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Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej
Œmigla radni obradowali w komplet-

nym, 15. osobowym sk³adzie. Podjêli sie-
dem uchwa³ oraz zapoznali siê z nastê-
puj¹cymi sprawozdaniami: z dzia³alnoœci
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w 2011
roku, z realizacji Programu wspó³pracy
Gminy Œmigiel z organizacjami pozarz¹-
dowymi w roku 2011, z dzia³alnoœci ko-
misji Rady Miejskiej za ostatni kwarta³,
a tak¿e z ocen¹ zasobów pomocy spo³ecz-
nej dla Gminy Œmigiel obejmuj¹cej rok
ubieg³y.
Rajcy zdecydowali o zmianie zasad nali-
czania dodatku funkcyjnego dla dyrek-
torów szkó³ w Gminie Œmigiel. G³ównym
kryterium, które po wejœciu w ¿ycie
uchwa³y zadecyduje o wysokoœci dodat-
ku bêdzie forma organizacyjna danej pla-
cówki oœwiatowej, czyli czy jest to zespó³
szkó³ i ile obejmuje podmiotów. Decydu-

Dwie sesje
j¹ce do tej pory kryterium liczby uczniów,
bêdzie po zmianie jednym z wielu czyn-
ników nie zaœ czynnikiem decyduj¹cym.
Druga, z podjêtych na sesji uchwa³ rów-
nie¿ dotyczy³a kwestii oœwiatowej. Rajcy
zwiêkszyli z 20 do 30, tygodniowy obo-
wi¹zkowy wymiar godzin prowadzenia
zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych dla pedagogów, logope-
dów, psychologów oraz doradców zawo-
dowych pracuj¹cych w placówkach
szkolnych podlegaj¹cych œmigielskiemu
samorz¹dowi. Celem zwiêkszenia wymia-
ru godzin jest zapewnienie uczniom
wiêkszej i w³aœciwszej pomocy i opieki.
Dwie z podjêtych na sesji uchwa³ doty-
czy³y bud¿etu Gminy. W zwi¹zku z pla-
nowanymi w 2013 roku remontami œwie-
tlic w Poladowie, Olszewie i Karminie
radni dokonali zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, ponadto wprowadzi-

li równie¿ zmiany porz¹dkowe w bie¿¹-
cym bud¿ecie.
Radni umo¿liwili tak¿e trzem kolejnym
so³ectwom, z Czacza, Czaczyka i Wydo-
rowa, które opracowa³y plan odnowy
swojej miejscowoœci, przyst¹pienie do
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Korekcie uleg³a równie¿ uchwa³a regu-
luj¹ca zasady funkcjonowania Strefy P³at-
nego Parkowania w Œmiglu. Dokonano
m.in. skrócenia - z 6 do 1 miesi¹ca - mini-
malnego okresu, na który mieszkañcy
strefy mog¹ wykupiæ kartê abonamen-
tow¹. Kwesti¹ dyskusyjn¹ wœród rad-
nych, jest zmiana zasiêgu obszaru stre-
fy. Wniesiona na sesji w tej sprawie auto-
poprawka nie zosta³a przez radnych za-
akceptowana. Sprawa zostanie ponownie
skierowana do analizy przez Komisjê
Planowania i Rozwoju.
Ostatnia z uchwa³ podjêta na sesji do-
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Po dwudziestu latach œwiêto naszego
miasta zmieni³o swoj¹ formu³ê i na-

zwê. Organizator - Rada Miejska Œmigla
- postanowi³, ¿e bêdzie to od tego roku
„Dzieñ Œmigla”.
Dzieñ rozpoczê³y imprezy sportowe.
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
przygotowa³ dla mieszkañców szereg
imprez sportowych. Rozpoczêto rajdem
rowerowym. Ju¿ o 900 przy wiatrakach
stawili siê starsi i m³odsi wielbiciele wy-
cieczek kolarskich i ruszyli w trasê po
gminie. Zakoñczenie trasy by³o na tere-
nie przy basenie k¹pielowym. Tam na
uczestników czeka³ ju¿ ciep³y posi³ek. Po
krótkim odpoczynku rozpoczê³y siê kon-
kursy sportowe, miêdzy innymi: rzuty
podkowami, ¿ó³wia jazda rowerem, rzu-
ty ringo. Oczywiœcie nie zabrak³o nagród,
zarówno wœród dzieci jak i doros³ych po
trzy osoby najlepsze w ka¿dej konkuren-
cji otrzyma³y nagrody rzeczowe i dyplo-
my. Równie¿ o 900 w sali sportowej Szko-
³y Podstawowej w Œmiglu rozpoczêli tur-
niej tenisiœci sto³owi. Czterdzieœci dzie-
wiêæ  zawodniczek i zawodników z gmi-
ny Œmigiel w siedmiu kategoriach wie-
kowych walczy³o o tytu³y najlepszych
tenisistów turnieju. Wœród dziewcz¹t
klas I-III SP I miejsce zajê³a Alicja Ma-
œlak z Czacza, najlepszym zawodnikiem
w tej samej kategorii by³ Jakub Jankow-
ski z Bronikowa. W kat. klas IV-VI SP
najlepsza zawodniczka to Joanna Maœlak
z Czacza, a zawodnik to Mateusz Zalisz
z Bielaw. W kat. gimnazjów i szkó³ po-
nadgimnazjalnych I miejsce wœród
dziewcz¹t zajê³a Wiktoria Kucharczak ze

Œmigla, a wœród ch³opców Micha³ Gzyl-
kowiak ze Œmigla. Najlepszym tenisist¹
wœród mê¿czyzn niezrzeszonych zosta³
Karol Marciniak ze Œmigla. Zawody prze-
prowadzi³ Tadeusz Koz³owski z KS „Po-
lonia”. Nagrody rzeczowe otrzymali trzej
najlepsi zawodnicy w ka¿dej z kategorii.
O godzinie 1000 na kompleksie boisk
„Orlik” rozpoczê³y siê dwa turnieje:
Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Ch³opców
Szkó³ Podstawowych  oraz Turniej Siat-
kówki Ch³opców Szkó³ Gimnazjalnych.
W turnieju pi³ki no¿nej wziê³y udzia³ czte-
ry dru¿yny ze szkó³ w Starym Bojano-
wie i Œmiglu. Na I miejscu uplasowa³a siê
dru¿yna FC Futball ze Œmigla, II miej-
sce Czerwone Diab³y - równie¿ Œmigiel,
III miejsce FC Orzeszki Stare Bojanowo,
IV miejsce AC Œmigiel.
Mecz siatkówki rozegra³y reprezentacje
Starego Bojanowa i Œmigla. Z wynikiem
3-2 z³ote medale otrzymali reprezentan-
ci Œmigla.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³
siê turniej tenisa ziemnego. Teni-
siœci walczyli w czterech katego-
riach: dziewczêta 13-17 lat, ch³op-
cy 13-17 lat, mê¿czyŸni, kobiety.
Najlepsz¹ tenisistk¹ wœród dziew-
cz¹t zosta³a Aleksandra Banasik,
wœród ch³opców tryumfowa³ Ma-
ciej Nowicki. I miejsce wœród ko-
biet zdoby³a Agata Moszak,
a wœród mê¿czyzn Olgierd Kawec-
ki.
Zwyciêzcy poszczególnych kate-
gorii otrzymali puchar y, a po
trzech najlepszych zawodników

w ka¿dej kategorii - nagrody rzeczowe.
Turniej sêdziowa³ Tomasz Fr¹ckowiak.
Odby³y siê równie¿ turnieje strzeleckie.
Na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego mo¿na by³o popróbowaæ swoich
si³ w strzelaniu z broni pneumatycznej
i ma³okalibrowej. W turnieju z wiatrów-
ki dla dzieci i m³odzie¿y najcelniejszym
okiem wykaza³a siê Angelika Skorczyk
ze Œmigla, a wœród ch³opców Rados³aw
Styziñski równie¿ ze Œmigla. Rozegrano
te¿ turniej o puchar Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Œmigla. I miejsce zaj¹³
Krzysztof Styziñski ze Œmigla, II m - Mi-
ko³aj Wawrzyniak z Nowej Wsi, a III m -
Dawid D¹browski równie¿ z Nowej Wsi.
Zawodnicy za miejsca I - III otrzymali
nagrody rzeczowe.
Ostatnim punktem sportowego progra-
mu Dnia Œmigla by³y gry i zabawy dla
dzieci do lat 10 przeprowadzone przez
panie Violettê Kozak i Zdzis³awê Rataj-
czak na boisku sportowym „Orlik”.

XXI DZIEÑ ŒMIGLA

Uczestnicy rajdu rowerowego

tyczy³a przyst¹pienia do zmiany stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta
i gminy Œmigiel, w nastêpuj¹cych ob-
szarach: zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej - obrêb Koszanowo i Nie-
t¹¿kowo, kopalni kopalin torfu - obrêb
Stare Bojanowo, us³ug w zakresie edu-
kacji, kultury i kultury fizycznej - ob-
rêb Czacz, us³ug w zakresie kultury
i kultury fizycznej - obrêb Jezierzyce.
Przedmiotowa uchwa³a pozwoli m.in.
na ubieganie siê od Agencji Nierucho-
moœci Rolnych o przejêcie gruntów
w Czaczu i Jezierzycach, a w przysz³o-
œci na wywo³anie uchwa³y o przyst¹pie-
niu do sporz¹dzenia Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego.
24 maja odby³a siê XXI sesja Rady Miej-
skiej - absolutoryjna
Po raz kolejny jednog³oœne skwitowanie
od œmigielskich radnych otrzyma³ bur-
mistrz Wiktor Snela za wykonanie bud¿e-

tu.
W 2011 roku dochody samorz¹du za-
mknê³y siê kwot¹ 61 766 839,52 z³, co sta-
nowi 99,68% za³o¿onego planu. Wydatki,
w kwocie 59 530 513,37 z³, zrealizowane
zosta³y w 88,39%. Niski procent wykona-
nia planu wydatków spowodowany by³
opóŸnieniem w realizacji kontraktu zwi¹-
zanego z budow¹ kanalizacji w Niet¹¿ko-
wie. Firma, która zosta³a wybrana w prze-
targu nie dotrzyma³a terminu wykonania
prac i nie zakoñczy³a ich w 2011 r. Osta-
tecznie bud¿et zamkn¹³ siê wolnymi
œrodkami w wysokoœci 7 622 379,01 z³.
Kwota ta, w bie¿¹cym roku, pozwoli
zmniejszyæ wysokoœæ planowanych, dla
zrównowa¿enia bud¿etu, kredytów.
Poza uchwa³¹ absolutoryjn¹ radni pod-
jêli tak¿e uchwa³ê w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania bud¿etu za
rok poprzedni.
Ponadto Rada podjê³a uchwa³ê dotycz¹c¹

przyznania medalu „Zas³u¿ony dla Mia-
sta i Gminy Œmigiel”. W tym roku - na
wniosek Stowarzyszenia Mi³oœników
Folkloru „¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿-
kowa - radni przyznali medal Zespo³owi
Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”.
Rada wyrazi³a tak¿e zgodê na odp³atne
nabycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿o-
nej w Starej Przysiece Drugiej, na której
zostanie zlokalizowana przepompownia
s³u¿¹ca funkcjonowaniu sieci kanalizacyj-
nej, jak równie¿ podjê³a decyzjê
o dofinansowaniu, w kwocie 670 200 z³ za-
dania dotycz¹cego przebudowy drogi po-
wiatowej prowadz¹cej ze Œmigla przez
Morownicê i Bronikowo do Machcina.
Pozosta³e uchwa³y podjête na sesji doty-
czy³y wprowadzenia bie¿¹cych zmian do
bud¿etu oraz Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Œmigiel na lata 2012-2023.
W czerwcu, Przewodnicz¹cy zaplanowa³
dwa posiedzenia Rady Miejskiej.

