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Koñczy siê powoli rok 2008. Proszê
powiedzieæ, co z planów tego roku
uda³o siê zrealizowaæ?
Zamierzenia opisane bud¿etem tego
roku nale¿y podzieliæ na kilka kategorii.
Pierwsza z nich to zadania wodoci¹go-
wo-kanalizacyjne. Bardzo intensywnie
pracowaliœmy nad domkniêciem progra-
mu budowy systemu kanalizacji w gmi-
nie. Dokoñczyliœmy dokumentacje tech-
niczne, uzyskaliœmy pozwolenia na bu-
dowê, sporz¹dziliœmy studium wykonal-
noœci dla przedsiêwziêcia. W maju do Na-
rodowego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
zosta³ z³o¿ony ca³oœciowy wniosek o do-
tacjê na to zadanie. Przeszed³ on ju¿ oce-
nê formaln¹ i ocenê merytoryczn¹ pierw-
szego stopnia. Obecnie nasz wniosek
podlega ocenie merytorycznej drugiego
stopnia. Wartoœæ zadania to oko³o 70 mln
z³. Je¿eli otrzymamy dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Œrodowisko, to w ci¹gu czterech lat
powinniœmy wybudowaæ sieæ kanaliza-
cyjn¹ w Œmiglu, Niet¹¿kowie, Czaczu,
Nadolniku, Koszanowie, Bruszczewie,
Starym Bojanowie, Robaczynie, Przysie-
ce Polskiej, Starej Przysiece Drugiej
i Nowej Wsi. W 2008 roku wykonaliœmy
odcinek wodoci¹gu z Przysieki Polskiej
do Widziszewa i z Che³kowa do Zygmun-
towa, trwaj¹ prace na odcinku ze Starej
Przysieki Pierwszej do Gniewowa. Do-
datkowo koñczymy budowê zbiornika
wody pitnej dla Œmigla. Wartoœæ tych
prac to ponad 2 mln 700 tys. z³. W przy-
sz³ym roku czeka nas budowa stacji
uzdatniania wody w Sp³awiu i budowa
wodoci¹gu z Zygmuntowa do Jezierzyc
oraz z Gniewowa do Wonieœcia.
Druga bardzo wa¿na kategoria zadañ to

zadania drogowe, których ³¹czny koszt
w 2008 roku przekroczy 1 mln 500 tys.
z³. Do najwa¿niejszych zadañ nale¿a³oby
zaliczyæ wykonanie dywanika asfaltowe-
go na ulicy Osiedle i Iwaszkiewicza, po-
wierzchniowe utrwalenie dróg w miej-
scowoœciach Czaczyk, Morownica, Nie-
t¹¿kowo, Stare Bojanowo, Gliñsko, Sier-
powo, systematyczna poprawa stanu
dróg gruntowych w gminie oraz dalsze
utwardzanie targowiska. Obecnie, we
wspó³pracy z powiatem, prowadzimy pra-
ce przy remoncie drogi powiatowej
w Morownicy.
Trzeci obszar to wydatki zwi¹zane
z utrzymaniem, remontami œwietlic i in-
nymi zadaniami dotycz¹cymi obiektów
budowlanych. W tym roku wykonaliœmy
remonty i modernizacje w 21 œwietlicach
na ³¹czn¹ kwotê prawie 240 tys. z³.
Proszê powiedzieæ czy s¹ zadania,
których nie uda³o siê zrealizowaæ?
S¹ oczywiœcie i takie, których nie zreali-
zujemy. Mam tu na myœli modernizacje
œwietlic wiejskich w ¯egrówku i Niet¹¿-
kowie. Zadania te planowano wykonywaæ
w ramach tzw. Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, ale niestety do dnia
dzisiejszego nie og³oszono jeszcze nabo-
ru wniosków do tego programu.
Jakie œrodki zewnêtrzne uda³o siê
pozyskaæ gminie w 2008 roku?
Przede wszystkim s¹ to dotacje z Urzê-
du Marsza³kowskiego Województwa
Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopol-
skiego w ramach rz¹dowego programu
budowy boisk ORLIK. Otrzymaliœmy ra-
zem 666 tys. z³. Kompleks boisk, które
powstaj¹ w s¹siedztwie œmigielskiego
basenu, bêdzie nas kosztowaæ oko³o
1mln 400 tys. Brakuj¹c¹ kwotê uzupe³-
niamy z dochodów w³asnych. Jest to nie-

ma³a suma, bo ponad 700 tys. z³., ale
uwa¿am, ¿e warto by³o ponieœæ ten wysi-
³ek, poniewa¿ bêdziemy dysponowaæ
naprawdê bardzo dobrym kompleksem
spor towym, powszechnie dostêpnym
i doskonale po³o¿onym. Przy okazji chcê
poinformowaæ, ¿e mamy plany zagospo-
darowania tzw. lodowiska przy ul. Ko-
œciuszki. Prace zwi¹zane z podbudow¹
powinny zostaæ wykonane jeszcze w tym
roku. Gmina uzyska³a te¿ œrodki ze-
wnêtrzne na kilka innych projektów
w mniejszych kwotach. By³y to pieni¹dze
na przebudowê ulicy Zielonej, remont
wiatraków, przedsiêwziêcia zwi¹zane
z promocj¹ i dzia³alnoœci¹ kulturaln¹
i sportow¹ w gminie.
Bardzo szeroko przedstawi³ pan ak-
tywnoœæ gminy w tym roku. Czego
wobec tego mo¿emy siê spodziewaæ
w roku przysz³ym?
Przede wszystkim rozpoczniemy budo-
wê systemu kanalizacyjnego. Mam na-
dziejê, ¿e z dotacj¹ ze œrodków Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Œro-
dowisko. Tak czy inaczej, potrzebujemy
ponad 16 mln z³. To oczywiœcie jest
ogromna kwota i bêdziemy musieli siê
zad³u¿yæ, ale innego wyjœcia nie ma. Spo-
woduje to tak¿e nieco wiêkszy ni¿ poziom
inflacji wzrost podatków lokalnych. Mu-
simy bowiem zapewniæ œrodki na prawi-
d³owe funkcjonowanie wszystkich na-
szych jednostek: szkó³, CK, OPS, OKFiR.
Podejmujemy siê wielkiego zadania, któ-
re bêdzie s³u¿yæ pokoleniom. Liczê na
wspó³pracê w tej sprawie wszystkich
mieszkañców naszej gminy.
Bardzo dziêkujê za rozmowê i ¿yczê po-
wodzenia w realizacji zamierzeñ.

Wywiad przeprowadzi³
E. Kurasiñski

Wywiad z burmistrzem Œmigla Wiktorem Snel¹

W dniach 10-11 paŸdziernika w Cen-
trum Kultury w Œmiglu odby³y siê warsz-
taty pod nazw¹ „Rytmika Viva”. Autorka
tej¿e metody profesor Barbara Gruber-
ne-Biernacka zaszczyci³a nas swoj¹ obec-
noœci¹, wcielaj¹c siê tym samym w rolê
nauczyciela i metodyka. Zainteresowanie
warsztatami by³o przeogromne. „Rytmi-
ka Viva” Barbary Biernackiej ³¹czy ryt-
mikê dalcroze’owsk¹ z elementami dra-
my. S¹ to dzia³ania ruchowe anga¿uj¹ce
kinestezjê, s³uch, wzrok i dotyk. Si³¹ na-
pêdow¹ i inspiruj¹c¹ jest muzyka. Pani

Warsztaty Rytmika Viva
profesor jest absolwentk¹ Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y w £odzi i Instytutu Emi-
la Jaques-Dalcroze’a w Genewie.
Obecnie jest wyk³adowc¹ w Akademii
Teatralnej w Warszawie i Akademii Mu-
zycznej w Katowicach, a tak¿e prezesem
Stowarzyszenia Pedagogów i Mi³oœni-
ków Rytmiki, choreografem, autork¹
spektakli teatralnych, artyku³ów i ksi¹-
¿ek. Nic wiêc dziwnego, ¿e liczba chêt-
nych na warsztaty przekroczy³a oczeki-
wania organizatorów i samej zaintereso-
wanej. Celem warsztatów by³o szkolenie

i wspieranie nauczycieli pracuj¹cych
z grup¹, zapoznanie z metodami przeka-
zu i odbioru muzyki oraz przekonanie ich
o wy¿ej wymienionych wartoœciach jako
stymuluj¹cych rozwój intelektualny,
emocjonalny, fizyczny i spo³eczny. „Ryt-
mika Viva” jest form¹ pracy przydatn¹
w profilaktyce trudnoœci szkolnych oraz
w terapii psychologiczno-pedagogicznej.
Warsztaty mia³y niejako charakter indy-
widualny i wziê³a w nich udzia³ ograni-
czona liczba osób. Z uwagi na du¿e zain-
teresowanie kolejne odbêd¹ siê w kwiet-
niu przysz³ego roku.

B.M.
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W ramach obchodzonych w Unii Eu-
ropejskiej Dni Regionów i Miast w Œmi-
glu odby³a siê konferencja „Spo³eczno-
œci lokalne i regionalne w procesach in-
tegracyjnych w Europie”, zorganizowa-
na przez Wielkopolski Punkt Informacyj-
ny Europe Direct, Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Wielkopolskiego, Wydzia³
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu oraz Urz¹d Miejski
Œmigla. Inicjatorem umiejscowienia kon-
ferencji w³aœnie w Œmiglu by³ Miko³aj
Tomaszyk – konsultant Europe Direct
z UAM w Poznaniu.
W konferencji wziêli udzia³ przede
wszystkim samorz¹dowcy, przedstawi-
ciele organizacji spo³ecznych, ale tak¿e
m³odzie¿ ponadgimnazjalna. Jednym
z celów konferencji by³a wymiana do-
brych praktyk na tematy maj¹ce na celu
przybli¿enie lokalnym spo³ecznoœciom
problematyki Unii Europejskiej. Poza kil-
koma wyk³adami teoretycznymi wyg³o-
szonymi m.in. przez prof. dr. hab. Rober-
ta Kmieciaka oraz dr Magdalenê Musia³-

Wymiana dobrych praktyk

Karg, samorz¹dowcy mogli podzieliæ siê
doœwiadczeniami z zakresu pozyskiwa-
nia unijnych œrodków, a tak¿e skorzystaæ
z warsztatów poœwiêconych tej tematy-
ce. Doœwiadczeniami w realizacji inwe-
stycji realizowanych przez samorz¹dy,
finansowanych przy wspó³udziale kapi-
ta³u unijnego podzielili siê m.in. wicesta-
rosta powiatu koœciañskiego – Edward
Strzymiñski, wicewójt gminy Koœcian –
Andrzej Przyby³a, zastêpca burmistrza
Koœciana – Maciej Kasprzak, Maciej
Gubañski, kierownik Referatu Gospodar-
ki Komunalnej i Przestrzennej Miasta
i Gminy Krzywiñ, a tak¿e Agnieszka Pur-

czyñska, kierownik Jednostki Realizuj¹-
cej Projekt powsta³ej w gminie Œmigiel.
Dla uczestników konferencji Wielkopol-
ski Punkt Informacyjny Europe Direct
przygotowa³ pakiet informacyjny zawie-
raj¹cy broszury z przydatnymi, bie¿¹cy-
mi wiadomoœciami z zakresu dzia³añ po-
dejmowanych przez wspólnotê, a tak¿e
informacj¹ o mo¿liwoœciach, jakie otwie-
raj¹ siê przed samorz¹dami, organizacja-
mi oraz przedsiêbiorcami, w zwi¹zku
z przynale¿noœci¹ kraju do Unii Europej-
skiej.  Specjalnie te¿ na tê okazjê zosta³
wydany biuletyn poœwiêcony tematyce
konferencji, prezentuj¹cy tak¿e gminê
Œmigiel i jej walory. Wydany w ponad
tysiêcznym nak³adzie dotrze do wszyst-
kich wielkopolskich gmin, urzêdów ad-
ministracji centralnej, a tak¿e Biura Par-
lamentu Europejskiego. 
W przerwie pomiêdzy wyst¹pieniami
swoje muzyczne zdolnoœci zaprezento-
wali m³odzi dudziarze z kapeli dudziar-
skiej dzia³aj¹cej przy Zespole Pieœni
i Tañca „¯eñcy wielkopolscy”.

