ
niew¹tpliwie ciekawa, z boga-
tym baga¿em osobistych
wspomnieñ o Janie Pawle II.

Brat Marian by³ kierowc¹ Ka-
rola Wojty³y w drodze na kon-
klawe, a podczas papieskiego
pontyfikatu jedn¹ z osób towa-
rzysz¹cych Ojcu Œwiêtemu.
Jego wspomnienia wywar³y
na zebranych niebywa³e wra-
¿enie. Spo³ecznoœæ wonieska
jest bardzo dumna z faktu, ¿e
to ju¿ drugi akcent wi¹¿¹cy
wioskê z osob¹ Papie¿a Pola-
ka. W ubieg³ym roku ods³o-
niêto tam pami¹tkow¹ tablicê
poœwiêcon¹ ks. Aleksemu
Klawkowi, by³emu wikariu-
szowi tej parafii, którego jed-
nym z uczniów by³ w³aœnie
Karol Wojty³a.

Spotkaniu towarzyszy³ pro-
gram artystyczny w wykona-
niu gimnazjalistów. Œpiew ko-
lêd przeplata³y recytowane
przez uczniów okolicznoœcio-
we wiersze, dedykowane
obecnym na spotkaniu bab-
ciom i dziadkom.
Poza uciechami dla ducha
by³o równie¿ coœ dla podnie-
bienia. M³odsze mieszkanki
wioski wykaza³y siê zdolno-
œciami kulinarnymi, zastawia-
j¹c sto³y przygotowanymi
wczeœniej domowymi wypie-
kami.

A. Kasperska

babci i dziadka”. Mi³ym prze-
rywnikiem by³y tañce „Mia³a
baba koguta”, Trojak”, „Kra-
kowiak” oraz „Na dzikim za-
chodzie”.
Równie interesuj¹cy by³ pro-
gram przygotowany przez kla-
sy I i III. Dzieci, przygotowa-
ne przez I. Kamiñsk¹ i B. £aw-
niczak, przedstawi³y monta¿
pt. „Nowoczesna babcia i no-
woczesny dziadek”. Tañce lu-
dowe „Wiwat” „Marynia” „Wi-
sielok” oraz utwór „Sto lat”
wykonany na dzwonkach
chromatycznych zakoñczy³y
czêœæ artystyczn¹ spotkania.
Na uznanie zas³uguj¹ nie tyl-
ko m³odzi artyœci, którzy wie-

le wysi³ku w³o¿yli w przygoto-
wanie programu, ale równie¿
ich rodzice za wykonanie dla
swoich pociech ciekawych,
kolorowych strojów.
Bardzo mi³ym akcentem by³o

wrêczanie babciom i dziad-
kom w³asnorêcznie przygoto-
wanych upominków.
Impreza zakoñczy³a siê wspól-
nym œpiewem i tañcem.

M.D.

W niedzielne popo³udnie,
21 stycznia przed hal¹ spor-

Wielki Koncert
tow¹ w Niet¹¿kowie trudno
by³o znaleŸæ miejsce do zapar-

kowania. Powodem sta³ siê II
Wielki Koncert Zespo³u Ta-
necznego Pryzmat-Bis ze Œmi-
gla, na który przyby³y rzesze
rodziców m³odych tancerzy
i sympatyków zespo³u.

W koncercie wyst¹pi³y
wszystkie grupy zespo³u Pry-
zmat-Bis ze Œmigla oraz Pry-
zmat-Mini z Koœciana. Barw-
ne stroje, zró¿nicowane rytmy
- od brodwayowskich po ku-
bañskie - ¿ywio³owe tañce
sprawi³y, ¿e ogl¹danie koncer-
tu by³o czyst¹ przyjemnoœci¹
- nie tylko dla rodziców, któ-
rzy mogli byæ dumni ze swo-
ich pociech. Mi³ej atmosfery
nie zepsu³a nawet przerwa
w dostawie pr¹du.

Koncer t urozmaici³ wystêp
S³awomira Bieñka, pó³finali-
sty „Idola” oraz laureata pro-
gramu „Eurotalent”.
Celem imprezy by³o zebranie
pieniêdzy na dzia³alnoœæ ze-
spo³u. Taki sam cel przyœwie-
ca³ równie¿  zabawie karnawa-
³owej zorganizowanej przez
zespó³  dzieñ wczeœnie j .
W ubieg³ym roku za sumê
uzyskan¹ z tych imprez zosta-
³y uszyte stroje dla najstarszej
grupy tancerek.
Zespó³ Pryzmat-Bis dziêkuje
wszystkim, którzy pomogli
w zorganizowaniu koncertu,
a w szczególnoœci Starostwu
Powiatowemu za udostêpnie-
nie hali sportowej.