AKA
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W poszczególnych turniejach nagrody
wrêczali burmistrz Œmigla Wiktor Sne-
la, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla Wies³aw Kasperski oraz kierownik
OKFiR-u Zygmunt Ratajczak.
Czêœæ oficjalna, czyli Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej, która rozpoczê³a siê
o  g o d z i n i e  1 4

00 mia³a dwa g³ówne punk-
ty programu - nadanie medalu „Zas³u¿o-
ny dla Miasta i Gminy Œmigiel” oraz ob-
chody dziesiêciolecia wspó³pracy z fran-
cuskim miastem partnerskim Neufcha-
teau. Tradycyjnie uczestniczy³y w niej
poczty sztandarowe miejscowych orga-
nizacji. Przyby³ych do sali widowiskowej
Centrum Kultury powita³ Marian Kasper-
ski - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
W obchodach, poza œmigielskimi samo-
rz¹dowcami uczestniczyli mieszkañcy
gminy, a tak¿e zaproszeni goœcie: Ma³-
gorzata Adamczak - pose³ na Sejm RP,
Edward Strzymiñski - wicestarosta ko-
œciañski, Iwona Bereszyñska - przewod-
nicz¹ca Rady Powiatu Koœciañskiego,
przedstawiciele okolicznych samorz¹-
dów, radni powiatowi, zas³u¿eni i hono-
rowi obywatele miasta i gminy.
W tym roku uhonorowany za zas³ugi zo-
sta³ Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wiel-
kopolscy”, który ju¿ od trzydziestu lat nie
tylko uatrakcyjnia wszelkie uroczystoœci
w naszej gminie, ale przede wszystkim
promuje folklor polski w ca³ym kraju i za
granic¹. Wniosek o odznaczenie zespo-
³u z³o¿y³o do Rady Miejskiej Stowarzy-
szenie Mi³oœników Folkloru „¯eñcy
Wielkopolscy”, a brzmia³ on nastêpuj¹-
co:
„Jako oficjaln¹ datê powstania zespo³u
przyjmuje siê 23 wrzeœnia 1982 roku.
Odby³o siê wówczas pierwsze zebranie or-
ganizacyjne, na które przyby³o 35 uczniów.
Atrakcyjnoœæ zajêæ i osobowoœæ instrukto-
ra jakim by³ Eugeniusz Kurasiñski spra-
wi³a, i¿ próby gromadzi³y nawet po 50 osób,
rekrutuj¹cych siê wy³¹cznie z grona

uczniów Zespo³u Szkó³ Rolni-
czych w Niet¹¿kowie. Pierw-
szym tañcem poznanym przez
cz³onków jeszcze wówczas kó³-
ka tanecznego by³a polka co-
untry. Grupa tañczy³a rów-
nie¿ sambê, walca angielskie-
go, rock and roll i inne tañce
dyskotekowe. O swój wizeru-
nek cz³onkowie kó³ka dbali
sami. Tancerki szy³y w³asno-
rêcznie sukienki i stroje dla
partnerów. Po roku dzia³alno-
œci grupa otrzyma³a stroje
krakowskie, które zakupi³a
dyrekcja Zespo³u Szkó³ Rolni-
czych w Niet¹¿kowie. Pocz¹t-

kowo grupa wystêpowa³a bez nazwy. Na
jednym z póŸniejszych zebrañ opiekun za-
proponowa³ aby zespó³ przyj¹³ nazwê
„¯eñcy”. Nazwê tê póŸniej jednak zmienio-
no na Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wiel-
kopolscy” z uwagi, na to, i¿ na wybrze¿u
dzia³a³ zespó³ pod tym samym szyldem.
W roku 1993 z zespo³u odszed³ jego za³o¿y-
ciel i kierownik Eugeniusz Kurasiñski. No-
wym kierownikiem i instruktorem zespo-
³u zosta³ Rafa³ Rosolski, który pe³ni te funk-
cje do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni lat
nieustannie zwiêksza³a siê liczba cz³onków.
Obecnie zespó³ stanowi¹ cztery grupy tan-
cerzy, a w 2010 r. reaktywowano grupê tan-
cerzy seniorów. Do grup trafiaj¹ ucznio-
wie i studenci zamieszkuj¹cy gminê Œmi-
giel, a tak¿e gminê Koœcian i Leszno. Ze-
spó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”
od momentu powstania kultywuje trady-
cje polskiej kultury ludowej. Jednym z jego
g³ównych celów jest ochrona dziedzictwa
kulturowego Ziemi Wielkopolskiej. Folk-
lor wielkopolski stanowi wa¿ny punkt pro-
gramu artystycznego. Tañce: wiwaty,
przodki prezentowane s¹ zgodnie z trady-
cyjnym przekazem. W programie artystycz-
nym zespo³u znajduje siê tak¿e folklor z in-
nych regionów Polski: Rzeszowa, Prze-
worska, Lublina, Beskidu Œl¹skiego
i ¯ywieckiego, Krakowa, £owicza oraz
tañce narodowe:
polonez, kuja-
wiak, oberek,
mazur.
W pierwszych la-
tach dzia³alnoœci
zespó³ prezentowa³
obrzêdy i zwyczaje
( P o d k o z i o ³ e k ,
Darcie pierza,
Wesele), za które
otrzymywa³ liczne
nagrody i wyró¿-
nienia (m.in.
I miejsca na Ogól-

nopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Szkolnych
w Przeworsku w 1985 i 1986 roku).
W 1988 roku zespó³ uczestniczy³ w obcho-
dach XXX-lecia ZMW i wzi¹³ udzia³ w kon-
cercie galowym w Teatrze Wielkim w War-
szawie. Od 1997 roku zespó³ jest cz³onkiem
Miêdzynarodowej Rady Stowarzyszeñ Folk-
lorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
CIOFF.
Zespó³ przyjmuje u siebie zagraniczne gru-
py folklorystyczne i dwukrotnie by³ organi-
zatorem w Œmiglu Miêdzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego pod nazw¹
„Œwiêtojañskie Spotkania Folklorystycz-
ne”. W latach 1998 i 2001 zespó³ organi-
zowa³ projekt pt. „M³odzie¿owe Spotkania
Niet¹¿kowo”, który by³ zwi¹zany z euro-
pejskim programem „M³odzie¿”. W pierw-
szej edycji spotkañ w 1998 roku udzia³
wziê³a m³odzie¿ z Marsiano (W³ochy),
natomiast w 2001 roku do Niet¹¿kowa
przyjecha³a m³odzie¿ z francuskiego mia-
sta Neufchateau - miasta partnerskiego
naszej gminy. Obie edycje projektu mia³y
na celu integracje m³odzie¿y z ró¿nych kra-
jów i otrzyma³y dofinansowanie z progra-
mu „M³odzie¿”. Zespó³ bra³ tak¿e udzia³ w
latach 2000 i 2001 w podobnym projekcie
w Neufchateau we Francji. Od 2006 roku
zespó³ jest wspó³organizatorem Miêdzyna-
rodowych Spotkañ Folklorystycznych „Po-
ci¹giem do folkloru”. Jest to impreza odby-
waj¹ca siê w cyklu dwuletnim i ciesz¹ca
siê du¿ym zainteresowaniem wœród miesz-
kañców naszej gminy. Udzia³ zagranicz-
nych zespo³ów jest doskona³ym elementem
promocji polskiej kultury ludowej. W obec-
nym roku zmieniono nazwê spotkañ na
„Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystycz-
ny - Œmigiel 2012”. Zmiana nazwy ma na
celu nadania wiêkszej rangi miejscu or-
ganizacji, a co za tym idzie ukazaniu bo-
gactwa kulturowego naszej ziemi.
Od 1997 roku zespó³ jest zaanga¿owany
w projekt rekonstrukcji folkloru powiatu
koœciañskiego, a w szczególnoœci w odtwo-
rzenie rodzimej muzyki, tañca, œpiewu,
stroju i zwyczajów. W rekonstrukcji tañca

Zas³u¿eni dla Miasta i Gminy Œmigiel

Medale najlepszym pi³karzom wrêcza³
Burmistrz Œmigla
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zespó³ wspó³pracuje z Miros³aw¹ Bo-
browsk¹ - etnografem i wybitnym specja-
list¹ folkloru wielkopolskiego. Pod koniec
2010 roku zespó³ po raz pierwszy zapre-
zentowa³ publicznoœci tañce i przyœpiewki
z powiatu koœciañskiego. Do tañca zagra-
³a kapela dudziarska, która powsta³a przy
zespole w 2006 roku. Jej zadaniem jest
kultywowanie muzykowania na dudach
i skrzypcach podwi¹zanych, promocja folk-
loru koœciañskiego oraz nawi¹zanie do
tradycji kapel dudziarskich, dzia³aj¹cych
na terenie Œmigla i okolic, a prowadzo-
nych przez Œmigielan: Edwarda Ignysia
i Edmunda Wasielewskiego. Pielêgnowa-
nie tradycji dudziarskich zespó³ realizuje
tak¿e poprzez wspó³organizacjê Wielkopol-
skich Konfrontacji M³odych Dudziarzy
i Skrzypków Kapel Dudziarskich im.
Edwarda Ignysia „Ignysiowy Laur”.
Cz³onkowie zespo³u wraz z kierownikiem
prowadz¹ równie¿ dzia³alnoœæ edukacyjn¹
organizuj¹c tzw. „lekcje z folklorem” w szko-
³ach naszej gminy.
Tañce i przyœpiewki ludowe, bêd¹ce
przejawem obyczajowej kultury ludu,
kszta³towa³y swoje formy i treœci rucho-
we w ci¹gu stuleci pod wp³ywem zmie-
niaj¹cych siê warunków spo³eczno-kul-
turalnych. W ich formach ruchowych
i towarzysz¹cej im muzyce znajdujemy
nie tylko cechy potwierdzaj¹ce dawnoœæ
ich pochodzenia, ale równie¿ cechy na-
rodowej odrêbnoœci oraz ci¹g³oœci i trwa-
³oœci polskiej kultury tanecznej. Kulty-
wowanie takich tradycji by³y zawsze nad-
rzêdnym celem dzia³alnoœci ZPiT „¯eñcy
Wielkopolscy”. Dorobek pracy zespo³u
znany jest w wielu krajach Europy
i Azji. Wszêdzie tam, gdzie dotar³ zespó³
z Niet¹¿kowa, pozosta³y ludziom nieza-
tarte wspomnienia o piêknie i bogactwie
polskiej kultury ludowej.
Du¿y i znacz¹cy dorobek ar tystyczny
ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy” zas³uguje w
naszej ocenie na szczególne wyró¿nienie,
dlatego prosimy o nadanie zespo³owi
tego zaszczytnego medalu.”
W imieniu ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”

odznaczenie odebrali: Eugeniusz Kura-
siñski - za³o¿yciel i d³ugoletni kierownik
zespo³u oraz Rafa³ Rosolski - obecny kie-
rownik „¯eñców”.
Na uroczystej sesji
nie zabrak³o oficjalnej
delegacji z Neufhate-
au. Z trzy dniow¹ wi-
zyt¹ do Œmigla przy-
by³  bowiem Jean-
François Merlin -
przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Partnerskiej
Wspó³pracy w Neu-
fhateu,  C laudine
Claudot - pierwsza za-
stêpczyni Mera Neu-
fhateau oraz Marie-
Françoise Valentin -
radna Rady Miasta Neufhateau. Wzajem-
ne podziêkowania i radoœæ z trwaj¹cej ju¿
dziesiêæ lat udanej wspó³pracy by³y tre-
œci¹ przemówieñ tak ze strony polskiej
jak i francuskiej.
Sesjê zakoñczy³ krótki recital Piotra Fili-
powicza, który sw¹ poetyck¹ muzyk¹
wprawi³ wszystkich w tak doskona³y na-

strój, ¿e bez trudu
uczestnicy sesji dali siê
namówiæ na wspólne za-
œpiewanie „O Chanse
Lize” Joe Dassin.
Mi³ym akcentem sesji
by³ uroczysty bankiet
przygotowany w tym
roku znakomicie przez
m³odzie¿ i nauczycielki z
Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿-
kowie.
Wystêpy na terenie przy

wiatrakach rozpocz¹³ koncer t ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy”, po czym na sce-
nie pojawi³ siê zespó³ „Fant” z Leszna
sk³adaj¹cy siê z trzech utalentowanych
wokalistek.
Naprawdê widowiskowo zrobi³o siê na
scenie za spraw¹ dwóch zespo³ów, które
tego dnia na œmigielskiej scenie po³¹czy-
³y swoje si³y. By³ to zespó³ muzyki irlandz-
kiej „Banshee” z Krakowa i zespó³ tañca
irlandzkiego z Wroc³awia „Ellorien”.
Godny podziwu by³ nie tylko profesjona-
lizm obu zespo³ów, ale i pasja z jak¹ pod-
chodz¹ do muzyki irlandzkiej. Dziewczy-
ny z „Ellorien” zaprezentowa³y siê na sce-
nie w wielu „ods³onach”, a tylko ktoœ, kto
nigdy nie próbowa³ tañca irlandzkiego
nie potrafi³ doceniæ wysi³ku, jaki w³o¿y³y
w swój wystêp.
Gwiazd¹ tego wieczoru by³ bez w¹tpie-
nie zespó³ „¯uki”. Od pocz¹tku lat osiem-
dziesi¹tych w tym samym sk³adzie: Piotr
Andrzejewski (gitara, wokal), Adam Sta-
niszewski (gitara, wokal), Marek Posie-
czek (gitara basowa, wokal), Jerzy Bo³-
ka (perkusja) popularyzuj¹ najwiêksze