A. Kasperska

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Œmiglu przyst¹-
pi³a w tym roku do ogólnopolskiej kam-
panii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”, zorga-
nizowanej przez Stowarzyszenie Produ-
centów i Dziennikarzy Radiowych oraz
Fundacjê „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”.
Akcja trwa³a od kwietnia do koñca czerw-
ca. Uczestniczy³y w niej wszystkie samo-
rz¹dowe placówki oœwiatowe z obszaru
gminy Œmigiel oraz Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji. Podsumowanie
kampanii i  wrêczenie nagród dla
uczniów, którzy przyst¹pili do konkur-
sów og³oszonych w ramach akcji, odby-
³o siê 15 paŸdziernika w Urzêdzie Miej-
skim w Œmiglu. Organizatorzy zadbali,
aby otrzymane upominki by³y firmowa-

Uczniowie apeluj¹ „Zachowaj trzeŸwy umys³”
ne ich logo, a co za tym idzie niepowta-
rzalne. Uczniowie otrzymali g³ównie gry
planszowe.
Oto wyró¿nieni uczestnicy: Paulina No-
wak z Zespo³u Szkó³ w Bronikowie –
otrzyma³a grê planszow¹ „W poszukiwa-
niu kwiatu paproci”, Daria ¯urek z Ze-
spo³u Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej –
grê „Zdobywamy Mount Everest”. Kar-
cian¹ grê „Fair play” otrzymali Sandra
Stachowska z Zespo³u Szkó³ w Czaczu
oraz Jakub Lemañski ze Œmigla. Oprócz
uczniów zosta³a wyró¿niona klasa II b
gimnazjum w Œmiglu, zdobywaj¹c zegar.
Certyfikaty za udzia³ i szczególne zaan-
ga¿owanie w pracê na rzecz kampanii
otrzyma³a Ilona Wieczorkowska, nauczy-
cielka ze Starego Bojanowa.

Certyfikat otrzyma³y równie¿ wszystkie
œmigielskie szko³y samorz¹dowe oraz
dodatkowo filia œmigielskiego Zespo³u
Szkó³ – Szko³a Podstawowa w ¯egrów-
ku i Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu.

GKRPA

By³ on szczególnie wa¿ny dla mi³oœni-
ków ochrony przyrody, którymi z pewno-
œci¹ s¹ uczniowie Szko³y Filialnej w ¯e-
grówku. Dzieci uczestniczy³y w wielu for-
mach edukacji leœnej. Pozna³y piêkno je-
siennego lasu podczas wycieczki do
¯egrowa, wykona³y prace plastyczne tech-
nik¹ malowania palcami i odbijania liœci,
a zuchy ze „S³onecznej Gromady” zdoby-
³y sprawnoœæ „ekoludka”. Na zakoñczenie
Europejskiego Tygodnia Leœnego dzieci

Europejski Tydzieñ Leœny w ¯egrówku
spotka³y siê z wieloletnim przyjacielem
szko³y – Maciejem Augustyniakiem, leœni-
czym z ̄ egrowa, który w barwny sposób
opowiedzia³ o swej pracy, a zarazem pa-
sji, jak¹ jest ochrona lasu i jego mieszkañ-
ców. Pogawêdkê rozpocz¹³ wierszem
„O dêbie, co ¿o³êdzie rozdawa³” L. Krze-
mienieckiej, a zakoñczy³ anegdotami ze
swej pracy. Wspólnie z panem leœniczym
dzieci ustali³y, ¿e las jest bardzo wa¿ny
i wszyscy musimy go chroniæ. A. £ochowicz
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W ramach ogólnopolskiej akcji „Zba-
daj swoje piersi”, z inicjatywy Urzêdu
Miejskiego w Œmiglu, w pier wszych
trzech dniach paŸdziernika kobiety od 50
do 69 roku ¿ycia mog³y bezp³atnie wy-
konaæ badanie mammografii. W tym
przedziale wiekowym gminê Œmigiel za-

Œmigielanki dbaj¹ o zdrowie
mieszkuje ponad 1800 kobiet. Do mam-
mobusu, który zajecha³ na plac przy œmi-
gielskim Centrum Kultury, zg³osi³o siê
225 mieszkanek. Jest to zadowalaj¹cy
wynik, œwiadcz¹cy o rosn¹cej œwiadomo-
œci kobiet na temat profilaktyki zachoro-
wañ na raka piersi.

W ostatnim czasie mieszkañcy Ziemi
Œmigielskiej skorzystali z bezp³atnych
badañ profilaktyki raka jelita grubego
i gruczo³u krokowego, a 15 paŸdzierni-
ka, osoby z niedos³uchem i po 50 roku
¿ycia mog³y wykonaæ bezp³atne badania
s³uchu.

A. Kasperska

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Œmiglu 23 paŸ-
dziernika zorganizowa³a w œmigielskim
zespole szkó³ spotkanie rodziców z eks-
pertem ds. ograniczania zjawisk patolo-
gii – podinspektor Ma³gorzat¹ Biskup
z Wydzia³u Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu.

Zapobiec narkomanii
Celem spotkania by³o przekazanie rodzi-
com informacji na temat wystêpowania
zjawiska narkomanii oraz udzielenie
wskazówek do jej wykrywania i zwalcza-
nia. Mog¹ one pomóc uchroniæ dzieci
przed tym problemem albo rozwi¹zaæ ju¿
istniej¹cy.
Gminna Komisja sk³ada podziêkowanie

pani Ma³gorzacie Biskup za poœwiêcenie
prywatnego czasu i przeprowadzenie
spotkania, a tak¿e podinspektorowi
£ukaszowi B¹k – naczelnikowi Wydzia-
³u Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu za zrozumienie pro-
blemu i oddelegowanie pani Biskup na
spotkanie.

GKRPA

Najm³odsi uczniowie klas 0, I, II, III
szko³y w Bronikowie odwiedzi³y 10 paŸ-
dziernika Urz¹d Miasta Œmigla. Maluchy
oprowadza³a wiceburmistrz Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, dziêki której dzie-
ci dowiedzia³y siê, jakie sprawy mo¿na
tu za³atwiæ, na czym polega praca urzêd-
ników. Mia³y okazjê zajrzeæ do wszyst-

Maluchy w Urzêdzie Miasta Œmigla
kich biur, przywitaæ siê z pracownikami.
Okaza³o siê, ¿e dzieciom najbardziej
spodoba³o siê biuro pani wiceburmistrz,
a w szczególnoœci jej fotel.
Na zakoñczenie wizyty dzieci mog³y od-
pocz¹æ w sali konferencyjnej i poczêsto-
waæ siê s³odyczami.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie

16 paŸdziernika Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Œmiglu zorganizowa³a spotka-
nie z poetk¹ Arlet¹ Fr¹ckowiak i malark¹
na jedwabiu Mari¹ Bartkowiak.
Wieczór mia³ znakomit¹ oprawê. Jedwab-
ne chusty malarki zdobi³y bibliotekê, a je-
sienny wystrój stworzony przez plasty-
ków Aniê Hryniewicz-Szulc i Tolka Szul-
ca bez reszty pozwoli³ s³uchaczom delek-
towaæ siê poezj¹ czytan¹ przez Arletê
Fr¹ckowiak. Co rusz s³owa wiersza prze-
plata³y siê z oklaskami? „Namalujê ci por-
tret z jesiennych liœci” to tylko fragment

Babski wieczór o poezji, malarstwie i barwach.

jednego z wielu wierszy, które autorka
przeczyta³a. Pani Maria, wprowadzaj¹c
w œwiat malarstwa, przekonywa³a, ¿e

mo¿na samemu wykreowaæ chustê-
apaszkê. Malarstwo buduje pewnoœæ sie-
bie i rozwija umiejêtnoœci manualne –
opowiada³a. Czas up³ywa³ bardzo mi³o.
Organizatorzy wieczoru zadbali nie tyl-
ko o duszê, ale i cia³o goœci. Panie mog³y
skorzystaæ z profesjonalnej us³ugi ko-
smetycznej Katarzyny Piaseckiej z gabi-
netu kosmetycznego For You w Œmiglu.
Wieczór uwieñczy³ s³odki poczêstunek.
Przy kawie i ciastkach rozmowy toczy³y
siê dalej. Jak na prawdziwym babskim
wieczorze.

B. M.

Uroczyste pasowanie dzieci z klas

Pasowanie pierwszoklasistów
pierwszych na pe³noprawnych uczniów
Szko³y Podstawowej w Starym Bojano-
wie odby³o siê 18 paŸdziernika. Po raz
pierwszy by³o to równie¿ œwiêto uczniów
klas II i III. Towarzyszyli oni swym m³od-
szym kolegom nie tylko w akademii, ale
równie¿ w mszy œw., na której tradycyj-
nie zosta³y poœwiêcone szkolne tornistry.
Podczas uroczystego apelu pierwszokla-
siœci udowodnili, ¿e potrafi¹ recytowaæ
wiersze, œpiewaæ, znaj¹ zasady zachowa-

nia w szkole, a tym samym zas³uguj¹ na
miano uczniów. Pasowania 29 nowych
wychowanków szko³y w Starym Bojano-
wie dokona³ Mariusz Drótkowski – dy-
rektor placówki. Œlubowanie przeprowa-
dzili przedstawiciele samorz¹du szkolne-
go.
Wystêpy uczniów klas pierwszych obej-
rzeli równie¿ ich rodzice. Uroczystoœæ
zakoñczy³a siê poczêstunkiem przygoto-
wanym przez mamy.

Violetta Borkowska-Wojtkowiak
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Jedna z klas maturalnych œmigielskie-
go liceum rozpoczê³a nadchodz¹cy rok
szkolny w nietypowy sposób. Pod opiek¹
wychowawczyni pani Marii Depczyñskiej
i nauczyciela historii Wojciecha Ciesiel-
skiego spêdziliœmy ostatnie dni beztro-
skiej swobody i pierwsze trzy roku szkol-
nego w Zakopanem.

Wyjechaliœmy 30 sierpnia, wczesnym
sobotnim rankiem.. Mimo wczesnej go-
dziny humory dopisywa³y. Oko³o po³u-
dnia dojechaliœmy do Zakopanego, gdzie
zakwaterowaliœmy siê w uroczej „Willi
Kryszta³”. Mimo zmêczenia podró¿¹,
jeszcze tego samego dnia, „zdobyliœmy”
Guba³ówkê, z której szczytu rozci¹ga siê
piêkny widok na Zakopane.
Wszyscy z ogromnym napiêciem oczeki-
waliœmy na wieczór, gdy¿ w Zakopanem
odbywa³o siê letnie Grand Prix w skokach
narciarskich. Zaopatrzeni w szaliki pol-
skiej reprezentacji, ogl¹daliœmy loty naj-
lepszych skoczków, w tym tak¿e Adama
Ma³ysza. Wra¿enia z tego wieczoru zo-
stan¹ na d³ugo w naszej pamiêci.