M.D.
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Styczniow¹ sesjê Rady Miej-
skiej œmigielscy radni rozpo-
czêli minut¹ ciszy, poœwiêcon¹
zmar³emu Stanis³awowi Cior-
dze, mieszkañcowi ̄ egrówka,
odznaczonemu medalem „Za-
s³u¿ony dla Miasta i Gminy”.
Œmigiel jest jedn¹ z osiemna-
stu gmin Wielkopolski, które
przyst¹pi³y do programu budo-
wy miêdzygminnego systemu
gospodarki odpadami, realizo-
wanego przez Miejski Zak³ad
Oczyszczania w Lesznie. Od
ubieg³ego roku radni podej-
muj¹ decyzje zwi¹zane z prze-
kazaniem na ten cel funduszy
do MZO w Lesznie, który jest
jednostk¹ realizuj¹c¹ projekt.
W programie styczniowej se-
sji znalaz³y siê dwie kolejne
uchwa³y dotycz¹ce zwiêksze-
nia nak³adów na ten cel. Aby
rozwiaæ w¹tpliwoœci radnych
co do koniecznoœci podjêcia
proponowanych projektów
uchwa³, burmistrz Wiktor Sne-
la zaprosi³ na sesjê Anetê To-
malê – kierownika projektu
oraz Agnieszkê Bo¿yk z MZO,
które przedstawi³y szczegó³y
realizowanego przedsiêwziê-
cia.
 Inwestycja przewiduje budo-
wê zak³adu gospodarki odpa-
dami w Trzebani oraz za-
mkniêcie i rekultywacjê trzy-
nastu wysypisk z obszaru
cz³onkowskich gmin, w tym
mieszcz¹cego siê w Koszano-

W lutym wybory
wie. Kosztorys przedsiêwziê-
cia to kwota 25 221 tys. euro.
Jednak ju¿ dziœ wiadomo, ¿e
koszty mog¹ ulec zmianie po
przeprowadzeniu przetargów z
wykonawcami. Zadanie finan-
sowane jest przede wszystkim
z Funduszu Spójnoœci, ale rów-
nie¿ ze œrodków w³asnych
cz³onkowskich gmin. Osta-
tecznie, w wyniku podjêtych
na sesji uchwa³, na zadanie dot.
gospodarki odpadami gmina
Œmigiel w 2007 r. planuje prze-
znaczyæ kwotê nieco ponad
500 tys. z³., natomiast zobowi¹-
zania gminy na lata 2008 do
2011 to prawie pó³tora miliona
z³otych.
Zmiana ustawy o finansach
publicznych by³a powodem
podjêcia kolejnych czterech
uchwa³.
Kontynuuj¹c wspieranie
przedsiêbiorców wychodz¹-
cych z nowymi inicjatywami w
sferze rozwoju gospodarczego
gminy, radni podjêli po raz ko-
lejny uchwa³ê zwalniaj¹c¹ z po-
datku od nieruchomoœci firmy
tworz¹ce m.in. nowe miejsca
pracy. Wed³ug znowelizowa-
nych zasad ju¿ od trzech no-
wych miejsc pracy przys³ugu-
je zwolnienie od podatku na
1 rok. Powy¿ej 10 etatów jest
ono odpowiednio wy¿sze. Jed-
nym z warunków ubiegania siê
o ulgê jest utrzymanie sta³ego
zatrudnienia przez pó³ roku

przed z³o¿eniem wniosku.
Ponadto radni ponownie okre-
œlili zasady i tryb umarzania,
odraczania i rozk³adania na
raty nale¿noœci pieniê¿nych
wzglêdem gminy, których nie
obejmuje ordynacja podatko-
wa, tryb udzielania dotacji dla
podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych,
a tak¿e zasady przyznawania
œrodków na prace konserwa-
torskie i restauratorskie obiek-
tów zabytkowych nie stanowi¹-
cych w³asnoœci gminy.
Up³ywaj¹ca kadencja jedno-
stek pomocniczych gminy, tj.
so³tysów, rad so³eckich oraz
zarz¹dów osiedli i ich przewod-
nicz¹cych by³a powodem pod-
jêcia przez radê uchwa³y doty-
cz¹cej zarz¹dzenia wyborów.
Wed³ug przyjêtego harmono-
gramu bêd¹ siê one odbywaæ
w nastêpuj¹cych terminach:
5 lutego w Starej Przysiece
Drugiej, 6 lutego w Starej Przy-
siece Pierwszej, 7 lutego w Po-
ladowie, 8 lutego w Parsku,
Starym Bia³czu i Starym Boja-
nowie, 9 lutego w Wonieœciu
i Bielawach, 12 lutego w Nie-
t¹¿kowie, Nowej Wsi i Czaczy-
ku, 13 lutego w Bronikowie,
Gliñsku oraz Gniewowie, na-
stêpnego dnia w Nowym
Szczepankowie, Nowym Bia³-
czu i Sierpowie, 15 lutego w
Sp³awiu, Przysiece Polskiej
i ¯egrowie, 16 lutego w Roba-
czynie, Wydorowie, a tak¿e
w Œmiglu na Osiedlu nr IV,