Żuki na śmigielskiej scenie

Ellorien

przeboje Rock`a lat 60 i 70, g³ównie utwo-
ry grupy „The Beatles”, której spolsz-
czon¹ nazwê przejêli. Trzeba przyznaæ,
¿e „¯uki” „dali czadu”, a ich wykonania
tak niewiele ró¿ni³y siê od orygina³ów,
¿e wystarczy³o zamkn¹æ oczy i wyobra-
ziæ sobie na scenie „ch³opców z Liverpo-
olu”. XXI Dzieñ Œmigla zakoñczy³ siê za-
baw¹ przy muzyce zespo³u „Orange”,
która trwa³a do godz. 200 w nocy.
Dziêki firmie „All Sound” Alli i Miros³a-
wa Tomaszewskich ze Œmigla impreza
mog³a siê odbyæ nie tylko na piêknej sce-
nie, ale równie¿ by³a profesjonalnie na-
g³oœniona, co s³ychaæ by³o zapewne
w ca³ym mieœcie.
Imprezie towarzyszy³a  wystawa plastycz-
na twórców amatorów, która by³a ulko-
wana w pomieszczeniach wiatraka, a tak-
¿e liczne stoiska handlowe.

M.D.
M.Dymarkowska

Banshee
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Pi¹ty Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Dzieci i M³odzie¿y „MUZOL” im.

Henryka Pelli odby³ siê w Centrum Kul-
tury w Œmiglu 5 maja br. Pi¹tkê mo¿na
te¿ wystawiæ wszystkim wykonawcom
prezentuj¹cym siê na œmigielskiej scenie
tego dnia, bo poziom jaki reprezentowa-
li by³ naprawdê wysoki.
W tym roku swoje zg³oszenia i p³yty demo
nades³a³o 162 wokalistów, niestety nie
wszyscy chêtni zostali zakwalifikowani do
udzia³u w festiwalu. Tym razem analizy
nagrañ dokona³a Marzena Osiewicz za-
kwalifikowa³a ostatecznie 55 wokalistów:
12 osób w kat. 10-12 lat, 19 osób w kat. 13-
15 lat oraz 24 osoby w kat. m³odzie¿owej
16-25 lat. Chyba po raz pierwszy najstar-
sza kategoria mia³a tak siln¹ reprezenta-
cjê. W poprzednich latach festiwal rozpo-
czyna³ siê ju¿ w pi¹tek warsztatami wokal-
nymi. Niestety w tym roku organizatorzy
ze wzglêdów finansowych musieli zrezy-
gnowaæ z tej formu³y. Zmieni³o siê równie¿
jury. Obok Aleksandra Maliszewskiego -
kompozytora, aran¿era, za³o¿yciela i dyry-
genta orkiestry Alex Band, który by³ jego
przewodnicz¹cym, zasiada³y: Halina Bene-
dyk - wokalistka, juror ró¿nych festiwali,
instruktorka wokalu i Marzena Osiewicz -
wyk³adowca Policealnego Studium Pio-
senkarskiego im. Czes³awa Niemena
w Poznaniu, instruktorka naszego Studia
Piosenki „Muzol”.
Przes³uchania festiwalowe rozpoczê³y siê

Festiwal na pi¹tkê

o godz. 1100. Pierwsi na scenie zaprezen-
towali siê jak zwykle najm³odsi, a d³ugie
godziny przes³uchañ zakoñczy³a grupa
m³odzie¿owa. Pomiêdzy przes³uchaniami,
a Koncertem Laureatów zosta³o zaledwie
pó³ godziny. By³o to niewiele czasu na
wydanie przez jury werdyktu, przygotowa-
nie dyplomów i nagród jednak koncert
prowadzony przez Krzysztofa Kubiaka
(muzyka, nauczyciela, instruktora i juro-
ra naszego festiwalu „Carmen Deo”) roz-
pocz¹³ siê punktualnie. Do koncertu zo-

stali wytypowani wokaliœci, którzy zdo-
byli  miejsca na podium. Kolejnoœæ ich
wejœcia na scenê by³a jednak absolutnie
przypadkowa.
Wokaliœci wytypowani do tego wystêpu
nie zawiedli licznie zebranej publiczno-
œci. Po prezentacji laureatów na scenie
nast¹pi³a d³ugo oczekiwana chwila og³o-
szenia wyników.
W kategorii wiekowej 10-12 lat pierwsze
miejsce zdoby³a Aleksandra Maækowiak
z Czarnkowa œpiewaj¹c piosenkê „Ene
due rabe swing”, II miejsce wywalczy³a
piosenka „Ju¿ taki jestem zimny drañ” za-
œpiewana przez Micha³a Kamiñskiego
z Lipna (woj. kujawsko-pomorskie). Mi-
cha³ by³ jedynym „mêskim” uczestni-
kiem festiwalu i jak siê okaza³o równie¿
najm³odszym, odebra³ wiêc z r¹k Pose³
RP Ma³gorzaty Adamczak ufundowan¹
przez ni¹ nagrodê specjaln¹ dla najm³od-
szego uczestnika festiwalu. Trzecie miej-
sce w najm³odszej kategorii zdoby³a Ju-
lia Lisiewicz z Bielawy œpiewaj¹c piosen-
kê „Rytm i melodia”, a wyró¿nienie Zo-
fia WoŸna z Waszkowa wykonuj¹c utwór
„Laleczka z saskiej porcelany”. Nagrody
w tej kategorii wrêczali wicestarosta po-
wiatu - Edward Strzymiñski i wicebur-
mistrz Œmigla Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska.
W kategorii 13-15 lat pierwsze miejsce
zdoby³a Jagoda Ró¿ycka z Pieszyc - „Na-
sze drogi”, drugie Aleksandra Piskorska
z Poznania - „Weso³y deszczyk”, a trze-
cie Aleksandra Palczak z Lipna - „Tylko
w moich snach”. W tej kategorii jury
przyzna³o równie¿ jedno wyró¿nienie -
Karolinie £opuch z Bratoszowa za wyko-

nanie piosenki „Cyrk noc¹”. Nagrody
w tej kategorii wrêczyli przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla Wies³aw Kasper-
ski oraz Blandyna Pella - ¿ona zmar³ego
twórcy festiwalu.
I miejsce w najstarszej kategorii zdoby³a
wieloletnia bywalczyni naszego festiwa-
lu - Emilia Hamerlik z Bielawy, która tym
razem zdoby³a serca jury wykonuj¹c pio-
senkê „A ja siê za³apiê”. Drugie miejsce
zdoby³a œmigielanka - Ma³gorzata Kozak
za wykonanie piosenki „Proszê s¹du”,
a trzecie Julia Bartkowiak za Œremu -
„Taki cud i miód”. W tej kategorii jury
przyzna³o a¿ dwa wyró¿nienia - Patrycji
Mizerskiej z Bielawy i Zuzannie Wiœniew-
skiej z Poznania. M³odzi wokaliœci ode-
brali nagrody z r¹k Ma³gorzaty Adam-
czak - pose³ RP i Iwony Bereszyñskiej -
przewodnicz¹cej Rady Powiatu Koœciañ-
skiego.
Grand Prix V Ogólnopolskiego festiwalu
Piosenki Dzieci i M³odzie¿y „Muzol” zdo-
by³a zdolna i pe³na wdziêku Nina Larek
z Rzepina. Wykonana przez ni¹ piosenka
„Dzieñ Dobry Mr. Blues” zaczarowa³a

wrêcz festiwa-
low¹ publicznoœæ.
Nagrodê, któr¹
stanowi³ tablet
wrêczy³ jej fun-
dator - Wiktor
Snela - burmistrz
Œmigla.
Wszystkie na-
grody zosta³y za-
kupione ze œrod-
ków Starostwa
Powiatowego

w Koœcianie i Centrum Kultury w Œmiglu.
Scenografia festiwalu zosta³a wzbogacona
kwiatami z „Ogrodnictwa” Kamili i Jacka
Maœlankiewiczów za co organizatorzy ser-
decznie dziêkuj¹.
Tegoroczny festiwal patronatemhonoro-
wym oobjêli: pose³ RP Ma³gorzata Adam-
czak, marsza³ek województwa wielkopol-
skiego Marek WoŸniak, burmistrz Œmigla
Wiktora Snela oraz Blandyna Pella - ¿ona
zmar³ego pana Henryka.
Festiwal mia³ równie¿ swoich patronów
medialnych: TVP Poznañ, Portal interne-
towy Panorama Leszna, Radio Merkury,
Radio Elka, Panoramê Leszczyñsk¹, Ga-
zet¹ Koœciañsk¹ oraz gazetê ABC.
Dziêkujemy w³aœcicielom restauracji
„Marta” za troskê o wy¿ywienie uczestni-
ków festiwalu i mi³¹ obs³ugê.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Zdobywczyni GRAND PRIX  - Nina Larek

Ma³gorzata Kozak

Micha³ Kamiñski
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Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Starym Białczu

Koœció³ w Starym Bia³czu

Dzwonnica

Od 2 do 13 kwietnia 2012 r. w Samo-
rz¹dowym Gimnazjum i Szkole Pod-

stawowej w Starej Przysiece Drugiej,
w ramach obchodów 72 rocznicy zbrod-
ni katyñskiej, trwa³ Tydzieñ Pamiêci
Ofiar Katynia.
Z tej okazji w zespole szkó³ zorganizowa-
no liczne przedsiêwziêcia, m.in. wœród
klas przeprowadzono konkurs na najcie-
kawsz¹ gazetkê poœwiêcon¹ wydarze-

Tydzieñ Pamiêci Ofiar Katynia
niom w Katyniu, w szkolnym holu zloka-
lizowana zosta³a wystawa tematyczna,
a na korytarzu uczniowie pod kierun-
kiem nauczycielki - Kingi Kwaczyñskiej
- przygotowali ekspozycjê instalacji. Po-
nadto w bibliotece szkolnej panie biblio-
tekarki wyeksponowa³y w tym czasie
publikacje poœwiêcone zbrodni Katyñ-
skiej.
Zwyciêzcom konkursu na najciekawsz¹

gazetkê zosta³a klasa 2 Gimnazjum.
Organizatorami wszystkich dzia³añ zwi¹-
zanych z Tygodniem Katyñskim by³y
panie Maria Ratajczak i Kinga Kwaczyñ-
ska.