Drugiego dnia wybraliœmy siê z prze-
wodnikiem Marianem Czaickim nad
Morskie Oko. Po kilku kilometrach
wspólnej wêdrówki, rozdzieliliœmy siê na
dwie grupy. Jedna pod¹¿y³a dalej szos¹
z pani¹ Depczyñsk¹, a druga z panem
Ciesielskim wybra³a trudniejszy odcinek
drogi: od Wodogrzmotów Mickiewicza
do Doliny Piêciu Stawów. Widoki rozta-
czaj¹ce siê z owej trasy zapiera³y dech
w piersiach. Pomimo, ¿e trasa by³a trud-
na, warto by³o siê poœwiêciæ, by zobaczyæ
te niezapomniane widoki i najwiêkszy
w Polsce wodospad Siklawa. Kiedy do-
tarliœmy do Doliny Piêciu Stawów, my-
œleliœmy, ¿e nic piêkniejszego nie mo¿e-
my ju¿ zobaczyæ, jednak¿e cel podró¿y,
którym by³o Morskie Oko, okaza³ siê

Zakopane 2008

wart wszelkich poœwiêceñ i trudów. Ten
najcudowniejszy staw w Polsce jest naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Tatr. Po
d³u¿szym przystanku w schronisku ru-
szyliœmy w drogê powrotn¹.
Wieczorem udaliœmy siê na koncert po-
¿egnalny „Lata z Radiem”. Byliœmy pod
wra¿eniem wystêpu Stachurskiego i Be-
aty Kozidrak œpiewaj¹cej z zespo³em
Bajm.

Kolejnego dnia odbyliœmy wycieczkê
do Doliny Koœcieliskiej. Podczas wê-
drówki urzeka³y nas przepiêkne, górskie
krajobrazy, sk³adaj¹ce siê g³ównie z cie-
kawych formacji skalnych, lasów i poto-
ków. Odpoczêliœmy w schronisku „Or-
nak”. Najbardziej z nas wytrwali pod¹¿y-
li dalej do Doliny Chocho³owskiej, a resz-
ta wróci³a do „Willi Kryszta³”. Korzysta-
j¹c z wolnej chwili udaliœmy siê na Kru-
pówki, oddalone od „Kryszta³u” o nieca-
³e 5 minut drogi, aby ch³on¹æ atmosferê
tego cudownego miejsca. Patrz¹c na
wystêpy lokalnych artystów, próbuj¹c

pysznych góralskich oscypków ch³onê-
liœmy niepowtarzalny nastrój Krupówek,
ulicy, która nigdy nie zamiera i ¿yje swym
w³asnym rytmem.

Nastêpnego dnia wstaliœmy bardzo
wczeœnie. Celem wyprawy by³ Kasprowy
Wierch. Wjechaliœmy na ten szczyt ko-
lejk¹ linow¹. Powietrze na górze by³o
rozrzedzone. PóŸniej wchodziliœmy na
Ma³y Koœcielec, z którego widaæ by³o
Czarny Staw G¹sienicowy. Tylko nielicz-
ni mogli zobaczyæ ten staw, równie piêk-
ny jak Morskie Oko, gdy¿ znów byliœmy
podzieleni na dwie grupy, z których jed-
na czeka³a w schronisku „Murowaniec”
na drug¹, która schodzi³a z d³u¿szej tra-
sy. Nastêpnie wspólnie zeszliœmy Dolin¹
Jaworzynki.
Wieczorem tego dnia odbyliœmy ostatni
spacer po Zakopanem. Ponownie przyj-
rzeliœmy siê tamtejszym skoczniom, tym
razem opustosza³ym i cichym.

Nadszed³ dzieñ naszego powrotu.
Wracaj¹c, zatrzymaliœmy siê w Krakowie.
Spaceruj¹c po Starym Mieœcie podziwia-
liœmy architekturê tego miasta. Nie mo-
gliœmy oczywiœcie zapomnieæ o dokar-
mieniu tamtejszych go³êbi. Ptaki by³y tak
oswojone, ¿e siada³y na naszych rêkach
i pozwala³y siê g³askaæ.
Oprócz Wawelu, widzieliœmy te¿ Koœció³
Mariacki, Sukiennice i Bramê Flo-
riañsk¹.

Ca³a wycieczka up³ynê³a nam w przy-
jemnej atmosferze. By³ to czas, dziêki
któremu lepiej siê poznaliœmy. Wrócili-
œmy trochê zmêczeni, ale za to wzboga-
ceni o nowe doœwiadczenia i wspomnie-
nia, które na zawsze pozostan¹ w naszej
pamiêci.

Joanna Lajsner, Weronika ¯urek,
Katarzyna Balcer
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Tegoroczny przegl¹d trwa³ dwa dni.
17 paŸdziernika uczestnicy mogli dosko-
naliæ swoje umiejêtnoœci na warsztatach
prowadzonych przez Marzenê Osiewicz
i Krzysztofa Kubiaka. 18 paŸdziernika
o godzinie 1000 rozpoczê³y siê przes³u-
chania konkursowe. Przy stoliku jury za-
siedli Marzena Osiewicz, Krzysztof Ku-
biak oraz ksi¹dz Jaros³aw Olejniczak.
Jako pierwsi zaprezentowali siê soliœci
z najm³odszej grupy – 7-10 lat (22 oso-
by), po nich soliœci grupy II – 11-15 lat
(19 osób). Po przerwie jury wys³ucha³o
solistów grupy wiekowej 16-30 lat
(7 osób) i zespo³ów. Te oceniane by³y w
czterech kategoriach: 7-15 lat, z podk³a-
dem muzycznym na CD, 7-15 lat, z akom-
paniamentem „na ¿ywo” i podobnie 16-
30 lat. Jury w ocenie kierowa³o siê miê-
dzy innymi doborem repertuaru, inter-
pretacj¹, technik¹ wokaln¹, aran¿acj¹
i ogólnym wyrazem artystycznym. Prze-
s³uchania trwa³y do godziny 1700, ale jury
pracowa³o dalej, przes³uchuj¹c kolejny
raz grupê solistów 16-30 lat. Poziom wy-
konawców tej grupy by³ bardzo wysoki
i tak wyrównany, ¿e aby dobrze ich oce-
niæ, jurorzy poprosili o wykonanie dru-
giego z przygotowanych utworów, co
zdarza siê niezmiernie rzadko. Ogólnie
poziom przegl¹du ocenili jako wysoki,
œwiadczy równie¿ o tym iloœæ przyzna-
nych wyró¿nieñ.
O godzinie 1900 rozpocz¹³ siê koncert lau-
reatów.

VII Przegl¹d Piosenki Chrzeœcijañskiej „Carmen Deo”

KATEGORIA Soliœci 7-10 lat
I miejsce – Joanna Wojciechowska, Wro-

c³aw, „Gwiazda”
II miejsce – Pawe³ Peœla, Chwa³kowo,

„Pamiêtaj wtedy, ¿eœ szczêœliwy”
III miejsce – Monika Rzepecka, Rydzy-

na, „Przyjaciela mam i ju¿”
Wyró¿nienia:
Joanna Nowacka, Œmigiel, „Czekam na

ciebie, Jezu”
Anna Micha³owicz, Krzemieniewo „Ta-

kie cosik”
Pawe³ Kaczmarek, W³oszakowice, „Je-

zioro Genezaret”

Angelika Œpitalniak, Lubinia Ma³a, „Po-
wiedz ludziom”

KATEGORIA Soliœci 11-15 lat
I miejsce – Dominika Ba³aziñska, W³osz-

czowa, „Ulica Mêczenników”
II miejsce – ex aequo

Monika Polaczyk, Krobia, „Na moœcie
wiary”
Patrycja Mizerska, Bielawa, „Darowa-
ne winy”

III miejsce – Jaros³aw Kula, Perzów, „Kie-
dyœ”

Wyró¿nienia:
Karol Brz¹ka³a, Perzów, „Aniele stró¿u”
Emilia Ziegler, Œmigiel, „Zamiast”
Monika Konieczna, Bronikowo „Go-

dzien jesteœ”
Anna Matuszkowiak, Koœcian, „Twoja

mi³oœæ”

KATEGORIA Soliœci 16-30 lat
I miejsce – Julia Stolpe, Koœcian, „Cze-

kam chwili”
II miejsce – Roman Mazurek, Miastko

„W cieniu Twoich rak”
III miejsce – Michalina Talaœka, Pi³a,

„Pieczêæ”
Wyró¿nienia:
Urbaniak Mariusz, Poznañ, „Raduj siê,

œwiecie”
Wojciech Mazurek, Miastko, „Gdzie twe

królestwo jest”

KATEGORIA Zespo³y 7-15 lat z podk³a-
dem muzycznym na CD
I miejsce – „Drops”, Koœcian „On Panem

jest”
II – nie przyznano
III – Zespó³ wokalny Zespo³u Szkó³ nr 2

w Koœcianie, „Zaufaj Panu”

KATEGORIA Zespo³y 16 i wiêcej lat
z akompaniamentem „na ¿ywo”
I miejsce – Zespó³ „Bracia”, Miastko,

„Dziêkujê, Jezu”

KATEGORIA Zespo³y 16 i wiêcej lat
z podk³adem muzycznym na CD
I miejsce –Zespó³ Schola „Ave”, Bielawa

„Nie bój siê, bo jestem z tob¹”

Laureaci otrzymali puchary, dyplomy,
nagrody rzeczowe i kalendarze. Osoby
wyró¿nione otrzyma³y dyplomy i bombo-
niery.
Na zakoñczenie koncer tu wszyscy
uczestnicy wraz z widowni¹ zaœpiewali
„Barkê” przy akompaniamencie Krzysz-
tofa Kubiaka.
Patronat honorowy nad przegl¹dem ob-
jêli: burmistrz Œmigla Wiktor Snela, pro-
boszcz parafii pw NMP Wniebowziêtej
w Œmiglu ksi¹dz kanonik Zygmunt Bart-
kowiak, proboszcz parafii pw. œw. Stani-
s³awa Kostki w Œmiglu ksi¹dz dziekan Ta-
deusz Fo³czyñski.
Patronat medialny sprawowali gazeta
ABC, Gazeta Koœciañska, radio ELKA,
radio Merkury, TVP Poznañ.
Pomoc¹ finansow¹, przyznaniem dotacji
wspomogli nas Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Staro-
stwo Powiatowe w Koœcianie. Do otrzy-
mania dotacji z Ministerstwa w sposób
znacz¹cy przyczyni³a siê senator RP –
Ma³gorzata Adamczak, której organiza-
tor serdecznie dziêkuje. Podziêkowania
za wsparcie finansowe i rzeczowe nale¿¹
siê równie¿ Hurtowni Motoryzacyjnej
„Saros” w Poznaniu, p. Krzysztofowi Mo-
szakowi ze Œmigla, Rajmundowi Klupieæ
a tak¿e Krzysztofowi Kubiakowi – juro-
rowi „Carmen Deo”.

¯.K.

KATEGORIA Zespo³y 7-15 lat z akompa-
niamentem „na ¿ywo”
I miejsce – „Dolatki”, Stara Przysieka

Druga, „Godzien jest Bóg”
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27 grudnia br. minie 90. rocznica wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego.
W zwi¹zku z tym warto przypomnieæ naj-
wa¿niejsze fakty, które poprzedza³y to
historyczne wydarzenie w Wielkopolsce
i na Ziemi Œmigielskiej, a tak¿e to co dzia-
³o siê w okresie samego powstania.