19 lutego w Czaczu, Broñsku
oraz ¯ydowie, 20 lutego
w Ksiêginkach, Machcinie
i Olszewie, 21 lutego w Jezie-
rzycach i Bruszczewie, 23 lu-
tego w Morownicy i Zygmun-
towie, 26 lutego w Karminie,
Karœnicach oraz Koszanowie,
27 lutego na Osiedlu nr I
w Œmiglu, dzieñ póŸniej na
Osiedlu nr II. W pierwszy
dzieñ marca odbêd¹ siê wybo-
ry na Osiedlu nr III w Œmiglu.
Jako ostatni bêd¹ wybieraæ
2 marca mieszkañcy Che³ko-
wa i ¯egrówka.
Ostatnia uchwa³a dotyczy³a
ustalenia miesiêcznego rycza³-
tu pieniê¿nego dla burmistrza
Sneli za u¿ywanie prywatnego
samochodu do celów s³u¿bo-
wych.  Miesiêczny limit na jaz-
dy lokalne zosta³ ustalony na
300 km.
Zapewne jedn¹ z istotniejszych
wiadomoœci dla mieszkañców
gminy, bêdzie planowane na
1 czer wca, prze³¹czenie do
œmigielskich gospodarstw do-
mowych gazu z koœciañskich
z³ó¿. Tak¹ informacjê przeka-
za³ radnym, po rozmowie ze
Spó³k¹ Gazownicz¹ w Pozna-
niu burmistrz Snela. Wed³ug
obliczeñ realna obni¿ka ceny
za m3 wyniesie od 17 do 20%.
Kolejne obrady przewodnicz¹-
cy Rady zapowiedzia³ tradycyj-
nie w ostatni czwartek miesi¹-
ca, tj. 22 lutego.

A. Kasperska

W naborze wniosków do
kolejnej edycji programu Le-
ader Plus przed gmin¹ Œmi-
giel stoi realna szansa na to,
by zosta³a jednym z jego be-
neficjentów.
Stowarzyszenie skupiaj¹ce
cz³onków z czterech nado-
brzañskich gmin od miesi¹ca
figuruje w ewidencji Krajowe-
go Rejestru S¹dowego, co
oznacza, ¿e formalnie jest ju¿
Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania.
4 stycznia jego cz³onkowie
spotkali siê na walnym zebra-
niu w Œmiglu, podczas które-
go wy³oniono zarz¹d. Preze-

„Obrzañska Tradycja” szans¹ na
rozwój wsi

sem zosta³ Grzegorz Nowak
z Parska. Wybrano równie¿
trzech wiceprezesów, Majê
Flieger z Przemêtu, Mieczys³a-
wa Kowalczyka z Lipna i Mi-
cha³a Nowaka z Wolsztyna.
Nad finansami czuwaæ bêdzie
Magdalena Stachowska ze
Œmigla. Powo³ano równie¿ or-
gan kontrolny – piêciooso-
bow¹ komisjê rewizyjn¹. Jej
przewodnicz¹c¹ zosta³a Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska,
obecna wiceburmistrz Œmigla.
Wiod¹cym zadaniem stowarzy-
szenia jest pozyskiwanie œrod-
ków na rozwój obszarów wiej-

skich. Sprecyzowane przez
„Obrzañsk¹ Tradycjê” cele zo-
stan¹ zawarte w spójnym dla
cz³onkowskich gmin dokumen-
cie – Lokalnej Strategii Dzia³a-
nia. Jego opracowanie jest
obecnie najwa¿niejszym zada-
niem dla Stowarzyszenia.