ZS w Starej Przysiece Drugiej, foto
archiwum

Parafia w Starym Bia³czu
wzmiankowana by³a ju¿

w 1419 roku. W miejscowoœci,
która swego czasu zwana by³a
Bia³ym jeziorem, a dzisiaj znaj-
duje siê z dala od g³ównych
szlaków komunikacyjnych
znajduje siê koœció³, który sta-
nowi prawdziw¹ pere³kê archi-
tektoniczn¹. Pierwotnie by³ to
koœció³ drewniany, który spa-
li³ siê oko³o 1630 roku. Ówcze-
œni w³aœciciele Bia³cza Gajew-
scy wznieœli kolejny drewnia-
ny koœció³, który w 1644 roku
zosta³ poœwiêcony przez bpa poznañskie-
go Andrzeja Szo³drskiego. Kolatorami
koœcio³a byli wówczas: Franciszek
i £ukasz Gajewscy oraz starosta œredzki
Jan Cerekwicki. W czasie wizyty bpa
Gniñskiego oko³o 1683 roku stwierdzo-
no, ¿e koœció³ znajdowa³ siê w dobrym
stanie. Wkrótce dosz³o jednak do kolej-
nego po¿aru i w miejscu zniszczonego
koœcio³a wybudowano po 1696 roku
nowy koœció³ z ceg³y palonej.
Warto nadmieniæ, ¿e w 1508 roku do pa-
rafii bia³eckiej przy³¹czony zosta³ drew-
niany koœció³ p.w. œ.œ Jana i Marcina
w Krzanie. Koœció³ ten istnia³ jeszcze pod
koniec XVII wieku.
Autorem projektu koœcio³a w Starym
Bia³czu by³ znakomity architekt w³oski
Jan Catenazzi. Zosta³ on wybudowany
w stylu barokowym. Koœció³ jest nakry-
ty dwuspadowym dachem, ze znajduj¹c¹
siê tam sygnaturk¹, kaplica i dzwonnica
s¹ nakryte p³askim dachem. Z fundacji
rodziny ¯ó³towskich w 1872 roku dobu-
dowano od strony po³udniowej kaplicê
i dzwonnicê. Koœció³ jest jednonawowy

z trzema pó³przês³ami poprzedzonymi
pó³przês³em, na którym znajduje siê chór
muzyczny. Pod naw¹ znajduje siê krypta
grobowa w której pochowani s¹ kolato-
rzy koœcio³a Zbijewscy i Adam ̄ ó³towski.
na sklepieniu znajduje siê póŸnobaroko-
wa polichromia z 1726 i oko³o 1740 roku.
Oprócz o³tarza g³ównego znajduj¹ siê
tam 4 o³tarze boczne. O³tarz g³ówny
z 1717 roku jest dwukondygnacyjny z ko-
lumnami, bramkami, girlandami, wstêga-
mi i akantem. W polu g³ównym o³tarza
znajduje siê obraz Matki Boskiej Œnie¿nej
otoczonej anio³kami z dat¹ 1641.
Na coko³ach przy kolumnach znajduj¹ siê
rzeŸby œ.œ. Anny Samotrzeæ i Doroty,
patronek dwóch kolejnych ¿on Francisz-
ka Gajewskiego. W górnej czêœci o³tarza
obok obrazu œw. Jana Nepomucena
umieszczone s¹ rzeŸby œ.œ. Wac³awa
i Franciszka z Asy¿u, klêcz¹cy anio³owie,
a w zwieñczeniu krzy¿ i anio³owie z na-
rzêdziami Mêki Chrystusa. Znajduje siê
tam kartusz z dat¹ 1717. O³tarze boczne
s¹ rokokowe. W prawym o³tarzu bocz-
nym znajduje siê obraz Matki Boskiej

Bolesnej oraz rzeŸby œ.œ. Jana
Chrzciciela i Jana Ewangelisty.
W lewym jest obraz œw. Anny Sa-
motrzeæ oraz rzeŸby przedsta-
wiaj¹ce Moj¿esza i œw. Joachi-
ma. W o³tarzu bocznym przy
p³n. œcianie nawy umieszczono
obraz przedstawiaj¹cy mêczeñ-
stwo œw. Barbary, a w zwieñcze-
niu obraz Wszystkich Œwiêtych.
W o³tarzu bocznym przy p³d.
œcianie nawy jest obraz Matki
Boskiej Ró¿añcowej oraz wize-
runki œ.œ. Antoniego i Jana Ne-
pomucena. W koœciele zwraca

uwagê barokowa ambona z pocz¹tku
XVIII wieku z p³askorzeŸb¹ Chrystusa.
Przy koœciele znajduje siê plebania zbu-
dowana w drugiej po³owie XVIII wieku.

Jan Pawicki



czerwiec/2012 9

W œwiecie bibliotekarskim, od
2004 roku pocz¹wszy, przyjê-

³o siê obchodziæ Tydzieñ Bibliotek.
Wypada on zawsze w maju, impre-
zy rozpoczynaj¹ siê w Dzieñ Biblio-
tekarza 8 maja i trwaj¹ do 15 dnia
miesi¹ca. Bibliotekarze w tym cza-
sie podejmuj¹ wzmo¿one dzia³ania,
aby zaprezentowaæ siê spo³eczeñ-
stwu, przypomnieæ o wa¿nej roli li-
teratury i bibliotek w rozwoju spo-
³ecznym i kulturalnym, poprzez po-
pularyzacjê ró¿nych form pracy
z czytelnikiem zachêciæ, szczególnie naj-
m³odszych, do korzystania ze swej ofer-
ty.Czêsto s¹ to spotkania z pisarzami,
zwracaj¹ce uwagê przechodniów happe-
ningi czy inne formy promowania siê.
Miejska Biblioteka Publiczna w Œmiglu
równie¿ podejmuje takie dzia³ania. Clou
œmigielskiego programu jest cykliczna,
organizowana od 2003 roku pod patro-
natem Burmistrza Œmigla impreza:
„W krainie baœni i bajek”. Corocznie
w maju ulice miasta przemierza korowód
bajkowych postaci. Tak by³o i tym razem.
Jedenastego maja w barwnej paradzie li-
terackich bohaterów maszerowa³o 340
dzieci z grup przedszkolnych i najm³od-
szych klas szkó³ podstawowych z terenu
gminy. Przedsiêwziêciu towarzyszy³ kon-

Biblioteka ci¹gle w grze!

kurs plastyczny o szeroko zakrojonej te-
matyce - „Co s³onko widzia³o”. 222 pra-
ce, które wp³ynê³y na konkurs, ekspono-
wano na placu przy Centrum Kultury -
miejscu docelowym korowodu. Tam
og³oszono wyniki i nagrodzono najcie-
kawsze, wybrane przez jurorów rysun-
ki. Nagrody w postaci dyplomów i przy-
borów do zajêæ plastycznych wrêczyli
zwyciêzcom: wiceburmistrz Wies³awa
Poleszak-Kraczewska i wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Roman Schiller.
W³adze wykaza³y siê mi³ym gestem
i przynios³y dwie torby cukierków dla
dzieciaków.
Miejska Biblioteka Publiczna w Œmiglu
bardzo dziêkuje sponsorom, szczególnie
Danucie Grygier, której piekarnia co roku

funduje dro¿d¿ówki
dla uczestników im-
prezy, s³u¿bom za-
bezpieczaj¹cym,
wszystkim, którzy
pomogli w organi-
zacji i oczywiœcie
mieszkañcom, któ-
rzy entuzjastycznie
witali korowód na
trasie.
Inna próba zwróce-
nia uwagi œmigiel-
skiego œrodowiska
na dzia³ania biblio-

teki mia³a miejsce ju¿ 8 maja. Biblio-
tekarki Barbara Mencel i Ewa Wojt-
kowiak wysz³y w miasto, konkret-
nie na miejscowy plac zabaw, nama-
wiaj¹c rodziców bawi¹cych siê dzie-
ci do czytania swoim pociechom
bajek przez mikrofon.
Ponadto biblioteka goœci³a u siebie
najm³odszych mieszkañców na uro-
czystym podsumowaniu projektu
„Pierwsze kroki w bibliotece”, w ra-
mach którego 8 grup przedszkol-
nych, pocz¹wszy od listopada ubie-

g³ego roku, systematycznie odwiedza³o
bibliotekê, bior¹c udzia³ w warsztatach
bibliotecznych. Dobrze przygotowane
przedszkolaki zas³u¿y³y na „Dyplom Pa-
sowania na Czytelnika Biblioteki”.

Ukoronowaniem cyklu imprez Tygodnia
Bibliotek w Œmiglu mia³ byæ sobotni „Pik-
nik z ksi¹¿k¹” z ogniskiem, pieczeniem
kie³basek i wspólnymi œpiewami, ze
wzglêdu na niepogodê zosta³ odwo³any,
ale nic straconego, planuje siê jego orga-
nizacjê w innym terminie.
Bibliotekarki dziêkuj¹ serdecznie w³a-
dzom miasta za pamiêæ, ¿yczenia i kwia-
ty z³o¿one na rêce kierownik Danuty
Hampel z okazji Dnia Bibliotekarza oraz
dzieciom, pani dyrektor Kamili Grockiej
i wychowawczyniom œmigielskiego
Przedszkola za takie¿ ¿yczenia, narêcza
kwiatów i s³odkoœci.

K. Styziñska, foto M. Dymarkowska

Uczniowie klas „O” nagrodzeni w konkursie „Co s³onko widzia³o” Najlepsze plastyczki z pierwszych klas szkó³ podstawowych

Bajkowy piknik na zielonej trawce
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Ju¿ po raz 10 dla uczniów szkó³ podsta-
wowych z gminy Œmigiel odby³ siê

konkurs przyrodniczo-plastyczny pn.
"Dbaj o przyrodê naszej ma³ej Ojczyzny".
Konkurs organizowany jest przez Ligê
Ochrony Przyrody w Czaczu przy wspó³-
pracy z Centrum Kultury w Œmiglu i ad-
resowany do uczniów klas I-III i IV-VI
szko³y podstawowej. W tym roku ucznio-
wie mogli wybraæ nastêpuj¹ce tematy:
„Spalanie œmieci szkodzi i szpeci”, „Moja
gmina to eko-kraina”, „Miejsca przyrod-
nicze warte polecenia w naszej gminie”
oraz „Z ekologi¹ ¿yjê w zgodzie i poma-
gam przyrodzie”
Przy ocenie prac konkursowych komisja
kierowa³a siê: samodzielnoœci¹ wykona-
nia pracy, ogóln¹ estetyk¹ pracy, pomy-
s³owoœci¹ szaty graficznej, walorami ar-
tystycznymi, kreatywnoœci¹ i pomys³o-
woœci¹, zgodnoœci¹ tematu z wykonan¹
prac¹.
Do uczestnictwa w pracach komisji kon-
kursowej oprócz organizatorów p. Mag-
daleny Adamczak, Jolanty Kr ysman
i Danuty Drótkowskiej, zaproszono

Jubileuszowy konkurs
przedstawiciela Centrum Kultury w Œmi-
glu - plastyka Antoniego Szulca oraz
przedstawiciela Nadleœnictwa Koœcian
Zbigniewa Miko³ajczaka.
Do komisji konkursowej wp³ynê³y 193
prace plastyczne ze szkó³ podstawowych
z Bronikowa, Czacza, Starego Bojanowa,
Starej Przysieki Drugiej, Wonieœcia
i ¯egrówka oraz Sekcji Plastycznej przy
Centrum Kultury w Œmiglu.
Decyzj¹ komisji konkursowej w katego-
rii klas I-III nagrodzono:
-I miejsce - Jonasz Jêcz, klasa I, SP
¯egrówko
-II miejsce - Marzena Jankowska, klasa
I, Sekcja Plastyczna CK w Œmiglu
-III miejsce - Wioleta Michalska, klasa I,
SP Czacz
Wyró¿niono prace:
Natalii Szymañskiej, klasa III, SP Stara
Przysieka Druga, Ma³gorzaty Kasperek,
klasa II, SP Wonieœæ, Michaliny Rzepka,
klasa II, SP Wonieœæ, Kacpra Drozdek,
klasa I, SP ¯egrówko, Roksany Trawa,
klasa II, SP ̄ egrówko, Angeliki Kozikow-
skiej, klasa III, SP ¯egrówko, Izabelli

Dudziñskiej, klasa III, SP Stare Bojano-
wo, Igi Markowskiej, klasa I, SP Broni-
kowo, Aleksandry D³u¿yk, klasa I SP
¯egrówko,Kaji Gawron, klasa II SP
¯egrówko
w kategorii klas IV - VI
- I miejsce - Zofia Samol, klasa IV, SP Sta-
re Bojanowo
- II miejsce - Aldona Michalska, klasa VI,
SP Czacz
- III miejsce - Weronika Piotrowska, kla-
sa IV, SP Stare Bojanowo
Wyró¿niono prace Manueli Majchrzak,
klasa VI, SP Czacz, Wiktorii Dolczew-
skiej, Sekcja Plastyczna CK Œmigiel, Da-
rii Nyczka, klasa V, SP Czacz.
Fundatorem nagród w konkursie jest
burmistrz Œmigla - Wiktor Snela, pose³
Rzeczpospolitej Polskiej - Ma³gorzata
Adamczak oraz Nadleœnictwo Koœcian.
Wrêczenie nagród i inauguracja wysta-
wy odby³a siê 27 kwietnia w Centrum
Kultury w Œmiglu.