Jednym z rezultatów II rozbioru Pol-
ski by³o przy³¹czenia Wielkopolski do
pañstwa pruskiego. Zgodnie z postano-
wieniami zawartymi w okresie Kongre-
su Wiedeñskiego w 1815 roku na tere-
nie Wielkopolski zosta³o utworzone
Wielkie Ksiêstwo Poznañskie. Ta nazwa
nie zosta³a pod wzglêdem prawnym zmie-
niona do koñca trwania zaboru, mimo ¿e
póŸniej tereny te okreœlono mianem pro-
wincji poznañskiej, w sk³ad której wcho-
dzi³ tak¿e powsta³y w 1887 roku powiat
œmigielski. W jego granicach znajdowa-
³y siê dwa miasta – Œmigiel i Wielicho-
wo. W powiecie zamieszkiwa³ doœæ du¿y
odsetek ludnoœci niemieckiej. Przez ca³y
okres zaboru ze zmiennym natê¿eniem
prowadzona by³a akcja germanizacyjna
w szerokim zakresie – gospodarki, kul-
tury i religii, a jej wykonaniu s³u¿y³ bo-
gaty arsena³ œrodków, do których zali-
czyæ mo¿na by³o m.in. ograniczenie mo¿-
liwoœci pos³ugiwania siê jêzykiem pol-
skim w ¿yciu publicznym, w szkole, ogra-
niczenie dostêpu do ró¿nych stanowisk,
sprowadzanie i osiedlanie ludnoœci nie-
mieckiej, wykup ziemi, ograniczanie dzia-
³alnoœci polskich stowarzyszeñ itp. Tej
akcji przeciwstawia³o siê w ró¿ny sposób
spo³eczeñstwo polskie. Swojemu patrio-
tycznemu zaanga¿owaniu da³o wyraz,
bior¹c udzia³ w ruchach wyzwoleñczych,
jakie mia³y w tych czasach miejsce w ró¿-
nych zaborach. Na miejscu aktywnie
walczono o jêzyk polski, czego wymow-
nym przyk³adem jest udzia³ dzieci z ró¿-
nych miejscowoœci Ziemi Œmigielskiej
w powszechnym strajku szkolnym 1906/
07. Na niwie gospodarczej du¿¹ aktyw-
noœæ wykazywa³y kó³ka rolnicze, które
poprzez propagowanie nowych metod
uprawy i hodowli, wzajemn¹ pomoc, dzia-
³alnoœæ kulturaln¹, przyczynia³y siê do
umacniania w³asnoœci polskiej na wsi. Ist-
niej¹ce w miastach polskie organizacje
rzemieœlnicze i kupieckie, tak¿e s³u¿y³y
gospodarczemu umocnieniu Polaków.

Ziemia Œmigielska w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918/19

Takim przyk³adem jest powsta³e 9 lipca
1883 roku Towarzystwo Przemys³owców
Katolickich w Œmiglu, które by³o konty-
nuatorem istniej¹cego wczeœniej Towa-
rzystwa Czeladzi Katolickiej. Podstaw¹
efektywnej dzia³alnoœci gospodarczej
by³a mo¿liwoœæ dysponowania odpowied-
nimi œrodkami finansowymi, a temu za-
daniu s³u¿y³y banki o polskim rodowo-
dzie. Do takich zalicza³ siê powsta³y w
1893 roku w Œmiglu Bank Ludowy. Mimo
istnienia niesprzyjaj¹cych warunków
powstawa³y liczne towarzystwa kultural-
ne. Takim zas³u¿onym w dziele krzewie-
nia polskiego jêzyka i kultury stowarzy-
szeniem by³ za³o¿ony w 1893 roku œmi-
gielski chór „Harmonia”. W ca³ej Wiel-
kopolsce, a wiêc tak¿e w Œmiglu, m³o-
dzie¿ tworzy³a kluby sportowe, gdzie tak-
¿e krzewiono nie tylko kulturê fizyczn¹,
ale i szeroko pojêt¹ kulturê. Do nich na-
le¿y zaliczyæ powsta³e w 1912 roku To-
warzystwo Ko³owników. Du¿y wk³ad
w edukacjê spo³eczeñstwa polskiego
mia³a organizacja „Sokó³”, która prowa-
dzi³a wszechstronn¹ dzia³alnoœæ, a w tym
tak¿e szkolenie wojskowe. W Œmiglu
utworzono „Sokó³” w 1902 roku, a jego
twórc¹ by³ lekarz Zygmunt Konieczny. W
Wielichowie powsta³ w 1904 roku, a jego
pierwszym prezesem zosta³ Stanis³aw
Bobkiewicz. Najm³odsi nale¿eli do ruchu
skautowego. Poniewa¿ zarz¹dzeniem
w³adz wojskowych zosta³ on w maju 1918
roku zawieszony na terenie Wielkopolski,
w Œmiglu powsta³a w lipcu 1918 roku taj-
na dru¿yna skautowa im. ks. Józefa Po-
niatowskiego. Tu¿ przed powstaniem
dzia³a³a w Œmiglu tajna dru¿yna pogoto-
wia, a tak¿e oddzia³ Czerwonego Krzy¿a.

W listopadzie 1918 roku dosz³o do za-
warcia rozejmu w Compiegne, koñcz¹-
cego dzia³ania wojenne. Wszyscy trzej za-

borcy, t.j. Austria, Prusy i Rosja zostali
pokonani, a Polacy mieli szansê wybiæ siê
na wolnoœæ. W Berlinie dosz³o do rewo-
lucji, co spotêgowa³o chaos i rozprê¿e-
nie w ca³ym pañstwie. Polacy w zaborze
pruskim wykorzystali ten moment. Œmi-
giel by³ miastem germanizowanym,
gdzie stacjonowa³ batalion zapasowy 37.
pu³ku piechoty i w zwi¹zku z tym zosta³a
tu powo³ana Rada ̄ o³nierska, przekszta³-
cona póŸniej w Radê Robotniczo-¯o³-
niersk¹, na której czele stan¹³ Hoelzer.
W jej sk³ad wchodzili i Niemcy, i Polacy.
Rada pe³ni³a funkcje kontrolne wobec
istniej¹cych i dzia³aj¹cych jeszcze do-
tychczasowych w³adz. Zgodnie z zalece-
niami Tymczasowej Naczelnej Rady Lu-
dowej 1 listopada 1918 roku powsta³a
w Œmiglu Powiatowa Rada Ludowa, któ-
rej przewodniczy³ w³aœciciel ziemski
z Popowa Starego Ksawery Speichert.
Organowi temu podlega³a Stra¿ Ludowa,
która dba³a o sprawy bezpieczeñstwa
w powiecie. Na jej czele sta³ Boles³aw
P³ócieniak, a nastêpnie Bronis³aw Stein-
metz ze Œmigla. W dniach 3-5 grudnia
1918 roku obradowa³ w Poznaniu Sejm
Dzielnicowy, w którego obradach uczest-
niczy³o 10 delegatów z powiatu œmigiel-
skiego. Sejm wybra³ Naczeln¹ Radê Lu-
dow¹, a ta z kolei Prezydium i Komisa-
riat jako organ wykonawczy. 27 grudnia
1918 roku dosz³o do pamiêtnych wyda-
rzeñ w Poznaniu zwi¹zanych z przyjaz-
dem Ignacego Paderewskiego. W wyni-
ku staræ zbrojnych zgin¹³ pierwszy po-
wstaniec – Franciszek Ratajczak ze Œniat.
P³omieñ powstania przeniós³ siê b³yska-
wicznie na prowincjê. Miejscowe oddzia-
³y wyzwoli³y szereg miast, a wiêc Ko-
œcian, Grodzisk Wlkp., Œrem, Krotoszyn,
W¹growiec, Szamotu³y, Wronki itd.
W Œmiglu w³adzê przejêli Polacy, którzy
systematycznie usuwali ze stanowisk
Niemców i zastêpowali ich swoimi urzêd-
nikami. Dotyczy³o to m.in. landrata, któ-
rego na stanowisku starosty zast¹pi³ Jó-
zef Kopczyñski. Za sprawy szkolne od-
powiada³ ks. Józef Marciniak, kolejowe
Antoni Drótkowski, s¹dowe Witold
£ukomski i.t.d. Od 30 grudnia oddzia³y
Stra¿y Ludowej systematycznie patrolo-
wa³y miasto i okolice.

Jan Pawicki (c.d.n.)

Najm³odsi uczniowie z klas 0, I, II, III
szko³y w Bronikowie wraz ze swoimi na-
uczycielkami odwiedzi³y 10 paŸdzierni-
ka oczyszczalniê œcieków w Œmiglu. Po

Z ekologi¹ na ty
terenie zak³adu maluchy oprowadzali
pracownicy oczyszczalni pani Karolina
i pan Roman.
Dzieci dowiedzia³y siê, co to s¹ bakterie,

do czego s¹ potrzebne, jak siê je wa¿y
oraz pozna³y etapy oczyszczania wody.
Z podziwem ogl¹da³y olbrzymie zbiorni-
ki z wod¹, a pracownicy z cierpliwoœci¹
odpowiadali na pytania.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie.



listopad/200810

„Wêdrowiec na istnienie spojrzawszy
z ukosa
Wszed³ na cmentarz: œmieræ, trawa
i rosa”

/B. Leœmian/

Jesieñ jest por¹ roku, podczas której
wraca siê myœlami do osób, które ode-
sz³y ju¿ z tego œwiata. Kierujemy je za-
zwyczaj ku swoim bliskim i znajomym.
W dzieñ Wszystkich Œwiêtych udajemy
siê na cmentarze, zapalamy znicze. Nie-
stety, s¹ cmentarze, które pozostaj¹ ciem-
ne i puste.
Jak co roku w tym okresie wybraliœmy
siê na rajd rowerowy szlakiem zapomnia-
nych cmentarzy. Spotkanie wyznaczyli-
œmy sobie przy dawnym cmentarzu
¿ydowskim, gdzie utworzone zosta³o la-
pidarium z ocala³ych tablic nagrobnych
(macew), które kilkanaœcie ostatnich lat
przele¿a³y na cmentarzu ewangelickim.

„Œladami dawnych mieszkañców”

Naszym kolejnym etapem wycieczki by³
w³aœnie ten cmentarz. Dzieñ by³ wyj¹t-
kowo piêkny, co sprzyja³o wycieczce po
jednym z najstarszych cmentarzy w Wiel-
kopolsce (1595). Stamt¹d jest tylko kil-
kaset metrów do miejsca, gdzie sta³ dwór,
przed którym Jan Henryk D¹browski
poprosi³ o rêkê Barbary Ch³apowskiej.
W miejscu dworku w³adze samorz¹dowe
ustawi³y ogromny g³az, na którym znaj-
duje siê wizerunek Barbary i szkic nie-
istniej¹cego ju¿ budynku.
Nastêpnym celem naszej wycieczki by³a
granica trzech wsi: Starej Przysieki
Pierwszej, Gniewowa i Parska, gdzie stoi
zrekonstruowany w 2006 roku kopiec
graniczny miêdzy niegdysiejszymi do-
brami opactw cysterskiego i benedyktyñ-

skiego. By³a to najstarsza budowla na
ziemi œmigielskiej, której pisana historia
siêga 1278 roku. Od kopca ju¿ blisko do
Parska, gdzie znajduje siê kaplica p/w
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po³o-
¿ona jest na terenie parku dworskiego,
w dawnym mauzoleum niemieckiej ro-
dziny Gersdorff. Jeszcze pami¹tkowe
zdjêcie przy figurze „diab³a” i ruszamy

w kierunku Starego Bojanowa, sk¹d ok.
2 km dziel¹ nas od cmentarza ewange-
lickiego w Robaczynie (1789). Mimo, ¿e
to obiekt zabytkowy, widoczna jest jego
stopniowa degradacja: dachy kaplic maj¹
powa¿ne ubytki w gontach, coraz mniej
nagrobków, ca³oœæ jest mocno zaroœniê-
ta. Ale nadal mo¿na podziwiaæ piêkno
cmentarza, m.in. bramê wejœciow¹, mur
okalaj¹cy cmentarz, pomnik poleg³ych
w ró¿nych wojnach, nagrobek Eleonory

Bojanowskiej i jej dzieci, a tak¿e grób
Erdmanna Gernotha w formie granito-
wego g³azu zwieñczonego ga³¹zk¹ z liœæ-
mi dêbu z ¿o³êdziami. Z Robaczyna uda-
liœmy siê ¿ó³tym szlakiem do Wydorowa,
w którym znajduj¹ siê resztki cmentarza
ewangelickiego. Miejsce to poch³on¹³ las
i tylko nieliczne œlady nagrobków
œwiadcz¹ o tym, ¿e w przesz³oœci by³o to
miejsce pochówku. Nasz¹ niespe³na 30-
kilometrow¹ wycieczkê zakoñczyliœmy
w Œmiglu, wracaj¹c w piêknym s³oñcu le-
œnym duktem pokrytym opadaj¹cymi li-
œæmi.
Na wszystkich cmentarzach, pamiêtaj¹c
o dawnych mieszkañcach ziemi œmigiel-
skiej, zapaliliœmy symboliczne znicze. Po-
dziêkowania dla opiekunów rajdu: Rober-
ta Plewki, Piotra Andrynowskiego i £uka-
sza Jurgi.