Organizacja zrzesza cz³onków
z gmin Przemêt, Wolsztyn,
Lipno i Œmigiel. S¹ ju¿ dekla-
racje kolejnych gmin, które
chc¹ wst¹piæ do stowarzysze-
nia, m.in. Rydzyny. Jest ono
ogromn¹ szans¹ dla ma³ych
gmin. A. Kasperska

fot. A. Kasperska
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Pisz¹c o dziejach Czacza,
nie mo¿na pomin¹æ trzech
wspania³ych zabytków, jakimi
s¹ koœció³ parafialny, pa³ac
i zajazd.
Koœció³ pw. œw. Micha³a Ar-
chanio³a powsta³ w pierwszej
po³owie XIV wieku. Jego fun-
datorem by³ Micha³ z Czacza,
któr y,  jak  wspomniano,
w 1352 roku bra³ udzia³ w kon-
federacji rycerskiej. Pierwsze
wzmianki o istnieniu koœcio³a
pochodz¹ z 1401 i 1406, gdy
wymieniani s¹ plebani Wil-
helm i Wielis³aw. W 1653 roku
koœció³ zosta³ ca³kowicie prze-
budowany wed³ug projektu
architekta Krzysztofa Blona-
dury Starszego, autora prze-
budowy miejscowego pa³acu
a tak¿e m.in. koœcio³ów w Sie-
rakowie i Grodzisku Wlkp.
Fundatorem przebudowy by³
kasztelan rogoziñski Woj-
ciech Gajewski. Staraniem
Apolinary Gajewskiej w 1682
roku dobudowano czterokon-
dygnacyjn¹ wie¿ê. W 1798
roku przeprowadzono rekon-
strukcjê koœcio³a i dokonano
z fundacji Wiktora Szo³drskie-
go nowego wyposa¿enia wnê-
trza koœcio³a. To z tego okre-
su pochodz¹ trzy o³tarze.
W g³ównym znajduje siê ob-
raz Matki Boskiej Szkaplerz-
nej z Dzieci¹tkiem, podaj¹cej
welon œw. Szymonowi Stocko-
wi. W dolnej partii obrazu wi-
daæ postaæ klêcz¹cego funda-
tora koœcio³a Wojciecha Ga-
jewskiego, w polskim stroju,
przy nim herb Ostoja z inicja-
³ami ZBGKR (z B³odziszewa
Wojciech Gajewski kasztelan

Z  d z i e j ó w  C z a c z a  -  c z .  I I

rogoziñski).  i dat¹ 1655. Na
coko³ach przy kolumnach
umieszczono rzeŸby œw. Pio-
tra i Paw³a. Przy o³tarzu g³ów-
nym znajduj¹ siê stalle pocho-
dz¹ce z 1739 roku. Warto tak-
¿e zwróciæ uwagê na pocho-
dz¹c¹ z 1798 roku ambonê
oraz chrzcielnicê. Naczynie
chrzcielne ma kszta³t winne-
go grona, a w kropielnicy znaj-
duje siê miedziana misa z dat¹
1691 i literami IDPC. Koœció³
jest otoczony murem pocho-
dz¹cym z 1818 roku. Przy ko-
œciele znajduje siê m.in. grób
ks. Wiœniewskiego, za³o¿ycie-
la pierwszego w Wielkopolsce
Kó³ka Rolniczego w Dolsku.
Fundatorem powsta³ego oko-
³o 1650 roku pa³acu by³ wspo-
mniany ju¿ Wojciech Gajew-
ski, który w 1639 roku poœlu-
bi³ Apolinarê Opaliñsk¹.
W tym czasie na magnackim
dworze rodu Opaliñskich
przebywa³ architekt Krzysztof
Bonadura Starszy. Gajewski
pozna³ prawdopodobnie zna-

komite dzie³a Bonadury i za-
proponowa³ mu postawienie
w Czaczu rezydencji. Pa³ac zo-
sta³ wybudowany w stylu ba-
rokowym, z dwoma wie¿ami
alkierzowymi, zwieñczonymi
he³mami oraz monumentalny-
mi schodami. Sp³on¹³ w 1709
roku. Jego sylwetka znana jest
z zaginionej plakietki, która
wisia³a do II wojny œwiatowej
w koœciele parafialnym obok
obrazu Najœwiêtszej Marii
Panny. Pa³ac zosta³ odbudo-
wany w stylu klasycystycz-
nym przez Wiktora Szo³dr-
skiego. Nie zachowa³ siê jed-
nak ¿aden rysunek ani opis.
Kolejnej przebudowy, w la-
tach 1848-1851, dokona³ Mar-
celi ¯ó³towski. Z tego okresu
pochodzi uformowany wów-
czas korpus g³ówny pa³acu,
z gankiem kolumnowym oraz
galerie. Ostatnim autorem
przebudowy pa³acu w 1912
roku, przeprowadzonej na zle-
cenie Jana ¯ó³towskiego, by³
architekt Marian Andrzejew-