M. Adamczak, J. Krysman,
D. Drótkowska

foto M. Dymarkowska
Nagrodzeni w kat I-III szkó³ podstawowych Nagrodzeni w kat IV-VI szkó³ podstawowych

W Zespole Szkó³ w Starym Bojano-
wie zorganizowano 11 maja br. Eu-

ropejski Dzieñ Ziemi. Uczniowie przygo-
towywali siê do niego od 27 kwietnia.
Wtedy to losowali pañstwo, które mieli
nastêpnie reprezentowaæ. W atmosferê
tego dnia wprowadzi³o uczniów przedsta-
wienie propaguj¹ce zachowania proeko-
logiczne przygotowane przez pani¹ Ane-
tê Stachowiak. Potem rozpoczê³a siê ry-
walizacja miêdzy klasami. Uczniowie mu-
sieli wykazaæ siê pomys³owoœci¹, prac¹
zespo³ow¹, a przede wszystkim wiedz¹,
bowiem rozwi¹zywali test o tematyce
ekologicznej, przygotowywali plakat pre-
zentuj¹cy walory przyrodnicze danego
kraju, musieli zaœpiewaæ piosenkê

Europejski Dzieñ Ziemi
z wczeœniej przygotowanym tekstem
„ekologicznym” w konkurencji „Euromu-
sic”, kreowali stroje wykonane wy³¹cznie
z surowców ekologicznych, a „Spec na
œmieæ” sprawdza³, czy potrafi¹ posegre-
gowaæ prawid³owo œmieci.
Zakoñczeniem rywalizacji by³ turniej
„Droga do Europy” - uczniowie kontra na-
uczyciele. Obie dru¿yny musia³y wy-
kazaæ siê wiedz¹, zgraniem, prac¹ na czas
i... zdolnoœciami tanecznymi.
W tym dniu zebrano tak¿e 87,5 kg zu¿y-
tych baterii.
Impreza dowiod³a, ¿e przez zabawê mo¿-
na siê wiele nauczyæ i wykreowaæ w³a-
œciwe postawy.
Pomys³odawcami imprezy i jednoczeœnie

organizatorkami by³y panie Irena Drze-
wiecka, Justyna Majchrzak-Glapiak oraz
Joanna Leonarczyk.

ZSP Stare Bojanowo
foto archiwum

Proekologiczne wystêpy
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Ju¿ drugi rok w Gminnym Punkcie
Wsparcia Rodziny, prowadzonym

przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu, mo¿na uzyskaæ pomoc specja-
listów w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹-
zanych z przemoc¹. Zachêcamy wszyst-
kie osoby, które w swoich rodzinach bo-
rykaj¹ siê z tym problemem do przyjêcia
pomocy specjalistów - pracownika socjal-
nego specjalizuj¹cego siê w pracy z ofia-
rami przemocy, prawnika oraz psycholo-
ga. Zachêcamy równie¿ inne osoby, któ-
re s¹ œwiadkami poni¿aj¹cego traktowa-
nia, bicia, popychania, ograniczania wol-
noœci, zabierania pieniêdzy i innych nie-
po¿¹danych form zachowañ do skorzy-
stania z porady. W celu umówienia wizy-
ty najlepiej skontaktowaæ siê z Oœrod-
kiem Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu - tel.
655 180 969. Punkt ma swoj¹ siedzibê
przy ul. Plac rozstrzelanych 4.
Zatrudnienie specjalistów realizowane
jest w ramach „Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”,
który zosta³ przygotowany przez Zespó³
Interdyscyplinarny ds. przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie. Zespó³ skupia spe-
cjalistów wielu instytucji zaanga¿owa-
nych w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹-
zanych z przemoc¹, których trosk¹ jest
skuteczne ograniczenie tego krzywdz¹-
cego zjawiska
W indywidualnych rodzinach zmagaj¹-
cych siê z dysfunkcj¹ przemocy pomoc
udzielana jest w ramach grup roboczych.
Prawne uregulowania funkcjonowania

Pomoc w walce z przemoc¹ w rodzinie
Zespo³u Interdyscyplinarnego i grup ro-
boczych stanowi¹ mocne oparcie dla
osób zajmuj¹cych siê przemoc¹ w rodzi-
nie, wyznaczaj¹ kierunek podejmowa-
nych dzia³añ oraz wzmacniaj¹ poczucie
œwiadomoœci, ¿e w walce o lepsze funk-
cjonowanie rodziny maj¹ oni oparcie in-
nych osób zajmuj¹cych siê t¹ problema-
tyk¹.
W 2011 r. zosta³o powo³anych siedem
grup roboczych ds. przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie. W sk³ad grupy ro-
boczej powo³ywano zazwyczaj pracowni-
ków socjalnych, przedstawiciela Poste-
runku Policji w Œmiglu, Pe³nomocnika
Burmistrza ds. Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych oraz w zale¿noœci od
rozeznanych potrzeb, przedstawiciela
s³u¿by zdrowia lub pedagoga szkolnego.
Sk³ad grupy roboczej zale¿y zawsze od
wielu czynników okreœlaj¹cych rodzinê,
takich jak m.in. miejsce zamieszkania
rodziny czy szko³a, do której uczêszczaj¹
dzieci, aby cz³onkowie danej grupy znali
rodzinê, jej problemy i zwi¹zku z tym
mogli podejmowaæ adekwatne dzia³ania
pomocowe.
Celem dzia³ania grup roboczych jest
przede wszystkim zapewnienie bezpie-
czeñstwa osobom pokrzywdzonym i za-
przestanie stosowania przemocy. Istot-
nym zadaniem grupy jest tak¿e opraco-
wanie indywidualnego planu pomocy
i podjêcie pracy nad popraw¹ funkcjono-
wania rodziny, pomocy w rozwi¹zaniu
i pokonaniu sytuacji trudnych, których
rodziny nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ same.

Osoby dotkniête przemoc¹ mog¹ li-
czyæ na specjalistyczne poradnictwo,
œwiadczenia finansowe, pomoc w pro-
wadzeniu spraw procesowych czy
w zg³oszeniu przestêpstwa, w rozwi¹-
zywaniu problemów mieszkaniowych,
a tak¿e w kierowaniu na terapiê z uza-
le¿nieñ.
Dziêki tym spotkaniom i wspó³pracy
specjalistów, wiele osób uzyska³o wie-
dzê i przekonanie, ¿e sytuacja, w jakiej
siê znajduj¹ nie jest w³aœciwa i maj¹
prawo domagaæ siê jej zmiany, walczyæ
o swoje bezpieczeñstwo, prawid³owy
rozwój dzieci i lepsze funkcjonowanie
w œrodowisku. W praktyce okazywa³o
siê, ¿e cz³onkowie rodzin dotkniêtych
problemem przemocy, nie zdawali so-
bie sprawy z faktu, ¿e maj¹ mo¿liwoœæ
zmiany swojej sytuacji, ¿e nie musz¹
zgadzaæ siê na z³e traktowanie.
Praca w systemie grup roboczych jest
bezpiecznym rozwi¹zaniem dla osób
dotkniêtych przemoc¹, które mog¹ li-
czyæ na pomoc i wsparcie ze strony
specjalistów pracuj¹cych w ró¿nego
rodzaju instytucjach. Jednoczeœnie
osoby zajmuj¹ce siê zawodowo pomoc¹
nie czuj¹ siê osamotnione w realizacji
swoich zadañ, podejmuj¹c dzia³ania
zespo³owe, gdy¿ wspólne wysi³ki przy-
nosz¹ zazwyczaj lepsze efekty pracy.

Micha³ Skoracki
Pracownik socjalny

Cz³onek Zespo³u Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdzia³ania przemocy

w rodzinie

W doœæ ch³odny sobotni poranek,
           12 maja na boisku sportowym „Or-
lik” spotka³y siê reprezentacje szkó³
z Bronikowa, Czacza i ¯egrówka by ro-
zegraæ. Turniej Pi³ki No¿nej uczniów klas
I-III Szkó³ Podstawowych.
Ju¿ w momencie rozpoczêcia rozgrywek
temperatura wœród widzów podnios³a siê
przynajmniej o kilka stopni: opiekunowie
grup oraz rodzice z ogromnym zapa³em
dopingowali zawodników.
Turniej rozegrano systemem „ka¿dy
z ka¿dym”, a dzielni zawodnicy strzelali
piêkne bramki. I tak pierwszy mecz Bro-
nikowo : Czacz zakoñczy³ siê wynikiem
1:4, w kolejnym meczu Czacz pokona³
¯egrówko 2:1, a w trzecim spotkaniu
¯egrówko pokona³o Bronikowo 4:1.
W klasyfikacji koñcowej puchar oraz z³o-
te medale odebrali pi³karze reprezentu-

Z³oty medal dla Czacza
j¹cy szko³ê w Czaczu, II miejsce i srebr-
ne medale zdoby³a reprezentacja szko³y
w ¯egrówku a III miejsce i br¹z zdobyli
reprezentanci szko³y w Bronikowie.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom,
a opiekunom dziêkujemy za udzia³ w tur-

nieju, którego organizatorem by³ Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu.

OKFiR
foto OKFiR

Dru¿yny po turnieju, od lewej: Zegrówko, Bronikowo i Czacz



czerwiec/201212

W kwietniu cz³onkowie Klubu „Wie-
wiórka” dzia³aj¹cego przy Szkole

Filialnej w ¯egrówku podsumowali pro-
jekt „Aktywnie Po Zdrowie”, którego or-
ganizatorem jest Fundacja Banku Ochro-
ny Œrodowiska. Celem konkursu by³o
podniesienie poziomu wiedzy dzieci oraz
ich rodziców na temat zale¿noœci pomiê-
dzy sposobem od¿ywiania, a stanem
zdrowia. Zaprosili m³odszych i starszych
kolegów do podró¿y po „Bajkowej Kra-
inie Zdrowia”. W poszukiwaniu tytu³owej
krainy, Wró¿ce Kai pomaga³y krasnolud-
ki, Œnie¿ka, Smerfy, czarownica i Harry

Aktywnie po zdrowie

Potter. Kolejno podró¿owali po krainie
czystoœci, zdrowego od¿ywiania oraz

sportu. Z pomoc¹ dzieci, które wykony-
wa³y ró¿ne zadania, wró¿ka znalaz³a baj-
kow¹ krainê zdrowia. Przypomnia³a dzie-
ciom, ¿e najwa¿niejsze to dbaæ o higie-
nê, zdrowo siê od¿ywiaæ i koniecznie
uprawiaæ sport. W czasie spotkania pod-
sumowano Szkolny Konkurs Czystoœci.
Pierwsze miejsce zajêli: Kaja Gawron.
Wiktoria Szlafka i Kacper Drozdek.
Otrzymali oni dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Radê Rodziców dzia³aj¹c¹
przy szkole.