Andrzej Weber
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10 i 11 paŸdziernika w Szkole Filial-
nej w ̄ egrówku by³o szczególnie podnio-
œle i uroczyœcie. W pi¹tek swój wielki
dzieñ mia³y przedszkolaki. Najpierw
w obecnoœci swoich najbli¿szych musia-
³y wykonaæ zadania, które sprawdza³y ich
odwagê i kole¿eñstwo. Kiedy pomyœlnie
zda³y egzamin, przyst¹piono do uroczy-
stego œlubowania. Kierownik szko³y Bar-
bara £awniczak pasowa³a ka¿de dziecko
na prawdziwego przedszkolaka, a wycho-
wawczyni Agnieszka £ochowicz wrêczy-
³a dzieciom pami¹tkowe dyplomy i s³od-
kie niespodzianki.

Podwójne œlubowanie

W sobotê z kolei œwiêtowali pierwszokla-
siœci. W rytm poloneza wkroczyli do sali,
gdzie z wielkim przejêciem odpowiadali

na pytania starszych kolegów. Dotyczy-
³y one naszego kraju, nauki, ochrony
przyrody, kulturalnego zachowania siê
w szkole i w domu. Nastêpnie w obecno-
œci rodziców i ca³ej spo³ecznoœci szkol-
nej przyst¹pi³y do uroczystego œlubowa-
nia. I tego dnia pani kierownik mia³a spo-
ro pracy podczas pasowania pierwszokla-
sistów. Wychowawczyni El¿bieta Lemañ-
ska gratulowa³a uczniom, wrêczaj¹c dy-
plomy i niespodzianki zachêcaj¹ce do
sukcesów w szkolnej podró¿y.
Dzieci nie zapomnia³y równie¿ o swoich
nauczycielkach. By³y wiêc piosenki, wier-
sze, kwiaty, a tak¿e mnóstwo ¿yczeñ i po-
dziêkowañ.

A. £ochowicz, E. Lemañska

23 paŸdziernika w Filii Biblioteki Pu-
blicznej w Czaczu uczniowie klas pierw-
szych zostali pasowani na czytelników.
Po przywitaniu przez bibliotekarkê
pierwszoklasiœci wys³uchali inscenizacji
w wykonaniu klasy III a. Mali aktorzy
przebrani za krasnali i ksi¹¿ki zaœpiewa-
li piosenkê i zadawali zagadki dotycz¹ce
bajek i lektur, na które pierwszoklasiœci

Czytaæ i szanowaæ
odpowiadali. Na zakoñczenie uroczysto-
œci œlubowali, ¿e bêd¹ czytaæ i szanowaæ
ksi¹¿ki.
By³o to pierwsze spotkanie najm³od-
szych czytelników z bibliotek¹. Miejmy
nadziejê, ¿e uczniowie ci chêtnie bêd¹ tu
przychodziæ i braæ udzia³ w kolejnych
uroczystoœciach i konkursach.

A. B.
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(S³upca-L¹d-Strza³kowo)
10 sierpnia, dzieñ œw. Wawrzyñca – pa-

trona bibliotek, wielkopolscy bibliotekarze
obchodz¹ tak¿e jako w³asne œwiêto. W oko-
licach tej daty ka¿dego roku spotykaj¹ siê
na mszy œw. w intencji pracowników i bi-
bliotek, konsekwentnie wyszukuj¹c w tym
celu koœcio³y pod wezwaniem patrona.
Tegoroczne V Patronalne Œwiêto Wielko-
polskich Bibliotekarzy, obchodzone
27 wrzeœnia, patronatem organizacyjnym
otoczyli: Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w Koninie, Miejska
Biblioteka Publiczna w Koninie, Bibliote-
ka Publiczna Gminy Strza³kowo, goœcinnie
przyjmuj¹c bibliotekarzy na swoim terenie.
Przybyli pracownicy bibliotek akademic-
kich i publicznych z ca³ego województwa
oraz dwie przedstawicielki MBP w Œmiglu,
w sumie 180 osób. Spora liczba, zwa¿yw-
szy, ¿e udzia³ w imprezie jest ca³kowicie
dobrowolny i niewymuszony. Koœció³ pod
wezwaniem œw. Wawrzyñca w S³upcy, choæ
niewielki, spokojnie pomieœci³ zgroma-
dzon¹ braæ bibliotekarsk¹, wznosz¹c¹
mod³y o pomyœlnoœæ zawodow¹ i osobist¹.
Z zapowiadanych atrakcji kusi³ siêgaj¹cy
korzeniami XII wieku zespó³ klasztorny w
L¹dzie nad Wart¹. Kilka kilometrów jazdy
autokarem i jesteœmy na miejscu. W sali
wyk³adowej Oœrodka Edukacji Przyrodni-
czej prelekcjê na temat: „Klasztory i dwo-
ry mo¿now³adcze jako oœrodki kultury
w XIII-XVIII w.” Wyg³osi³ historyk i kultu-
roznawca – Jerzy £ojkom. Wyk³ad cieka-
wy, ale klasztoru nie zwiedzimy z przy-
czyn…no có¿, z przyczyn ma³o zrozumia-
³ych. Zdaje siê, ¿e za te odstêpstwa od pro-
gramu œw. Wawrzyniec w odwecie powi-
nien nieco wygarbowaæ skórê kolegom
z Konina.

Œmigielskie bibliotekarki na goœcinnej Ziemi Koniñskiej

Tymczasem na uczestników wycieczki cze-
ka³y inne atrakcje. Taras widokowy na da-
chu oœrodka oferowa³ panoramê okolicy,
gdzie wœród ³¹k i zieleni leniwie toczy swoje
wody Warta. W drodze do zespo³u klasz-
tornego mijamy odtworzony w 2006r., przy
wsparciu œrodków unijnych, ma³y s³owiañ-
ski gródek. Prosty dwór w³adcy w s¹siedz-
twie kilku kurnych chat, otoczone ostro-
ko³em stanowi¹ ca³kiem przyjemny wido-
czek. Le¿¹ce na œrodku podwórca spopie-
lone resztki ogniska œwiadcz¹, ¿e ktoœ zna-
laz³ tu sw¹ cich¹ przystañ. Nas jednak czas
nagli, wiêc ruszamy dalej.
Bramy klasztoru zamkniête, ale mo¿na
zwiedziæ przyklasztorny koœció³ p/w Naj-
œwiêtszej Marii Panny i œw. Miko³aja. Bra-
cia salezjanie, którzy od 1921 r. zamiesz-
kuj¹ tutejsze, pocysterskie lokum, ewen-
tualnie oprowadz¹ po koœciele, ju¿ za chwi-
leczkê, tylko znajd¹ klucze. Stoimy, wiêc
niespe³na dwustuosobow¹ grup¹ i czeka-
my: piêæ minut, dziesiêæ, piêtnaœcie. „Che,
che”– to kolega pech rechocze tu¿ za na-
szymi plecami.
Cierpliwoœæ nagrodzona. Koœció³ piêkny,
a¿ zatyka z podziwu. Pochodz¹c¹ z XVII
w., najstarsz¹ czêœæ systematycznie rozbu-
dowywano. Obecnie ca³oœæ zwieñczona
oœmiookienn¹, cylindryczn¹ kopu³¹ przed-

stawia fantastyczny widok. Cudowne, ko-
lebkowe sklepienia koœcio³a zdobi¹ ele-
menty sztukatorskie i malowid³a mistrzów.
Po obu stronach prezbiterium stare, drew-
niane stalle (miejsce mod³ów zakonników).
W komplecie z olbrzymimi konfesjona³a-
mi stanowi¹ dzie³o bli¿ej nieznanego brata
Adriana, który przy³o¿y³ swej zdolnej, rzeŸ-
biarskiej rêki do nowego wystroju, kiedy
klasztor pod koniec XVIII stulecia szyko-
wa³ siê do hucznych obchodów 600-lecia
istnienia.
Z L¹du jedziemy do Strza³kowa – centrum
administracyjnego, kulturalnego i gospo-
darczego dziesiêciotysiêcznej gminy. Na
miejscu, w siedzibie Gminnego Oœrodka
Kultury i Domu Stra¿aka mi³a niespodzian-
ka. Piêknie wyposa¿ona sala ju¿ czeka,
przygotowana na przyjêcie tak hurtowej
liczby goœci. Wœród witaj¹cych wójt gmi-
ny Strza³kowo, g³ówny sponsor spotkania.
Gospodarz przyj¹³ nas ciep³o i w du¿ym
skrócie przedstawi³ swoj¹ gminê, zdaj¹c siê
na bardziej sugestywne œrodki przekazu.
Profesjonalnie zrobiona prezentacja mul-
timedialna najtrafniej pokaza³a, co w regio-
nie najlepsze. Zadbano te¿ o zmarnowane
wêdrówk¹ bibliotekarskie organizmy.
Smaczny, dwudaniowy obiad i deserowe
s³odkoœci postawi³y nas na nogi i wzbudzi-
³y dozgonn¹ wdziêcznoœæ dla gospodarzy.
S³owa podziêkowañ wyg³osi³a przewodni-
cz¹ca Zarz¹du Oddzia³u SBP w Poznaniu
Ma³gorzata Halec. Zdaje siê, ¿e pech opu-
œci³ nasz¹ gromadê z chwil¹, kiedy wjecha-
liœmy na tereny Strza³kowa. Ust¹pi³ miej-
sca dobrej organizacji, tu wszystko by³o
dopiête na ostatni guzik. Za rok, w innym
koœciele pod wezwaniem œw. Wawrzyñca
spotkaj¹ siê bibliotekarze z ca³ej Wielko-
polski i znów bêd¹ œwiêtowaæ.