ski z Poznania. Rozmowa Jana
¯ó³towskiego z architektem
w relacji syna Jana ¯ó³tow-
skiego Micha³a mia³a nastê-
puj¹cy przebieg:
„Chcia³bym, ¿eby mnie pan
dobrze zrozumia³ i przedsta-
wi³ w³aœciw¹ wizjê, pos³u¿ê siê
wiêc nastêpuj¹cym porówna-
niem, bior¹c za przyk³ad bu-
dynek hotelowy.
- Istniej¹ trzy rodzaje hoteli,
w ma³ym mieœcie by³by to
skromny „Hotel zum Ring”,
w œrednim mieœcie móg³by to
byæ œrednio wystawny „Hotel
zum Goldenen Fisch”, czyli
„Hotel pod Z³ot¹ Rybk¹”, pod-
czas gdy w wielkim mieœcie
stan¹æ by powinien luksusowy
„Hotel Palast”. Otó¿ co do
mnie, to pragn¹³bym, by wy-
kona³ pan projekt przebudo-
wy mojej siedziby w stylu tego
skromniejszego budynku, nie
zaœ luksusowego”.
W wyniku przebudowy zmia-
nie uleg³ korpus g³ówny pa³a-
cu, galerie oraz oficyny przy-
pominaj¹ce za³o¿enia Rogali-
na, Œmie³owa i Paw³owic.
W czasie II wojny œwiatowej
w³aœcicieli zmuszono do
opuszczenia pa³acu. Po wojnie
budynek zmienia³ swoich
u¿ytkowników.
Zajazd zosta³ zbudowany na
pocz¹tku XIX wieku w stylu
klasycystycznym. W latach
szeœædziesi¹tych XX wieku
zniszczony budynek zosta³
rozebrany i odbudowany
w dawnym stylu. Obecnie
mieœci siê tam „Karczma Hu-
sarska”. Jest to budynek par-
terowy, powsta³y na planie li-
tery „T”

Jan Pawicki

Od 1960 do 1973 by³ cz³on-
kiem Kó³ka Rolniczego. Wie-
loletni¹ dzia³alnoœæ w OSP
rozpocz¹³ w roku 1966 jako
naczelnik. Wyszkoli³ kilka
pokoleñ dru¿yn m³odzie¿o-
wych, które zajmowa³y wyso-
kie miejsca w zawodach spor-
towo- po¿arniczych oraz zdo-

Zmar³ Stanis³aw Ciorga, spo³ecznik wytrwale pracuj¹cy na rzecz
¯egrówka.

bywa³y puchary i odznacze-
nia. W latach 1984- 1990 by³
cz³onkiem Zarz¹du Spo³ecz-
nego Komitetu Budowy Œwie-
tlicy w ¯egrówku. Od 2001
roku pe³ni³ funkcjê opiekuna
œwietlicy wiejskiej.
Chêtnie spotyka³ siê z ucznia-
mi naszej szko³y, aby przybli-

¿yæ im pracê stra¿aka i zachê-
ciæ do wstêpowania w szeregi
dru¿yn po¿arniczych.
Za swoje zas³ugi zosta³ odzna-
czony m.in. odznak¹ „Wzoro-
wy Stra¿ak”, Srebrnym i Z³o-
tym Krzy¿em Zas³ugi, Srebr-
nym i Z³otym Medalem Zas³u-
gi, Odznak¹ Honorow¹ za

Wspó³zawodnictwo, Odznak¹
za Zas³ugi dla Województwa
Leszczyñskiego, medalem
„Zas³u¿ony dla Miasta i Gmi-
ny Œmigiel”.
Na zawsze pozostanie w na-
szej pamiêci.

Kierownik Szko³y Filialnej
w ¯egrówku

Barbara £awniczak.
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20 stycznia rady so³eckie
Karœnic i Ksiêginek, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich i Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna zorgani-
zowa³y balik karnawa³owy dla
dzieci. Centrum Kultury ze
swej strony zapewni³o oprawê
muzyczn¹ imprezy a tak¿e
prowadzenie zabaw i konkur-
sów. Losy baliku waha³y siê do
ostatniej chwili – po nocnej
wichurze pr¹d na sali wiejskiej
w³¹czono dopiero godzinê
przed jego rozpoczêciem.
Na szczêœcie tu¿ po godzinie

Balik karnawa³owy dla
dzieci z Broñska by³ jak za-
wsze po³¹czony z obchodami
Dnia Babci i Dziadka., nic
wiêc dziwnego, ¿e do okolicz-
noœciowych wystêpów nie
trzeba by³o dzieci d³ugo nama-
wiaæ. Mali wykonawcy pre-
zentowali na scenie to, co
umieli – kolêdy, piosenki,
wierszyki. Balikowym pl¹som