E. Lemañska
foto archiwum

Zwyciêzcy Szkolnego Konkursu Czystoœci

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu, z okazji œwiêta 3 Maja

zaprosi³ wielbicieli pi³ki no¿nej do kibi-
cowania dru¿ynom bior¹cym udzia³
w Turnieju Pi³ki No¿nej Mê¿czyzn Nie-
zrzeszonych, a tak¿e do kibicowania pod-
czas meczu: samorz¹dowcy kontra rad-
ni, so³tysi i przewodnicz¹cy osiedli.
Pierwszy turniej rozpocz¹³ siê o godzi-
nie 1000 i wziê³o w nim udzia³ szeœæ dru-
¿yn: Colorado Springs, DH Trans, Eda-
Trans, Grzeœpol, Picaso, Robson. Mecze
odbywa³y siê w dwóch grupach, gdzie
grano systemem „ka¿dy z ka¿dym”,
a nastêpnie rozgrywane by³y fina³y.
W finale o miejsca V-VI gra³y dru¿yny,
które w grupach zajê³y trzecie miejsca,
o miejsca II-IV gra³y dru¿yny, które
w grupie zajê³y miejsca drugie. O miej-
sca I-II gra³y dru¿yny, które wysz³y
z grup na pierwszych miejscach. Mecze
trwa³y dwa razy po 15 minut. W meczu
Grzeœpol z Colorado Springs wynikiem
6:1 pi¹te miejsce zajê³a dru¿yna Grzeœ-
pol. Robson Team zaj¹³ trzecie miejsce
po pokonaniu 2:0 dru¿yny Picaso.

Sportowe rozgrywki z okazji 3 Maja
W meczu o I miejsce pomiêdzy DH Trans
i Eda Trans pad³ remis, a wiêc o wyniku
rozstrzygnê³y rzuty karne, po których
ostatecznie I miejsce zajê³a dru¿yna DH
Trans.
Zwyciêzcy odebrali puchar z r¹k Burmi-
strza Œmigla Wiktora Sneli. Pozosta³e
dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe statuet-
ki.
O godzinie 1600 na boisko „Orlika” we-
sz³y dru¿yny bior¹ce udzia³ w meczu to-
warzyskim samorz¹dowcy kontra radni
i so³tysi. Podczas 40 minutowej gry sa-

morz¹dowcy umieœcili pi³kê w bramce
przeciwnika a¿ dwanaœcie razy, a radni
i so³tysi piêæ razy. Mimo takiego wyniku
gracze postanowili spróbowaæ swoich si³
tak¿e w rzutach karnych. Puchary kapi-
tanom ekip - u samorz¹dowców Burmi-
strzowi Œmigla Wiktorowi Sneli, a u so³-
tysów i radnych S³awomirowi Grzelczy-
kowi - so³tysowi Sp³awia i jednoczeœnie
radnemu Rady Miejskiej, wrêczy³ pan
Wies³aw Kasperski przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla.

OKFiR, foto OKFiR

Pami¹tkowe zdjêcie po meczu towarzyskim

Rozpoczynaj¹cy siê sezon biegowy do
maksimum wykorzystuj¹ biegacze

Sekcji Biegacza przy Oœrodku Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu. Wystar-
towali m.in w X Pó³maratonie w Przyto-
ku ko³o Zielonej Góry, gdzie Angelina
Chrustowska zajê³a drugie miejsce,
a Kinga Zieliñska 4 miejsce w kat. 30 l.
Marian Skrzypczak w kat pow. 50 l zaj¹³
12 lokatê, a Micha³ Szkudlarek by³ pierw-
szy w najstarszej kategorii. By³ to ju¿ jego
siódmy start w Przytoku. W biegu star-
towa³o 291 zawodników. 22 kwietnia
w Bukowcu ko³o Nowego Tomyœla zosta³
zorganizowany I Lataj¹cy Oleder Pó³ma-

raton Crossowy. Na starcie stanê³o 191
biegaczy. W kategorii 30 lat Angelina
Chrustowska zajê³a drugie miejsce, w tej
samej kategorii druga by³a Kinga Zieliñ-
ska. W kat 50 lat Marian Skrzypczak zaj¹³
7. miejsce. Micha³ Szkudlarek, w kat 70
lat by³ jedynym zawodnikiem. W ostat-
ni¹, niedzielê kwietnia reprezentanci
OKFiR-u wziêli udzia³ w XXIX Biegu Ko-
synierów we Wrzeœni. Na dystansie
10 km, w upalnej pogodzie zmierzyli siê
z 312 zawodnikami. W kat. 30 lat Angeli-
na Chrustowska zajê³a 3. miejsce, a Kin-
ga Zieliñska 5. miejsce. Wœród piêædzie-
siêciolatków 4. miejsce zaj¹³ Marian

Skrzypczak. Micha³ Szkudlarek, który
by³ najstarszym biegaczem zawodów,
zaj¹³ 3. miejsce w kat pow. 70 lat.

M.D., foto Nowa Wrzeœnia.pl

Sekcja biegacza w akcji

Micha³ Szkudlarek na trasie XXIX Biegu
Kosynierów we Wrzeœni
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Mistrzostwa Wielkopolski M³odzi-
czek w Tenisie Sto³owym rozegra-

no 15 kwietnia br. w Poznaniu. By³y to
mistrzostwa indywidualne i dru¿ynowe.
Dru¿yna Polonii Œmigiel w sk³adzie
Skrzypczak Wiktoria, Czeka³a Natalia
oraz Kortus Nikola zajê³a pierwsze miej-
sce i uzyska³a tytu³ Dru¿ynowego Mi-
strza Wielkopolski. Wicemistrzyniami s¹
równie¿ reprezentantki naszej gminy Jo-
anna i Alicja Maœlak z klubu Orlêta
Czacz. Ponadto indywidualnie Joanna
Maœlak awansowa³a do pó³fina³ów zajmu-
j¹c pierwsze miejsce.
21 kwietnia br. równie¿ w Poznaniu ro-
zegrano indywidualne i dru¿ynowe Mi-
strzostwa Wielkopolski Kadetów. Indy-
widualnie Mistrzyni¹ Wielkopolski zosta-
³a Gra¿yna Cieœla z Polonii Œmigiel, a jej
kolega klubowy Andrzej Juszczak zosta³
wicemistrzem województwa. Dru¿yna
Polonii Œmigiel w sk³adzie Cieœla Gra¿y-
na i Kucharczak Wiktoria zajê³a II miej-

Tenisowe sukcesy zawodniczek i zawodników z gminy Œmigiel.

Najlepsze dru¿yny VI Wojewódzkiego Memoria³u
Andrzeja Grubby

sce. Wszyscy zawodnicy reprezentowali
nasze województwo w pó³finale Pucharu
Polski w Miêdzyzdrojach 1 maja.
24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
w Œmiglu rozegrano VI Wojewódzki Me-
moria³ Andrzeja Grubby. Uroczystego
otwarcia memoria³u dokona³a zastêpca
Burmistrza Œmigla Wies³awa Poleszak-
Kraczewska. W zawodach startowa³y
dru¿yny sk³adaj¹ce siê z trzech zawod-

ników i zawodnika
rezerwowego. Po raz
drugi z rzêdu wygra-
³a szko³a z Czacza,
któr¹ reprezentowa³a
dru¿yna w sk³adzie
Joanna i Alicja Ma-
œlak i Rafa³ i Szymon
Pelec. Zwyciêska dru-
¿yna bêdzie repre-
zentowaæ wojewódz-
two na ogólnopol-
skim memoriale

w Sopocie.
Dru¿yna w sk³adzie: Skrzypczak Wikto-
ria, Styziñski Remigiusz, Ludwiczak Fi-
lip oraz Kortus Nikola ze Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu zajê³a pi¹te miejsce.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ po raz drugi oka-
za³a siê Joanna Maœlak.

Monika Tomaszewska
foto Marek Maœlak Orlêta Czacz

Gniewowo to jedna z ma³ych miejsco-
woœci naszej gminy. Liczy zaledwie

ok. 50 mieszkañców. Wœród nich jest kil-
ku zapaleñców pi³ki no¿nej, którzy
w 2011 r stworzyli zespó³ „Byczki Gnie-
wowo”. Na pocz¹tku nikt zapewne nie
spodziewa³ siê wiêkszych sukcesów tego
zespo³u, tymczasem Byczki wziê³y udzia³
ju¿ w szeœciu turniejach w powiecie ko-
œciañskim i okazali siê zespo³em, z któ-
rym trzeba siê liczyæ.
Wszystko zaczê³o siê od wyjazdu do Tur-
wi w maju 2011 r., gdzie zdobyli II miejsce
w kategorii juniorów, zadziwiaj¹c pozosta-
³ych uczestników turnieju i zaznaczaj¹c po
raz pierwszy Gniewowo na pi³karskiej
mapie powiatu. Kolejne turnieje w Domo-
wie i Spytkówkach potwierdzi³y klasê za-
wodników. Na pierwszym zajêli III miej-
sce, natomiast na drugim, w którym star-
towa³o 38 dru¿yn, Gniewowo wystawi³o a¿
trzy dru¿yny zdobywaj¹c I miejsce w kat.
juniorów, II m w kat. trampkarzy oraz
II miejsce w kat. m³odzie¿y. Zdobyli wte-
dy równie¿ dwa wyró¿nienia za najlepszych
pi³karzy i 2 za najlepszych bramkarzy.
Kolejnym sukcesem dru¿yny zakoñczy³
siê sierpniowy turniej w Kokorzynie.
Trampkarze zdobyli tam I miejsce, junio-
rzy III, a pi³karz i bramkarz zdobyli wy-
ró¿nienia.Prawdziwym ukoronowanie do-
tychczasowych osi¹gniêæ by³ udzia³ w tur-
nieju w Racocie gdzie juniorzy i tramp-
karze zajêli I miejsca, wyró¿nienia otrzy-
mali dwaj pi³karze i dwaj bramkarze,

Byczki Gniewowo pr¹ naprzód
a najwiêksz¹ radoœci¹ okaza³a siê nagro-
da ufundowana przez pos³a Wojciecha
Ziemniaka - wyjazd i kibicowanie na fi-
nale Ogólnopolskiego Turnieju „Orlik
2012" o Puchar Premiera. Kolejny turniej
fina³owy najlepszych dru¿yn powiatu
odby³ siê w hali sportowej w Racocie
w paŸdzierniku 2011 r. „Byczki Gniewo-
wo” zdoby³y dwa II miejsca - w kategorii
junior i trampkarz oraz jedno wyró¿nie-
nie dla najlepszego pi³karza.
Po takim sezonie m³odzie¿y nale¿a³a siê
chwila relaksu. Grupa rodziców ( Krzysz-
tof Pawlak, Leszek Ciesielski, Krzysztof
Moszak i Jacek Heliñski), któr¹ z powo-
dzeniem mo¿na nazwaæ „grup¹ wspar-
cia” zorganizowa³a wspólne ognisko. Nie
zabrak³o s³odyczy i dyplomów za godne
r eprezentowanie
Gniewowa w powie-
cie koœciañskim.
Dru¿yna dzia³a g³ów-
nie dziêki ofiarnoœci
i poœwieceniu rodzi-
ców, otrzyma³a rów-
nie¿ wsparcie gmin-
nych instytucji. Oœro-
dek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji poda-
rowa³ im pi³ki i anty-
ramy do dyplomów,
pi³kê otrzymali tak¿e
od Dyrektora Cen-
trum Kultury w Œmi-
glu. Najwiêksz¹ jed-

nak radoœæ sprawi³ m³odzie¿y pose³ RP
Wojciech Ziemniak, który ufundowa³ im
komplet strojów. „Byczki Gniewowo” s¹
ju¿ zatem odpowiednio przygotowane do
nadchodz¹cego sezonu, ¿yczymy im wiêc
samych sukcesów.
Wy¿ej wymieniona „grupa wsparcia”, po-
zostali rodzice i zawodnicy sk³adaj¹
serdeczne podziêkowanie ofiarodawcom
i wszystkim tym, którzy przyczynili siê
w jakikolwiek sposób do osi¹gniêtych
sukcesów tej nieformalnej, m³odej i am-
bitnej  dru¿yny.