K.S.
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3 paŸdziernika w Samorz¹dowym
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bro-
nikowie odby³o siê spotkanie uczniów ze
starszym aspirantem Maciejem Matysia-
kiem z Zespo³u ds. Nieletnich i Patologii
Komendy Powiatowej Policji w Koœcia-
nie.
Wizyta by³a adresowana do uczniów klas
0, I i II nauczania zintegrowanego.
W trakcie spotkania policjant przekaza³
dzieciom najwa¿niejsze informacje doty-
cz¹ce bezpieczeñstwa na drodze, w domu
i w szkole. Omówiona zosta³a tak¿e istot-
na kwestia kontaktów z obcymi ludŸmi.
Dzieci z zaciekawieniem s³ucha³y porad
i zadawa³y mnóstwo pytañ. Najwiêksz¹
atrakcjê wzbudzi³a jednak maskotka po-
licyjna „Pyrek”. Prócz cennych uwag
dotycz¹cych bezpieczeñstwa, policjant

Z ¿ycia szko³y

przekaza³ naszym milusiñskim kolorowe
elementarze „Z Pyrkiem bezpieczniej”.
Pod koniec wizyty odby³a siê sesja zdjê-
ciowa z bohaterem spotkania „Pyrkiem”.
Spotkanie z policjantem cieszy³o siê spo-
r ym zainteresowaniem, w zwi¹zku
z czym zaplanowano kolejne.
11 paŸdziernika na terenie parku przy
szkole ca³a spo³ecznoœæ szkolna uczest-
niczy³a w pasowaniu na ucznia klasy I
szko³y podstawowej i gimnazjum. Wszy-
scy dobrze bawili siê przy dŸwiêkach
muzyki. Czas umila³y tak¿e konkursy
oraz gry i zabawy przygotowane przez
uczennice klasy III gimnazjum. Ucznio-
wie musieli wykazaæ siê wiedz¹ z ró¿nych
dziedzin. By³y miêdzy innymi pytania
z zakresu znajomoœci baœni oraz ró¿nych
ksi¹¿ek. Bior¹cy udzia³ w pasowaniu

wykazali siê tak¿e umiejêtnoœciami wo-
kalnymi oraz plastycznymi. Wiele rado-
œci sprawi³o dzieciom i m³odzie¿y piecze-
nie kie³basek. Najprzyjemniejszy jednak
okaza³ siê moment pasowania, poniewa¿
oprócz przyrzeczenia uczniowie na znak
przyjêcia do wspólnoty szkolnej otrzyma-
li pami¹tkowe koszulki.
W zorganizowaniu imprezy pomogli
sponsorzy: FKS spó³ka z o.O. R. Kozaka,
piekarnia D. Grygierg i Rada Rodziców.
Natomiast z okazji Œwiêta Edukacji Na-
rodowej w szkole odby³ siê uroczysty
apel. Uczniowie przygotowali przedsta-
wienie, którego tematem by³y wydarze-
nia z ¿ycia szko³y. By³y to historyjki opo-
wiedziane w sposób humorystyczny
i bardzo dowcipny. Pomiêdzy scenkami
uczniowie œpiewali piosenki, których s³o-
wa nawi¹zywa³y do zabawnych wydarzeñ
szkolnych. Niektórzy wychowankowie
wcielili siê w role nauczycieli, inni pozo-
stali uczniami. Ca³oœæ ogromnie podoba-
³a siê widzom, którzy nagrodzili aktorów
gromkimi brawami. Uczniowie z³o¿yli
¿yczenia nauczycielom i zaœpiewali zwy-
czajowe „Sto lat”.
W tym dniu tak¿e og³oszono wynik kon-
kursu „Ulubiony nauczyciel”, którego
zwyciêzc¹ zosta³ Piotr Filipowicz.

M.D.

Dzieci ze œwietlic socjoterapeutycz-
nych w Machcinie i Bronikowie 8 paŸ-
dziernika obchodzi³y Œwiêto Pieczonego
Ziemniaka.
Biesiadowanie odby³o siê w Machcinie.
Rozpoczê³o siê od wspólnego posi³ku, po
którym wychowankowie zostali podzie-
leni na grupy, aby przyst¹piæ do sporto-
wych rozgrywek.
Odby³y siê m.in. wyœcigi ziemniaczanych
skoczków (ziemniak u³o¿ony pomiêdzy
nogami zawodnika), wyœcigi w workach,
biegi z ziemniakiem na g³owie i ³y¿ce.

Ponadto podczas imprezy podopieczni
œwietlic mogli sprawdziæ swoje umiejêt-
noœci w rzucie ziemniakiem do celu, od-
by³a siê równie¿ konkurencja dru¿yno-
wego szukania ukrytych ziemniaków.
Walka by³a zaciêta!
Miêdzy konkurencjami uczestnicy otrzy-
mali s³odycze. Impreza odby³a siê na
³onie natury, gdzie dzieci obserwowa³y
zmiany zachodz¹ce w przyrodzie jesie-
ni¹ i piêkno krajobrazu,  tym bardziej, ¿e
pogoda dopisa³a.
Kolejne Œwiêto Pieczonego Ziemniaka

Pieczony ziemniak w Machcinie

zaplanowano na przysz³y rok w Broniko-
wie.

Opiekunowie grup: Karolina Fr¹k
i Joanna Wower

Przedszkolaki i uczniowie szko³y
w ¯egrówku w³¹czyli siê w kampaniê
„Dziecko bezpieczne na drodze”. Dzieci
uczestniczy³y w spotkaniu z funkcjona-
riuszem Komendy Powiatowej w Koœcia-
nie sier¿antem Rados³awem Nowakiem.
Policjant w oparciu o kolorowe elemen-
tarze pt. „Z Pyrkiem bezpieczniej”, ko-
deks pieszego i rowerzysty, plansze te-
matyczne oraz film edukacyjny opowia-

Dziecko bezpieczne na drodze
da³ o zasadach bezpiecznego poruszania
siê po ulicy i poboczu. Najwiêksz¹
atrakcj¹ dla dzieci by³ goœæ specjalny, ma-
skotka wielkopolskich policjantów-sier-
¿ant Pyrek. Przedszkolaki i uczniowie
przygotowali równie¿ prace plastyczne
„Dziecko bezpieczne na drodze”, które
zosta³y przekazane do Terenowego Ko-
mitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesz-
nie. B. £awniczak
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4 paŸdziernika – Bruszczewo
Ok. 1720 na ul. G³ównej 22-letni miesz-
kaniec Poznania, kieruj¹cy Citroenem
AX, z nieustalonej przyczyny wjecha³
w ty³ Fiata 126 prowadzonego przez 32-
letni¹ mieszkankê gm. Œmigiel, która
z podejrzeniem wstrz¹œnienia mózgu zo-
sta³a zabrana do szpitala. Kieruj¹cy byli
trzeŸwi.

7 paŸdziernika – Czempiñ
Ok. godz. 1000 w Czempiniu zatrzymano
kieruj¹cego Peugeot Boxerem 41-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 0,9 promila alkoholu w organi-
zmie zatrzymanego.

10 paŸdziernika – obwodnica Œmi-
gla
Ok. godz. 2020 na obwodnicy Œmigla ( K5)
jad¹cy w kierunku Koœciana, VW Trans-
porterem z lawet¹, 31-letni mieszkaniec
powiatu poznañskiego z nieustalonej
dot¹d przyczyny wpad³ w poœlizg, zjecha³
na przeciwleg³y pas jezdni i uderzy³
w BMW. Pasa¿erka BMW dozna³a z³a-
mania lewego uda, do szpitala z ogólny-
mi pot³uczeniami i otarciami trafili tak¿e
kierowca i drugi pasa¿er BMW.

23 paŸdziernika – Œmigiel
Wieczór – drogê do domu dwóch nielet-
nich mieszkañców pobliskiej wioski prze-
ci¹³ kot. M³odszy z ch³opaków, 15- latek,
podbieg³ do zwierzêcia i kopn¹³ je z im-
petem.
Ku zdziwieniu nieletniego obiekt ataku
„pozbiera³ siê” i próbowa³ uciec. Wtedy

oprawca, aby znów nie spud³owaæ, chwy-
ci³ zwierzê za ogon i tak podtrzymuj¹c
wymierzy³ kolejny kopniak. Zwierzê po-
lecia³o kilka metrów w górê, a kiedy spa-
d³o, nie dawa³o oznak ¿ycia. W tym cza-
sie o rok starszy kompan oprawcy filmo-
wa³ scenê przy u¿yciu telefonu komór-
kowego. Po zakoñczeniu zabawy nielet-
ni poszli do domu, nie znamy losu skato-
wanego zwierzêcia.
Wkrótce nagranie sta³o siê szkolnym
powodem dumy oprawcy. Uczniowska
atrakcja nie usz³a jednak uwadze nauczy-
cieli, a informacja o zdarzeniu trafi³a do
policjantów Zespo³u ds. Nieletnich i Pa-
tologii. W miêdzyczasie zaniepokojeni
oprawca i „operator” zd¹¿yli skasowaæ
swój filmowy dorobek.
W rozmowie z policjantami nieletni przy-
zna³ siê do znêcania nad zwierzêciem,
teraz jego spraw¹ zajmie siê S¹d Rodzin-
ny i Nieletnich. Piêtnastolatek uzasadnia³
atak w³asn¹ ocen¹ stanu zdrowia zwie-
rzêcia, które z jego perspektywy by³o
zbyt niemrawe. Z kontekstu jego wypo-
wiedzi mo¿na wywnioskowaæ, ¿e chcia³
zwierzêciu ul¿yæ.

17 paŸdziernika – Niet¹¿kowo
Ok. godz. 1030 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 57-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, badanie wykaza³o 1,3 promila alko-
holu w organizmie zatrzymanego.

20 paŸdziernika – Karœnice
Ok. godz. 1230 policja otrzyma³a informa-
cjê o zderzeniu VW Polo z Mercedesem
Sprinterem na drodze W 312.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e jad¹ca
VW Polo w kierunku Wielichowa 19-let-
nia mieszkanka gm. Koœcian najprawdo-
podobniej podczas skrêtu w drogê lo-

kaln¹ (w lewo) b¹dŸ zawracania wjecha-
³a wprost pod nadje¿d¿aj¹cego z naprze-
ciwka Mercedesa Sprintera, którym kie-
rowa³ 32-letni mieszkaniec Szamotu³.
Volkswagen odbi³ siê od Mercedesa,
obróci³ i zatrzyma³ na œrodku drogi, pra-
wie 20 metrów od miejsca zderzenia.
Mercedes po zderzeniu zjecha³ na pra-
we pobocze, gdzie rozbi³ murowany p³ot,
przewróci³ siê na bok i zatrzyma³ pó³tora
metra od œciany domu mieszkalnego.
Do szpitala trafi³o czterech uczestników
wypadku, 42-letnia pasa¿erka VW dozna-
³a urazów g³owy, twarzy, klatki piersio-
wej oraz narz¹dów w okolicy miednicy,
u kieruj¹cej VW rozpoznano uraz g³owy.
Obie poszkodowane zabrano do szpitala
nieprzytomne. Kierowca Mercedesa do-
zna³ ran podudzia obu nóg. Pasa¿era
busa zabrano do szpitala z oznakami szo-
ku, ostatecznie okaza³o siê, ¿e dozna³
ogólnych pot³uczeñ. Aby wydobyæ z auta
pasa¿erkê Volkswagena, stra¿acy musieli
u¿yæ sprzêtu hydraulicznego.
Na kilkadziesi¹t minut akcji ratowniczej
i oglêdzin procesowo-kryminalistycz-
nych ruch na drodze W 312 zosta³ za-
mkniêty. Zorganizowano objazdy przez
Bia³cz i Wilkowo.

23 paŸdziernika – Œmigiel
Ok. godz. 1520 w Œmiglu dosz³o do wy-
padku przy pracy. 57-letni mieszkaniec
gm. ̄ agañ, pracownik firmy remontowo-
budowlanej, z nieustalonej przyczyny
spad³ z 3-metrowej drabiny. Mê¿czyzna
dozna³ rany ciêtej g³owy, wstrz¹œnienia
mózgu oraz ogólnych pot³uczeñ. Policja
wspólnie z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy
wyjaœnia, czy powodem wypadku by³o
nieprzestrzeganie przepisów BHP.
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K r z y ¿ ó w k a
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 11/08
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Instruktorka nauki jazdy szuka pracy.
tel. 693 099 444

Masa¿ leczniczy, limfatyczny, rehabilita-
cja (udary, urazy)
Tel. 0693 343 723, 0721 682 020

Przyjmê do pracy w wytwórni opakowañ
– W³oszakowice, tel. (065) 5 370 057.