Balik karnawa³owy w Karœnicach

Balik karnawa³owy w Broñsku

12 stycznia w œmigielskiej
kaplicy poewangelickiej wy-
st¹pi³ Teatr 112 z Koœciana.
Wspó³czesna opowieœæ wigilij-
na, wg. s³uchowiska radiowe-
go Stanis³awa Grochowiaka
pt. „Z g³êbokiej otch³ani wo-
³am”, w re¿yserii Janusza Do-
dota, doskonale wspó³gra³a
z osobliwym klimatem panu-
j¹cym we wnêtrzu kaplicy.
W spektaklu oryginalne wy-
konanie kolêd przeplata³o siê
z monologiem nie pozbawio-
nym szczypty humoru.

Teatr 112 w œmigielskiej kaplicy
Wydarzenia kulturalne odby-
waj¹ce siê od kilku lat w kapli-
cy przyci¹gaj¹ publicznoœæ,
która i tym razem nie zawiod³a.
Janusz Dodot, za³o¿yciel i re-
¿yser koœciañskiego teatru
równie¿ uleg³ urokowi kapli-
cy, deklaruj¹c na zakoñczenie
chêæ wystawienia w niej kolej-
nych spektakli.
Organizatorem imprezy,
sponsorowanej przez Urz¹d
Miejski Œmigla i Centrum
Kultury, by³ opiekun obiektu,
Antoni Szulc.

piêtnastej mogliœmy rozpo-
cz¹æ wspólne pl¹sy. Du¿ym za-
interesowaniem cieszy³y siê
zabawy, w których rekwizy-
tem by³a du¿a kolorowa chu-
sta, a najwiêcej emocji budzi-
³y zawody sportowe (slalomy,
skoki). Organizatorzy przygo-
towali s³odycze dla wszyst-
kich uczestników, a dodat-
kow¹ s³odk¹ niespodziank¹
by³y paczki przywiezione
przez burmistrza Œmigla Wik-
tora Snelê i jego zastêpcê Wie-
s³awê Poleszak-Kraczewsk¹.

¯.K.

towarzyszy³y liczne konkursy
prowadzone przez pracowni-
ków Centrum Kultury oraz
loteria fantowa przygotowana
przez pani¹ Nêdza z Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich. Nie zabra-
k³o domowych wypieków
i s³odkich nagród ufundowa-
nych przez sklep spo¿ywczy
E. Ziêtkiewicz w Broñsku.

M.D.
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12 stycznia – Bronikowo
W nocy z 11 na 12 stycznia z te-
renu gospodarstwa rolnego
ukradziono ci¹gnik rolniczy
Ursus o nr rej. LSX 2356, o ma-
sce silnika koloru czerwone-
go. Pokrzywdzony wyceni³
starty na kwotê ok. 10 000 z³.
Pojazdem takim trudno szyb-
ko uciec lub go ukryæ, dlate-

Og³oszenia drobne
Monta¿ anten RTV – SAT.
tel. 608 065 913

BIURO RACHUNKOWE – rozliczanie, ksiêgi handlowe, po-
datkowe
tel. 0603048877.

go liczymy na informacje czy-
telników, które pozwol¹ usta-
liæ sprawcê kradzie¿y i odzy-
skaæ traktor.
KPP Koœcian – 0655116200
Tel. alarmowy policji – 997

12 stycznia – Czacz
Ok. 1045 z kurtki pozostawio-
nej na krzeœle przez prowa-

dz¹cego punkt handlowy (za-
graniczny sprzêt u¿ywany)
skradziono portfel z prawem
jazdy, dowodem osobistym,
legitymacj¹ szkoln¹.
 
17 stycznia – Œmigiel
Oko³o godziny 945, wykorzy-
stuj¹c chwilow¹ nieobecnoœæ
pracownika i pozostawione
otwarte pomieszczenie biuro-
we w Urzêdzie Miasta i Gmi-
ny Œmigiel, nieznany sprawca

skrad³ laptop. Wartoœæ ukra-
dzionego na szkodê urzêdu
mienia to 4500 z³.

22 stycznia – gm. Œmigiel
Ok. godz. 1710 zatrzymano nie-
trzeŸwego kieruj¹cego za-
przêgiem konnym. 50-letni
woŸnica mia³ 0,8 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.
Czyn taki jest przestêpstwem
z art. 178a § 2 KK.