M.D., foto archiwum

„Byczki Gniewowo” z pos³em Wojciechem Ziemniakiem

Trofea zespo³u
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W niedzielne popo³udnie 20 maja
2012 roku, na boisku Gimnazjum

w Œmiglu, w ramach festynu „Wspó³praca
celem do sukcesu - popo³udnie z gimna-
zjum” nast¹pi³a prezentacja instytucji, któ-
re przyst¹pi³y do projektu „Wspó³praca
celem do sukcesu” realizowanego przez
cz³onków Szkolnego Klubu Wolontariusza
w ramach programu M³ody Obywatel.
Wœród stoisk promocyjnych nie zabrak³o
Centrum Kultury w Œmiglu. Mo¿na siê
by³o na nim zapoznaæ z dzia³alnoœci¹ Cen-
trum, imprezami i zajêciami, które orga-
nizuje oraz poczytaæ „Witr ynê Œmi-

gielsk¹”, której jest wydawc¹. By³ k¹cik
plastyczny, w którym nie tylko mo¿na by³o
podziwiaæ prace miejscowych twórców
amatorów ale i samemu stworzyæ wieko-
pomne „dzie³o”. Du¿a czêœæ stoiska zosta-
³a poœwiêcona dzia³alnoœci Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Œmiglu. Odwiedza-
j¹cy stoisko mieli równie¿ okazjê kupiæ
wydawnictwa regionalne. Nad ca³oœci¹
czuwa³y organizatorki stoiska - Lidia
Skrzypczak i Kazimiera Styziñska - pra-
cownice Centrum.

M.D.
foto L. Skrzypczak

Stoisko Centrum Kultury na festynie w Gimnazjum

Stoisko Centrum Kultury w Smiglu

21 kwietnia - Œmigiel
Ok. godz. 1718 powiadomiono policjê
o kradzie¿y. Pokrzywdzon¹ okaza³a siê
kobieta, której z miejsca zamieszkana zo-
sta³ ukradziony telefon komórkowy m-ki
Samsung Avila, dowodód osobisty
i karta bankomatowa. Wartoœæ strat wy-
ceniono na kwotê 300,-z³.

27 kwietnia - Œmigiel
Ok godz. 1700 w Œmiglu policjanci zatrzy-
mali nietrzeŸwego 42-latka ze Œmigla,
który jest podejrzany o uszkodzenie tyl-
nej wycieraczki samochodu osobowego
zaparkowanego na ul. Wiatrakowej. Po-
wsta³¹ szkodê osoba pokrzywdzona wy-
ceni³a na ok. 200 z³.

30 kwietnia - Nowa Wieœ
Ok godz. 1255 policja zatrzyma³a kieru-
j¹cego oplem astra 54-lataka z powiatu
koœciañskiego. Badanie wykaza³o 1,8
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

1 maja - Œmigiel
Ok. godz. 1350 dosz³o do zderzenia trzech
pojazdów w Œmiglu na ul. Pó³nocnej, „na
zasadzie domina” zderzy³y siê opel astra,
ford fokus, i kolejna astra. Wezwane na
miejsce pogotowie wstêpnie zdiagnozo-
wa³o u 30-letniego kierowcy fokusa uraz
krêgos³upa, a u 19-letniego kierowcy dru-
giej astry uraz g³owy. Wszyscy kieruj¹-
cy byli trzeŸwi, mandatem zosta³ ukara-
ny kierowca „pierwszej kostki” - 20-latek
z gm. Œmigiel.

2 maja - Koszanowo
Ok. godz. 1600 policja zatrzyma³a kieru-
j¹cego motorowerem 27-latka z gminy
Œmigiel. Badanie wykaza³o 0,9 promila

alkoholu w organizmie kontrolowanego.

3 maja - Sp³awie
Ok. godz. 910 zatrzymano kieruj¹cego
motorowerem 54-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel. Badanie wykaza³o ponad
2 promile alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

3 maja - Wonieœæ
Ok. godz. 750 w Wonieœciu policja zatrzy-
ma³a kieruj¹cego vw busem 39-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel. Badanie wyka-
za³o ponad promil alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

4 maja - Przysieka Polska
Ok. godz. 2025 w Przysiece Polskiej za-
trzymano kieruj¹cego rowerem 46-latka
z gm. Œmigiel. Badanie wykaza³o 0,8 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

4 maja - Œmigiel
Policjanci ze Œmigla ustalili podejrzane-
go i przedstawili mu zarzut kradzie¿y
metalowych elementów z terenu posesji
pod Œmiglem. Jak wynika z ustaleñ za-
trzymany 38-letni mieszkaniec Œmigla,
kilkukrotnie w okresie ostatniego mie-
si¹ca krad³ m.in. rury i k¹towniki. Tylko
podczas jednego „skoku” przyw³aszczy³
sobie z³om o wartoœci ok. 400 z³.

7 maja -Gniewowo
Ok. godz. 2350 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 48-latka z gm. Œmigiel. Bada-
nie wykaza³o 0,9 promila alkoholu w or-
ganizmie kontrolowanego.

9 maja - Żegrowo
Ok. godz. 1930 w ¯egrowie zatrzymano
kieruj¹cego rowerem 42-latka z gm. Wie-
lichowo. Badanie wykaza³o 1,7 promila
alkoholu w organizmie kontrolowanego.

11 maja - Œmigiel
Ok. godz. 1615 na skrzy¿owaniu ul. Sien-
kiewicza z ul. Œw. Wita kieruj¹cy pojaz-
dem m-ki Opel Corsa mieszkaniec gm.
Czernica nie ust¹pi³ pierwszeñstwa prze-
jazdu i doprowadzi³ do zderzenia z pojaz-
dem m-ki Skoda Octawia kierowanym
przez mieszkankê gm. Koœcian. Spraw-
ca kolizji drogowej zosta³ ukarany MKK.

11 maja - Œmigiel
Ok. godz. 1615 zatrzymano kieruj¹cego
samochodem m-ki Fiat Ducato, 33-letnie-
go mieszkañca Œmigla. Badanie wykaza-
³o ponad promil alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

13 maja - Niet¹¿kowo
Ok. godz. 230 zatrzymano kieruj¹cego
samochodem m-ki Renault Megane 18-
letniego mieszkañca gm. Œmigiel. Bada-
nie wykaza³o 1,34 promila alkoholu w or-
ganizmie kontrolowanego.

15 maja - Œmigiel
Ok. godz. 805 na skrzy¿owaniu ulic Lipo-
wa-Œw Wita kieruj¹ca Citroenem, 61-let-
nia mieszkanka gm. Œrem nie udzieli³a
pierwszeñstwa przejazdu doprowadzaj¹c
do zderzenia z samochodem m-ki Fiat
Ducato kierowanym przez 38-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel. Uczestnicy zda-
rzenia byli trzeŸwi.

25 maja - Œmigiel
Ok. 1845 zatrzymano kieruj¹cego rowe-
rem 58-letniego mieszkañca Œmigla. Ba-
danie wykaza³o 1,84 promila alkoholu w
organizmie badanego.

26 maja - Œmigiel
Ok. godz. 1500 w Œmiglu zatrzymano kie-
ruj¹c¹ rowerem 19-letni¹ mieszkankê
gm. Œmigiel. Badanie wykaza³o 0,66 pro-
mila alkoholu w organizmie badanej.
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Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 5/12
brzmia³o: „NADSZED£ CZAS IMPREZ
W PLENERZE”.
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Katarzyna Wojciechowska z Pola-
dowa
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600)

www.restauracja-kakadu.pl

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

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

Zatrudniê panie do zbioru piecza-
rek. Bezplatny dowóz.

tel. 612 827 238, 504 320 449

Oprawa muzyczna imprez
tel 517 455 618

Przeprowadzki
tel. 603 915 695

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

Og³oszenia drobne

Jan Borowiak z klasy trzeciej œmigiel-
skiego gimnazjum zosta³ laureatem

XII Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego. Ostatni etap zmagañ odby³ siê
w po³owie lutego w Gimnazjum nr 55
w Poznaniu. 210 uczniów z wielkopol-
skich gimnazjów przez dziewiêædziesi¹t
minut rozwi¹zywa³o test sk³adaj¹cy siê
z zadañ zamkniêtych i otwartych o ró¿-
nym stopniu trudnoœci i obejmuj¹cych
treœci wykraczaj¹ce poza podstawê pro-
gramow¹. W poniedzia³ek, 16 kwietnia
trzecioklasista wraz z nauczycielk¹ ma-
tematyki, Ma³gorzat¹ Mendel, uczestni-
czy³ w uroczystym podsumowaniu kon-
kursów przedmiotowych. Podczas uro-
czystoœci odebra³ z r¹k Wojewody Wiel-
kopolskiego Piotra Florka oraz Wielko-
polskiego Kuratora Oœwiaty El¿biety
Walkowiak nagrodê ksi¹¿kow¹ i zaœwiad-
czenie o uzyskaniu tytu³u laureata, któ-

Jan laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
re jest podstaw¹ do
zwolnienia trzeciokla-
sisty z czêœci egzami-
nu i otrzymania mak-
symalnej liczby punk-
tów. Warto dodaæ, ¿e
to nie pierwszy suk-
ces Jana w konkursie
dotycz¹cym „królowej
nauk”. Pod okiem swej
matematyczki uczeñ
w 2010 roku zdoby³
I miejsce w Powiato-
wym Konkursie Ma-
tematycznym dla
Uczniów Klas I. Rok
póŸniej wraz z kole¿ankami stan¹³ na dru-
gim stopniu podium w Igrzyskach Olim-
pijskich w Matematyce, które odby³y siê
w Racocie. Ponadto gimnazjalista ze Œmi-
gla znalaz³ siê na liœcie osób zakwalifiko-

wanych do zawodów drugiego stopnia w
ramach VII Olimpiady Matematycznej
Gimnazjalistów.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum szko³y

Jan Borowiak odbiera nagrodê

Tegoroczne Walne Zebranie Sprawoz-
dawcze œmigielskiego Zwi¹zku Rol-

ników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych od-
by³o siê w 23 maja w goœcinnych progach
restauracji „Poemat” w Œmiglu. Wœród
zaproszonych goœci nie zabrak³o wicesta-
rosty Edwarda Strzymiñskiego, burmi-
strza Œmigla Wiktora Sneli i przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Mariana Kasper-
skiego. Spotkanie bardzo sprawnie pro-
wadzi³ prezes Zygmunt Konieczny, od-
czyta³ on równie¿ sprawozdanie z dzia-
³alnoœci zwi¹zku za miniony rok. Szkole-
nia, rozprowadzanie kwalifikowanego
materia³u siewnego, organizacja Do¿y-
nek Gminnych czy wycieczek dla rolni-
ków to tylko niektóre z zadañ zrealizo-
wanych w 2011 roku przez zwi¹zek. Kil-
ka ciep³ych s³ów w imieniu zaproszonych

Kó³ka rolnicze podsumowa³y rok
goœci skierowa³ do rolników Burmistrz
Œmigla, po czym g³os zabra³ prezes okrê-
gowego ZRKiOR - Marian Kasperski.
Opowiedzia³ on zebranym o bie¿¹cych
pracach legislacyjnych i rozmowach pro-
wadzonych w Ministerstwie Rolnictwa,
podzieli³ siê równie¿ swoimi spostrze¿e-
niami dotycz¹cymi ró¿nic w funkcjono-
waniu rolnictwa na
terenie Unii Europej-
skiej.
Po oficjalnej czêœci
przyszed³ czas na wol-
ne g³osy i wnioski.
Podejmowane by³y
ró¿ne tematy i zosta-
³y podjête konkretne
plany dzia³ania. Mó-
wiono m.in. o mo¿li-

woœciach prowadzenia przez zwi¹zek
dzia³alnoœci gospodarczej, o nowych le-
gitymacjach cz³onkowskich czy o nowej
ustawie reguluj¹cej problemy odszkodo-
wañ z tytu³u przebiegu linii przesy³o-
wych.