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia. tel. 665 120 330

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Biuro rachunkowe, rozliczanie, ksiêgi
handlowe, podatkowe.
Sprawy pracowników
te. 603-048 877Sprzeda¿ trocin

tel. (065) 5 11 76 42

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

Elektryk – 609 270 126

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Og³oszenia drobne

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

Pionowo:
1. stolica Chorwacji
2. s¹siadka Gruzji
3. czarny rycerz
4. pod³oga stodo³y
5. kosmyk w³osów
6. opium lub haszysz
7. nasada d³oni
8. miasto w Kanadzie
9. narkotyk z Kolumbii

17. kuzynka tabletki
18. resztka
20. zastawiana na myszy
21. dach na s³upach
22. podstawowa, zasadnicza czêœæ
24. ... Szarapowa
25. dom Eskimosa
26. drzazga
31. libacja
32. na Jasnej Górze
33. szarpie struny
34. bzdury
35. policjant wojskowy
37. stolica Tajlandii
38. okr¹g³y budynek
39. pocisk podwodny
41. taœma z podzia³k¹

Poziomo:
1. w rogu koperty
6. trunek

10. czeka³ na ni¹ Filon
11. obuwie na b³oto
12. postawa gimnastyczna
13. szczeniak
14. Krzysztof, polski re¿yser
15. harmonijka ustna
16. skrêcone w³ókna
19. chabry
23. wspó³¿ycie ró¿nych organizmów
27. zapora drogowa
28. poklask, uznanie
29. zwiniête miêso lub ciasto
30. liche ogrodzenie
33. kufer samochodu
36. rozwlek³y referat
40. norka
42. nad ni¹ ¿uraw
43. kolega pos³a
44. oblicze
45. s¹siedzi Czechów
46. odg³os zegara
47. z niego czekolada
48. niemiarowoœæ têtna
49. dŸwignia handlu

1 2
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28 4
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1 2 3 4 5 6 _ 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bukiety œlubne, wypo¿yczenie samocho-
du, dekoracje koœcio³a i samochodu.
tel. 668 116 140

Nagrodê za rozwi¹zanie krzy¿ówki z nr 10 otrzymuje Antoni Andrzejak z Broñ-
ska.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.
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12 paŸdziernika w hali sportowej Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie odby³ siê jubileuszowy koncert
z okazji 10-lecia Zespo³u Tanecznego
Pr yzmat-Bis. W pokazie tañca wziê³o
udzia³ blisko 140 osób, podzielonych na
dziewiêæ grup. Widzowie mogli obejrzeæ
uk³ady taneczne w wykonaniu Pryzma-
tu-Bis ze Œmigla oraz Pryzmatu-Mini
z Koœciana do choreografii Aldony
i Agnieszki Ostrowskiej. W trwaj¹cym
blisko dwie godziny pokazie zespo³y za-
prezentowa³y tañce wspó³czesne: jazz,
modern-jazz, broadway, hip-hop, funky,
rock and roll oraz disco. Zespó³ tworz¹
tancerze w wieku od 6 do 20 lat. M³odsi
æwicz¹ pod okiem Aldony Ostrowskiej,
zaœ starsze grupy trenuj¹ z Agnieszk¹
Ostrowsk¹. Podczas koncertu po raz
ostatni zaprezentowa³a siê najstarsza
grupa taneczna – „dziesiêciolatki”. Du¿¹

Urodzinowy Pryzmat-Bis
atrakcj¹ uroczystoœci by³ pokaz braci,
Mateusza i Dominika Czarneckich ze
Œmigla, którzy zatañczyli widowiskowe-
go Jump-Style oraz show taneczne w sty-
lu salsy w wykonaniu instruktorów tañ-
ca: Agnieszki Ostrowskiej i Paw³a Polca
z Poznania.
Wœród licznej publicznoœci byli m.in. se-
nator Ma³gorzata Adamczak, burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, zastêpca burmi-
strza Wies³awa Poleszak-Kraczewska,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla
Jan Józefczak, dyrektor Centrum Kultu-
ry w Œmiglu Eugeniusz Kurasiñski.
W tym roku rodzice dzieci tañcz¹cych
w Pryzmat-Bis wraz z najstarszymi jego
cz³onkami za³o¿yli stowarzyszenie pod
nazw¹: Œmigielskie Towarzystwo Mi³o-
œników Tañca, którego prezesem zosta³
Feliks Banasik. Otwiera to drogê pozy-
skiwania funduszy, m.in. przekazania na

rzecz zespo³u 1% podatku.
Z okazji jubileuszu burmistrz Œmigla
przekaza³ na rzecz nowo powsta³ego sto-
warzyszenia czek o war toœci 500 z³,
z przeznaczeniem na zrealizowanie naj-
pilniejszych potrzeb Pryzmatu-Bis.
Nie zabrak³o podziêkowañ od cz³onków
zespo³u i ich rodziców, a tak¿e urodzino-
wych ¿yczeñ od zaproszonych goœci. Ju-
bileuszowym uroczystoœciom towarzy-
szy³a loteria fantowa, w której nagroda-
mi by³y trofea zespo³u: du¿y s³oñ – na-
groda z Czêstochowy i obraz z konkur-
su w Toruniu, a tak¿e maskotki od spon-
sora.
W imieniu tancerzy i instruktorów gor¹-
co dziêkujemy instytucjom, sponsorom,
darczyñcom oraz wszystkim, którzy
przez minione 10 lat nie odmówili zespo-
³owi pomocy.

Honorata Kurzawa – ŒTMT

Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
10 paŸdziernika kolejny raz w³¹czy³o siê
w akcjê pn. Dzieñ Drzewa, które w Pol-
sce obchodzone jest ju¿ po raz szósty.
Œwiêto Drzewa umo¿liwia bezpoœrednie i
konkretne dzia³anie na rzecz œrodowiska
i ochrony klimatu. Ma ono przede wszyst-
kim propagowaæ w spo³eczeñstwie troskê

Dzieñ drzewa
o drzewa, wiêc dlaczego nie zacz¹æ tych
dzia³añ ju¿ od najm³odszych lat?
Przedszkolaki ten dzieñ rozpoczê³y od
spotkania z leœniczym panem Augusty-
niakiem, który z racji swojego zawodu
i pasji ¿yciowej posiada du¿o wiadomo-
œci na temat drzew. Swoj¹ wiedzê prze-
kaza³ najm³odszym s³uchaczom. Razem

posadzili symboliczne drzewo w przed-
szkolnym ogródku. Ma ono byæ pa-
mi¹tk¹ Roku Przedszkolaka, który obec-
nie obchodzimy. Dzieñ ze Œwiêtem Drze-
wa dzieci podsumowa³y w pracach pla-
stycznych. Scenariusz obchodów opraco-
wa³a i przygotowa³a Justyna Spalona.
Mieszkañców Œmigla zapraszamy do w³¹-
czenia siê w kolejn¹ akcjê za rok.

Samorz¹dowe Przedszkole w Œmiglu

W Przedszkolu Samorz¹dowym
w Œmiglu, w ramach projektu edukacyj-
nego „Twórcze myœlenie przedszkolaka”
finansowanego ze œrodków Unii Europej-
skiej, odby³y siê warsztaty dla rodziców.
Prowadz¹cy je Marek Hoffman – psycho-
log, zajmuj¹cy siê od wielu lat rozwija-
niem u dzieci umiejêtnoœci czytania, za-
znajomi³ wszystkich z mo¿liwoœciami
poznawczymi dziecka. Omówi³ tak¿e pro-
gram codziennych æwiczeñ oraz pomóg³

Rodzice w przedszkolnej ³awce
zrozumieæ Ÿród³a problemów naszych
dzieci w zakresie czytania.
Ka¿dy uczestnik spotkania otrzyma³ pa-
kiet informacji i æwiczeñ, które pomog¹
w realizacji ciekawych, edukacyjnych
zabaw z dzieckiem w domu.
Dziêki takim spotkaniom rodzice œmi-
gielskich przedszkolaków maj¹ mo¿li-
woœæ wspó³uczestniczenia w realizowa-
nym przez placówkê projekcie.

Samorz¹dowe Przedszkole w Œmiglu

i warsztatach, co daje nowe pomys³y, zna-
jomoœci i pewnoœæ siebie.
Dziêkujemy osobom, które pomog³y w or-
ganizacji kursu – wszystkim prowadz¹-
cym zajêcia, w³aœcicielom restauracji
„Marta” Halinie i Karolowi Jankowskim,
dyrektorom szkó³ w Starym Bojanowie
Mariuszowi Drótkowskiemu oraz w Œmi-
glu Marzenie Kowalczyk, jak i kierownik
Szko³y Filialnej w ¯egrówku Barbarze
£awniczak.
Komenda kursu zastêpowych
Komendantka: Magdalena Jaworowicz
Zastêpca komendantki: phm. Katarzyna
W³odarczak
OboŸny: Wojciech Cichoszewski

Podstaw¹ dzia³ania dru¿yny harcer-
skiej jest system ma³ych grup, czyli za-
stêpów. Aby taki kilkoosobowy zespó³
móg³ dobrze dzia³aæ, potrzebny jest mu
lider. Podczas dwóch weekendowych spo-
tkañ w Starym Bojanowie oraz ¯egrów-
ku dwunastoosobowa ekipa kursantów
stara³a siê zg³êbiæ tajniki bycia zastêpo-
wym, czyli liderem ma³ej grupy. W kur-
sie wziêli udzia³ harcerze w wieku 11-14
lat z Hufców Œmigiel oraz Leszno. Uczest-
nicy kursu poszerzali swoj¹ wiedzê har-
cersk¹, brali udzia³ w zajêciach integra-
cyjnych, poznawali nowe pl¹sy i zabawy,

Kurs zastêpowych
które bêd¹ mogli wykorzystaæ w pracy ze
swoim zastêpem. Organizatorzy zadbali
tak¿e o to, aby przysz³y zastêpowy posia-
da³ podstawow¹ wiedzê harcersk¹, a tak-
¿e potrafi³ udzieliæ pierwszej pomocy oraz
wiedzia³, jak bezpiecznie poruszaæ siê ze
swoim zastêpem po drogach. Kurs zakoñ-
czy³ siê gr¹, która sprawdza³a wiedzê har-
cerzy. Najlepsi otrzymali patent zastêpo-
wego, który uprawnia do pe³nienia tej
funkcji w dru¿ynie harcerskiej. Nadziej¹
jest, ¿e przyszli zastêpowi dobrze wyko-
rzystaj¹ nabyt¹ wiedzê, a ten kurs zachê-
ci³ ich do brania udzia³u w innych kursach
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Radni w kompletnym sk³adzie,
30 paŸdziernika, podczas XXVI sesji
Rady Miejskiej podjêli jednog³oœnie
szesnaœcie uchwa³, w tym piêæ dotycz¹-
cych miejscowych op³at.
Przed Gmin¹ Œmigiel otwiera siê szan-
sa skorzystania z niema³ych unijnych
funduszy na poprawê istniej¹cej infra-
struktury kanalizacyjnej. Projekt inwe-
stycji zak³ada skanalizowanie dziesiê-
ciu miejscowoœci, co pozwoli obj¹æ sys-
temem œciekowym oko³o 11 tysiêcy
mieszkañców. Dziœ objêtych jest nie-
spe³na 4 tysi¹ce, czyli 25% œmigielskiej
aglomeracji. Wartoœæ zadania opiewa
na  ponad 70 milionów z³otych. Przy tak
ogromnych kosztach zrealizowanie
przedsiêwziêcia jest mo¿liwe jedynie
przy za³o¿eniu, ¿e Gmina otrzyma do-
tacjê. Wk³ad w³asny samorz¹du bêdzie
kszta³towa³ siê w kwocie 26 mln z³o-
tych, co i tak bêdzie stanowiæ niebaga-
teln¹ sumê. Przed Gmin¹ stoi równie¿
wiele innych wa¿nych zadañ, jak budo-
wa dróg, remonty istniej¹cych obiek-
tów, utrzymanie placówek oœwiato-
wych, kulturalnych, czy zadania z za-
kresu pomocy spo³ecznej. Takie dane
przytoczy³ burmistrz Wiktor Snela za-
nim radni przyst¹pili do podjêcia
uchwa³ ustalaj¹cych wysokoœæ podat-
ków, które w 2009 roku wzrosn¹ œred-
nio o 8%. Przychód z tytu³u podwy¿ki
podatków to dla bud¿etu gminy dodat-
kowe 300 tysiêcy z³otych. 
I tak przyk³adowo w³aœciciel samocho-
du ciê¿arowego spe³niaj¹cego normy
ekologiczne o masie ca³kowitej od 3,5 t
do 5,5 tony, odprowadzi za rok 2009 po-
datek w wysokoœci 590 z³. Za samochód
o tych samych parametrach, ale nie
spe³niaj¹cy norm ekologicznych bêdzie
musia³ zap³aciæ o 58 z³otych wiêcej.
Wzrostem objête zostan¹ równie¿ staw-
ki podatku od nieruchomoœci. Za metr
kwadratowy powierzchni u¿ytkowej
w budynku mieszkalnym, od nowego
roku œmigielanie zap³ac¹ 0,58 z³. W lo-
kalach przeznaczonych na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ stawka wroœnie odpo-
wiednio do 16,20 z³ za 1 m2, za wyj¹t-
kiem lokali s³u¿¹cych jako zaplecze do
œwiadczenia us³ug zdrowotnych, gdzie
stawka wyniesie 3,84 z³. Rajcy ustalili
tak¿e podstawê obliczania podatku rol-
nego w nadchodz¹cym roku na kwotê
48 z³, obni¿aj¹c tym samym œredni¹
cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy kwar-
ta³y 2008 r. (55,80 z³) og³aszan¹ przez
prezesa GUS.