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 1/06 brzmia³o:
„Nowy Rok”.
Nagrodê, do obioru u fundatora – „FOTO-EL”, ul.
Koœciuszki 6, otrzymuje Bo¿ena Stachowiak z Lesz-
na

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

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

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

Nowe mo¿liwoœci zawodowe!

Przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Kaspro-
wicza w Niet¹¿kowie powsta³a, powo³ana przez Wielkopol-
skiego Kuratora Oœwiaty, Pañstwowa Komisja Egzaminacyj-
na przeprowadzaj¹ca nastêpuj¹ce egzaminy:

1.) Egzamin kwalifikacyjny na tytu³ zawodowy:
kucharz ma³ej gastronomii;

2.) Egzamin kwalifikacyjny na tytu³ zawodowy:
rolnik;

3.) Egzamin kwalifikacyjny na tytu³ mistrza w zawodzie:
kucharz ma³ej gastronomii;

4.) Egzamin kwalifikacyjny na tytu³ mistrza w zawodzie:
rolnik.

Chêtnych do uzyskania kwalifikacji w w/w. zawodach prosi-
my o zg³aszanie siê w sekretariacie Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie, gdzie mo¿na uzyskaæ wszel-
kie dodatkowe informacje.

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza
w Niet¹¿kowie

Niet¹¿kowo, ul. Dudycza 4
64-030 Œmigiel
tel. 0-65-518-00-27

Podnoszenie i uzyskiwanie kwalifikacji
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Dwa tygodnie ferii zimo-
wych minê³y, „jak z bicza
strzeli³”. Jak co roku Centrum
Kultury przygotowa³o ofertê
imprez, które mia³y byæ alter-
natyw¹ dla czasu spêdzanego
przed telewizorem lub kom-
puterem. Nie wszystkie jed-
nak propozycje spotka³y siê
z zainteresowaniem dzieci,

Ferie 2007 za nami.
chocia¿by zajêcia taneczne,
wyjazd do Kinepolis, na basen
do Koœciana oraz przedstawie-
nie teatralne „Ksiê¿niczka”.
Wbrew opinii, ¿e dzieci nie
lubi¹ obcowaæ z ksi¹¿k¹, wtor-
kowe i czwartkowe spotkania
w bibliotece zdoby³y ich uzna-
nie. Na pierwszych zajêciach
rozwi¹zywa³y szarady i rebu-

sy. Na drugich, w trakcie za-
baw integracyjnych, poznawa-
³y i przypomina³y sobie baœnie
i bajki. Podczas kolejnego spo-
tkania zimowe wierszyki i opo-
wiadania przelewa³y na pa-
pier,  komponuj¹c prace
w technice origami. Ostatnie
spotkanie odbywa³o siê pod
has³em „Zabawa przez ruch”.
W tym dniu dzieci mog³y wy-
szaleæ siê do woli. Najpierw
baraszkuj¹c na œniegu, a przez
kolejne dwie godziny w sali
widowiskowej, daj¹c upust
energii w zabawach z pi³k¹
i kolorow¹ chust¹, która by³a
hitem tegorocznych ferii. Nie-
zmiennie powodzeniem od lat
cieszy siê balik karnawa³owy,
organizowany w drugim tygo-
dniu zimowego odpoczynku.
Mi³¹ niespodziankê dzieciom
sprawili uczniowie kl. IIId,
którzy na baliku przedstawili
bajkê „Jaœ i Ma³gosia”. Po wie-
lu latach niesprzyjaj¹cych
warunków atmosferycznych
uda³o siê na zakoñczenie ferii

zorganizowaæ kulig. W sobo-
tê, 27 stycznia, ok. 60 - osobo-
wa grupa uda³a siê na ulicê
M³yñsk¹, gdzie czeka³ za-
przêg konny z saniami Henry-
ka Górnego z Podœmigla. Przy
pomocy rodziców przywi¹za-
no sanki do zaprzêgu i kulig
ruszy³. Niestety niedaleko,
cieniutkie sznurki u sanek co
rusz pêka³y. Po szeœciu nie-
udanych próbach podzielono
zaprzêg na dwie grupy i kulig
ruszy³ w kierunku Podœmigla.
Tu¿ przed godzin¹ siedem-
nast¹ powróci³ do Œmigla,
gdzie przy strzelnicy Bractwa
Kurkowego czeka³o ognisko,
kie³basa i gor¹ca herbata i ka-
wa dla doros³ych.
Serdecznie dziêkujê za bezin-
teresown¹ pomoc w zorgani-
zowaniu kuligu panu Henry-
kowi Górnemu z Podœmigla
i panu Edwardowi Gilowi – le-
œniczemu w Wydorowie.
Organizatorami zimowego
wypoczynku by³y równie¿ fi-
lie biblioteczne.