X X V I  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j

Rada wprowadzi³a ponadto op³atê adia-
cenck¹, wi¹¿¹c¹ siê ze wzrostem war-
toœci nieruchomoœci w wyniku jej po-
dzia³u. Dotyczyæ bêdzie ona m.in. w³a-
œcicieli gruntu rolnego, którzy wyst¹-
pi¹ o jego przeklasyfikowanie i podzia³,
(np. na dzia³ki budowlane). Bêd¹ oni
obowi¹zani odprowadziæ 30% podatek
od kwoty stanowi¹cej ró¿nicê wartoœci
nieruchomoœci przed i po podziale. 
Niebawem, zmieni¹ siê równie¿ staw-
ki op³aty targowej. Obowi¹zuj¹ce op³a-
ty od trzech lat utrzymywa³y siê na tym
samym poziomie. Podniesienie stan-
dardu placu handlowego przy ulicy
Skar¿yñskiego, a w zwi¹zku z tym jego
podzia³ na stanowiska umiejscowione
na utwardzonym i nie utwardzonym
pod³o¿u przyczyni³y siê do decyzji Rady
Miejskiej o zmianie dotychczas obowi¹-
zuj¹cych stawek. Na obszarze o nie wy-
brukowanym pod³o¿u pozostan¹ staw-
ki obowi¹zuj¹ce dotychczas, natomiast
na pozosta³ych, wybrukowanych sto-
iskach cena wstêpu wzroœnie. Zmiany
op³at dotycz¹ równie¿ targowiska przy
ulicy Kiliñskiego.
Ponadto radni ustalili limit 5 licencji na
wykonywanie transportu drogowego
taksówk¹, udzielili dotacji celowej
w kwocie 20 tysiêcy z³otych na remont
dachu koœcio³a nale¿¹cego do parafii
p.w. NMP Wniebowziêtej w Œmiglu,
wprowadzili porz¹dkuj¹ce zmiany
w bie¿¹cym bud¿ecie Gminy, a tak¿e
ustalili wysokoœæ przys³uguj¹cego
cz³onkom OSP z mocy ustawy, ekwiwa-
lentu za udzia³ w akcjach gaœniczych,
b¹dŸ te¿ szkoleniach po¿arniczych.
Œwiadczenie powy¿sze nie przys³uguje
 stra¿akom, za czas ich nieobecnoœci
w pracy, za który zachowali wynagro-
dzenie.
Jednym z punktów obrad by³o uchwa-
lenie Wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych na najbli¿sze 3 lata,
dla Zak³adu Wodoci¹gowo-Kanalizacyj-

nego w Œmiglu Sp. z o.o. Nowym kie-
runkiem gospodarowania w Zak³adzie
bêdzie przeznaczanie kwot z odpisów
modernizacyjnych na konser wacjê
oraz bie¿¹cy remont sieci wodoci¹go-
wej. Modyfikacjom zosta³ poddany tak-
¿e Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata
2007-2013. Dokonano w nim zmian
w rubrykach dotycz¹cych kosztów in-
westycji na kwoty odzwierciedlaj¹ce
stan rzeczywisty.
Radni podjêli tak¿e uchwa³ê upowa¿nia-
j¹c¹ kierownika Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej do podejmowania dzia³añ wo-
bec d³u¿ników alimentacyjnych, oraz
dwie uchwa³y o przyst¹pieniu do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obsza-
rów lokalizacji si³owni wiatrowych, tj.
dla Morownicy, ¯egrówka oraz Sp³a-
wia.
Ostatnia uchwa³a dotyczy³a powo³ania
komisji doraŸnej do rozpatrzenia kolej-
nej skargi na dzia³alnoœæ Burmistrza
Œmigla, z³o¿onej przez pañstwa Borow-
skich do Dyrektora Izby Skarbowej
w Poznaniu i przekazanej wg kompe-
tencji do rozpatrzenia Radzie Miejskiej
Œmigla. W komisji pracowaæ bêd¹ rad-
ni Marian Drzewiecki, W³odzimierz
Drótkowski i Wojciech Ciesielski.
Pañstwo Borowscy byli równie¿ auto-
rami wniosku skierowanego do œmi-
gielskiej Rady Miejskiej o odwo³anie
Jana Józefczaka z funkcji Przewodni-
cz¹cego Rady. Niezadowoleni z nieko-
rzystnego dla siebie rozpatrzenia przez
Radê skargi na bezczynnoœæ Burmi-
strza, wnioskodawcy zarzucili  Prze-
wodnicz¹cemu stronniczoœæ i manipu-
lacjê faktami co, ich zdaniem, mia³o
bezpoœredni wp³yw na niekorzystne dla
nich rozpatrzenie skargi. Poœrednio
zarzucili tak¿e stronniczoœæ ca³ej Ra-
dzie. Zgodnie z przepisami prawa tyl-
ko radni sk³adaæ mog¹ wniosek o od-
wo³anie przewodnicz¹cego (art. 19 ust.
4 Ustawy o Samorz¹dzie Gminnym
z dn. 8 marca 1990 r. ze zmianami:
„Odwo³anie przewodnicz¹cego i wice-
przewodnicz¹cych nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
rady gminy”). Przy obecnoœci 15 rad-
nych wniosek taki z³o¿yæ mog³o co naj-
mniej 4 samorz¹dowców. Œmigielscy
rajcy nie z³o¿yli formalnego wniosku
o odwo³anie Przewodnicz¹cego Rady,
tym samym nie popieraj¹c inicjatywy
pañstwa Borowskich.

A. Kasperska
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VII edycja Zawodów Latawcowych
odby³a siê w 17 paŸdziernika. Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
zaprosi³ do udzia³u uczniów szkó³ z tere-
nu gminy. Na zaproszenie odpowiedzieli
uczniowie ze Starego Bojanowa i Œmigla.
Modele ocenialiœmy w kategorii indywi-
dualnej i jako reprezentacje szkó³.
Pierwszej oceny, czyli estetyki wykonania,
konstrukcji i zdobienia dokonali Erika
Krystof i Danuta Strzelczyk oraz Krzysz-
tof Daniel – instruktor sekcji modelar-

Latawce nad stadionem

Bronikowo 25.10.2008
Na rowerzystów, którzy pod opiek¹

Najm³odsi tenisiœci z Czacza odnieœli
sukcesy podczas dwudniowych rozgry-
wek odbywaj¹cych siê w Objezierzu ko³o
Obornik.
W pierwszym turnieju indywidualnym
(¯aków – 18 paŸdziernika) Joanna Ma-
œlak zajê³a II miejsce, Rafa³ Pelec III miej-
sce, a Szymon Pelec IV.
Nastêpnego dnia rozgrywano Eliminacje
Wojewódzkie Dru¿yn Uczniowskich Klu-
bów Sportowych o Puchar PZTS. Rafa³

III Œmigielska Jesieñ Turystyczna

Sukces tenisistów UGLKS Orlêta Czacz

Dziewi¹ty Maraton w Poznaniu, naj-
wiêkszy w Polsce, odby³ siê w tym roku
12 paŸdziernika. Startowa³o w nim ponad
3 tys. Uczestników, m.in. z Kenii, Bia³o-
rusi, Ukrainy, Finlandii, Francji. Zwy-
ciêzc¹ zosta³ Kenijczyk. W tym doboro-
wym towarzystwie nie zabrak³o zawod-
ników OKFiR Œmigiel. W najstarszej ka-
tegorii wiekowej stratowa³ Micha³ Szku-
dlarek, który zaj¹³ I miejsce, wyprzedza-
j¹c ponad 1000 zawodników o kilkanaœcie
lat m³odszych i uzyskuj¹c czas 4,19,12.
Ireneusz Koller by³ 1142. (czas 3,58,29),
Jakub Wojciechowski zaliczy³ pó³mara-
ton.
18 paŸdziernika Micha³ Szkudlarek, jako
najstarszy uczestnik, bra³ udzia³ w pierw-

Kolejne sukcesy

stwa. Oceny by³y wyrównane, przedsta-
wione latawce prezentowa³y siê napraw-
dê dobrze. Nastêpnie nadszed³ moment
najwa¿niejszej próby – loty. Pogoda sprzy-
ja³a, wia³ lekki wiatr. Ka¿dy latawiec by³
dwukrotnie oceniany pod wzglêdem no-
œnoœci. Niebo nad stadionem zabarwi³o
siê kolorowymi latawcami.
W koñcowej ocenie indywidualnie przo-
dowali uczestnicy ze Starego Bojanowa:
I miejsce zdoby³ Adam Olejnik, II – Szy-
mon £awniczak a III – Mateusz Olejnik,

jednak dru¿ynowo puchar odebrali re-
prezentanci szko³y w Œmiglu.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
nagrody rzeczowe i czekolady.

OKFiR

i Szymon Pelec dotarli do fina³u, w któ-
rym pokonali UKS Zduny wynikiem 3-2.
Joanna i Alicja Maœlak równie¿ zosta³y
finalistkami, jednak przegra³y mecz
z UKS Maraton w Moskumi 3-0. W re-
zultacie zajê³y drugie miejsce. Takimi
wynikami m³odzi zawodnicy z Czacza za-
pewnili sobie udzia³ w eliminacjach do
Pó³fina³ów Pucharu Polski, 9 listopada
w Objezierzu.
Tenisistom ¿yczymy kolejnego awansu,
tym razem do fina³u ogólnopolskiego.

Marek Maœlak

Danuty Strzelczyk i Ryszarda Primela
przemierzyli trasê Œmigiel – Bronikowo,
czekaliœmy w goœcinnym gospodarstwie
agroturystycznym pañstwa Haberników.
Tam przyjecha³a równie¿ grupa z W³o-
szakowic.
Tu¿ po przyjeŸdzie uczestnicy z przyjem-
noœci¹ rozgrzewali siê gor¹c¹ herbat¹
i zajadali pyszne ciasto. Nastêpnie rozpo-
czêliœmy gry i zabawy. Pogoda dopisa³a,
w promieniach s³oñca zadania do wyko-
nania, takie jak na przyk³ad rzut kapelu-

szem, „¿ó³wia” jazda rowerem, wydawa-
³y siê ³atwiejsze. W przygotowanych kon-
kurencjach zarówno m³odsi jak i starsi
uczestnicy wykazali siê niez³¹ sprawno-
œci¹.
Po konkursowych emocjach nadesz³a
chwila na odpoczynek przy ognisku,
gdzie mo¿na by³o upiec kie³baski.
Ostatnim punktem programu rajdu by³o
losowanie nagród, które otrzymali wszy-
scy uczestnicy.
Organizatorem imprezy by³ Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.

¯.K.

szym Biegu Ulicznym Miast Partner-
skich Leszno-Deurne, (miasto w Holan-

dii) na dystansie 10 km. W biegu starto-
wa³o 40 Holendrów i 50 Polaków.

M.D.
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