Barbara Mencel
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W okresie ferii zimowych
OKFiR zaproponowa³ dzie-
ciom wspólne spêdzenie cza-
su na zabawach sportowo-re-
kreacyjnych. Zajêcia odbywa-
³y siê w sali gimnastycznej
przy basenie k¹pielowym.
W œrodê, 17 stycznia odby³ siê
turniej uni-hokeja dziewcz¹t i
ch³opców klas IV-VI szkó³
podstawowych. W kategorii
dziewcz¹t zagra³y trzy dru¿y-
ny, w tym dwie reprezentowa-
³y Zespó³ Szkó³ w Czaczu,
w kategorii ch³opców a¿ 11
dru¿yn, w tym jedna z Czacza.
Ze wzglêdu na iloœæ uczestni-
ków dru¿yny podzielono na
trzy grupy, które rywalizowa-
³y w eliminacjach systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, a w finale
spotkali siê zwyciêzcy po-
szczególnych grup.

Ferie z Oœrodkiem Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu

W pi¹tek, 19 stycznia rozegra-
no turniej tenisa sto³owego dla
dziewcz¹t i ch³opców klas I-III
gimnazjum. Tu frekwencja
by³a du¿o ni¿sza, mimo i¿ Œmi-
giel chlubi siê dobrymi zawod-
nikami w tej dyscyplinie.
Drugi tydzieñ ferii zacz¹³ siê
od zabaw i gier sprawnoœcio-
wych dla dziewcz¹t i ch³op-
ców klas I-III szkó³ podstawo-
w y c h .  W  p o n i e d z i a ³ e k ,
22 stycznia spotka³o siê ponad
30 dzieci, dla których przygo-
towano slalomy, turniej „dwa
ognie”, zabawy z chust¹ i kon-
kursy sprawnoœciowe.
Niestety, kolejne zajêcia
w œrodê, 24 stycznia dla dzie-
ci przedszkolnych nie odby³y
siê ze wzglêdu na brak chêt-
nych. Mo¿e trochê zawini³a
pogoda?

Ostatnie spotkanie, 26 stycz-
nia, to zabawy i gry sprawno-
œciowe dla dziewcz¹t i ch³op-
ców klas I-VI szkó³ podstawo-
wych. Organizatorzy zaplano-
wali zabawy na œniegu, ale
by³o zbyt zimno i wietrznie.
Rzuty kapeluszem na stojak,
ringo na krzy¿ak, woreczkami
do kosza, chodzenie na mi-

niszczud³ach, a nastêpnie dru-
¿ynowe zawody w przenosze-
niu pi³ek i gry zespo³owe od-
by³y siê zatem w sali.
Wszyscy uczestnicy zajêæ
otrzymywali s³odycze, a na
zakoñczenie ferii maskotki.

¯.K.

Podczas minionych ferii
dzieci z gminnych œwietlic so-

Akcja ZIMA
cjoterapeutycznych nie narze-
ka³y na nudê. O ich wakacyj-

ny wypoczynek zadba³a Gmin-
na Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
Tradycyjnie szkolny urlop zi-
mowy odbywa³ siê pod ha-
s³em: Akcja Zima.
Tego roku w pierwszym tygo-
dniu ferii dzieci, pod opiek¹
cz³onków GKRPA oraz wolon-
tariuszy, wyruszy³y do po-
znañskiego kina, a w nastêp-
nym tygodniu na leszczyñsk¹
p³ywalniê.
Organizatorzy, oprócz atrakcji
w kinie, a póŸniej czynnego
wypoczynku na basenie, za-
pewnili uczestnikom posi³ek
i s³odkie „co nieco”.
Z takiego sposobu spêdzenia

wakacji skorzysta³o prawie
150 dzieci z gminy. Koszt ak-
cji to ponad 8 tys. z³., pokryty
z gminnego funduszu profilak-
tyki przeciwdzia³ania alkoho-
lizmowi.
Niebawem, bo ju¿ w marcu,
komisja bêdzie obchodziæ
dziesiêciolecie istnienia.
Przez ten okres zorganizowa-
³a sporo imprez z myœl¹ o naj-
m³odszych oraz m³odzie¿y.
Cz³onkowie komisji ju¿ teraz
planuj¹ wakacje letnie, pod-
czas których organizowane s¹
wyjazdy kolonijne dla dzieci.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska



Wielka Orkiestra zagra³a w gminie Œmigiel



W i e l k i  K o n c e r t

foto Tomasz Stankowiak