M.D.
foto M.Dymarkowska

Kó³ka rolnicze obraduj¹

Uwaga krzy¿ówkowicze!!!
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Ksi¹¿ka dla Taty (i nie tylko) - co czytaæ w czerwcu?

Jak tylko siêgnê pamiêci¹ czyta³am
ksi¹¿ki - o ró¿nej tematyce i w ró¿nych

okolicznoœciach, np. w szkole podstawo-
wej z przyjació³kami „Królestwo bajek”
Ewy Szelburg-Zarembiny - na wyœcigi,
która szybciej przeczyta. Równie¿ w pod-
stawówce pod ko³dr¹, aby Mama nie wi-
dzia³a - „Dymy nad Birkenau” - Sewery-
ny Szmaglewskiej. Czyta³am w autobu-
sie, poci¹gu, tramwaju. W poci¹gu, w³a-
œnie czyta³am swój pierwszy w ¿yciu kry-
mina³ i na d³ugie lata jedyny. Krymina-
³em tym by³a ksi¹¿ka Joanny Chmielew-
skiej pod tytu³em „Studnia przodków”.
Kto by³ bohaterem lub jakie zdarzenie
by³o tematem ksi¹¿ki, absolutnie nie pa-
miêtam. Pamiêtam jednak doskonale, ¿e
jad¹c wspomnianym poci¹giem wybu-
cha³am g³oœnym œmiechem, poniewa¿
inaczej nie da³o siê jej czytaæ. Co myœleli
o mnie wspó³pasa¿erowie niech na za-
wsze pozostanie ich tajemnic¹.
Dzisiaj krymina³y to jeden z moich ulu-
bionych gatunków i ksi¹¿ki te na dobre

zagoœci³y w domowej bibliotece. Na
pierwszym miejscu, jako absolutny kry-
minalny rarytas stoi ksi¹¿ka Ferdynan-
da von Schiracha - „Przestêpstwo”, któr¹
to ksi¹¿kê polecam wszystkim Tatusiom
z okazji przypadaj¹cego w czerwcu „Dnia
Ojca”.
Ferdynand von Schirach urodzi³ siê w 1964
roku w Monachium, jest prawnikiem i uta-
lentowanym pisarzem. „Przestêpstwo” to
jedna z najg³oœniejszych ksi¹¿ek ostatnich
lat i sensacyjny bestseller. Autor opisa³
przypadki, którymi zajmowa³ siê z racji
wykonywanego zawodu. To co w tej ksi¹¿-
ce najbardziej fascynuje, to bohaterowie
jedenastu niezwyk³ych historii - zwykli lu-
dzie tacy jak ja czy Pañstwo, którzy czyta-
cie ten tekst. Zwykli ludzie, którzy z nie-
wiadomych absolutnie przyczyn dopusz-
czaj¹ siê niesamowitych zbrodni. Wœród
tych opowiadañ znajdziecie Pañstwo hi-
storiê bratobójstwa, w której nawet pro-
kurator wspó³czuje morderczyni. Banko-
wego rabusia, któremu ³awniczki po tym,

jak p³acz¹c, uznawa³y go winnego, kupi-
³y bilet lotniczy by po wyjœciu z wiêzie-
nia móg³ wróciæ do domu. Ferdynand
von Schirach z niezwyk³a precyzj¹ zajmu-
je siê…, - w³aœnie i tu Pañstwa autor za-
skoczy bowiem nie wystêpuje on w roli
dzielnego policjanta czy prokuratora, któ-
ry za wszelk¹ cenê pragnie znaleŸæ i uka-
raæ mordercê. Ferdynand von Schirach
stopniuj¹c napiêcie, zadaje pytania. Kie-
dy, jak dlaczego to siê dzieje? Dlaczego
ktoœ dopuszcza siê takich zbrodniczych
czynów? Dlaczego komuœ coœ przestawia
siê w g³owie? Co siedzi w g³owie drugie-
go cz³owieka?
„Przestêpstwo” to jedna z ciekawszych
i bardzo poruszaj¹cych ksi¹¿ek. Czyta siê
j¹ jednym tchem, z ciarkami na plecach,
czy ktoœ za nami nie stoi. Brrr!!!
Ksi¹¿ki nie ma w zbiorach Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Œmiglu. Mo¿na j¹
jednak zamówiæ w œmigielskiej ksiêgar-
ni.

Aldona Micha³owska

W s³oñcu k¹pane
Kalendarzowe lato zbli¿a siê pe³nymi kro-
kami, a ³adna pogoda ju¿ nas rozpieszcza.
Nareszcie mo¿na wystawiæ twarz do s³oñ-
ca, cieszyæ siê ciep³ymi podmuchami wia-
tru. Tylko jedno zmartwienie psuje humor
- do tej cudownej lekkoœci duszy tak nie
pasuje ten nieznoœny brak lekkoœci cia³a.
Nadmiar wa³eczków otulaj¹cych taliê, bio-
dra i uda. W dni, podczas których ¿ar leje
siê z nieba, zmniejsza siê nasz apetyt
i warto po¿egnaæ siê z t³ustymi i s³odkimi
daniami. Pogoda dyktuje nam nasze menu,
a sprzyja temu wiosenne bogactwo nowa-
lijek. W naszych ogrodach zrobi³o siê zie-
lono. Nasze plony z dnia na dzieñ s¹ coraz
obfitsze i smaczniejsze. Do wyboru do
koloru: sa³aty, m³ode marchewki, rzod-
kiewki, szparagi, kalafiory, koperek, seler
naciowy i szczypiorek. Mo¿na z nich przy-
rz¹dziæ, nie tylko wyœmienite sa³atki, ale
tak¿e lekkie zupy. Nowalijki wygl¹daj¹
bardzo apetycznie i smakuj¹ wyj¹tkowo.
Po ich kolorach i g³adkich skórkach wy-
daje siê, ¿e a¿ kipi¹ od witamin. Aby rze-
czywiœcie s³u¿y³y zdrowiu, przy ich kupo-
waniu, nale¿y kierowaæ siê zdrowym roz-
s¹dkiem. Omijamy okazy wyroœniête po-
nad normê, bo z pewnoœci¹ by³y one na
„dopalaczach” (wspomagane œrodkami
chemicznymi). Warto m³ode warzywa
wzi¹æ do rêki i przekonaæ siê czy s¹ œwie-

¿e i jêdrne. A tylko takie zachowuj¹ nie-
zbêdne witaminy. Nowalijki nie potrzebuj¹
d³ugich przygotowañ. Myjemy je szybko
i dok³adnie, w ten sposób nie wyp³ukuje-
my z nich tego co najcenniejsze. Obróbka
termiczna powinna byæ jak najkrótsza. Nie
warto nadmiarem przypraw t³umiæ inten-
sywnego naturalnego smaku warzyw. Let-
nie obiady warto zaczynaæ zupami owoco-
wymi. S¹ one lekko strawne i pobudzaj¹
apetyt. Dawniej w upalne dni, panie domu
przygotowywa³y zupê „nic”. Przygotowa-
nie jej jest bardzo proste. Na upa³y ma byæ
szybko, ch³odno, orzeŸwiaj¹co i nieskom-
plikowanie.

Ch³odnik
0,5l kefiru lub maœlanki
2 œrednie ogórki œwie¿e
1 pêczek koperku
0,5 pêczku natki pietruszki
1 pêczek szczypiorku
1 pêczek rzodkiewki
2 jajka ugotowane na twardo
4 plasterki szynki
Sok z po³owy cytryny
0,2l sok z buraków
Sól pieprz, cukier
Sposób przygotowania:
Na tarce o du¿ych oczkach œcieramy ob-
rane ogórki i rzodkiewkê. Siekamy szczy-
piorek, koperek i  pietruszkê. Wszystko
mieszamy z kefirem sokiem z buraków i
sokiem z cytryny . Doprawiamy sol¹ i pie-
przem po czym wstawiamy do lodówki.
Przed podaniem, do ch³odnika na talerzu

wrzucamy pokrojone jajko w kostkê i szyn-
kê w cienkie paski.

Zupa „nic”
1,25 litra mleka
3 jajka
pó³ laski wanilii lub cukier wanilinowy.
50 g cukru
1 budyñ waniliowy
Sposób przygotowania:
Mleko zagotowaæ z wanili¹ lub cukrem
wanilinowym. Bia³ka ubiæ na sztywno,
z cukrem. Na mleku k³aœæ ³y¿eczk¹ bia³-
ko, gotowaæ i obracaæ bia³ko aby siê œciê-
³o z dwóch stron. Kluseczki z bia³ek u³o-
¿yæ na talerzach. Mleko zaci¹gn¹æ budy-
niem nieco ostudziæ i dodaæ ¿ó³tka, dok³ad-
nie wymieszaæ i zalaæ nim kluseczki z bia³-
ka.

Koktajl owocowy ¿ó³ty
1 banan
2 morele
1 brzoskwinia
1 gruszka
1 ³y¿eczka p³ynnego miodu
1 ³y¿eczka soku z cytryny
2 szklanki jogurtu, kefiru lub maœlanki
Sposób wykonania:
Owoce omyj obierz wyp³ucz, podziel na
czêœci i zmiksuj razem z miodem i sokiem
z cytryny. Wlewaj porcjami jogurt tak aby
uzyskaæ konsystencjê tak¹ jak¹ nam od-
powiada i jeszcze chwilê miksuj.

S³awomir
Grzesiewicz
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu, Centrum Kultury oraz

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych po raz kolejny byli or-
ganizatorami Otwartych Biegów Ulicz-
nych Œmigla, na które 21 kwietnia br. za-
prosili szko³y oraz indywidualnych biega-
czy. Impreza odby³a siê przy wspó³udziale
Starostwa Powiatowegow Koœcianie oraz
Urzêdu Miejskiegow Œmiglu.
O godzinie 1000 burmistrz Œmigla Wiktor
Snela powita³ uczestników i otworzy³ Bie-
gi. Kilkanaœcie minut póŸniej na starcie
stanêli najm³odsi uczestnicy, uczniowie
klas I-II szkó³ podstawowych, którzy mieli
do pokonania dystans 300 metrów. Na tym
samym dystansie star towali kolejno
uczniowie klas III i IV. W starszych kate-
goriach wiekowych dystans odpowiednio
siê zwiêksza³. Po szko³ach podstawowych,
startowali gimnazjaliœci. Mimo padaj¹ce-
go deszczu dzieci i m³odzie¿ licznie stawi-
li siê na imprezê -w biegach wziê³o ³¹cznie
udzia³ 340 uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych.
W po³udnie rozpocz¹³ siê Bieg Open. Wy-
startowa³o 19 kobiet i 23 mê¿czyzn. Pano-
wie mieli do pokonania 4 kilometry, a pa-
nie 2 kilometry.
Po zakoñczeniu Biegu Open, po przerwie
koniecznej do podliczenia wyników przy-
st¹piono do wrêczenia nagród, medali
i pucharów.
Zwyciêzców tegorocznych zawodów deko-
rowali: Edward Strzymiñski - wicestarosta
Koœciañski, Wiktor Snela - burmistrz Œmi-
gla, Wies³awa Poleszak-Kraczewska za-
stêpca Burmistrza Œmigla, Zygmunt Rataj-
czak - kierownik OKFiR-u oraz sêdziowie
zawodów Robert Plewka i Danuta Strzel-
czyk.
Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Szko³y Podstawowe:
klasy I i II: 300m
- dziewczêta: I m Jolanta Donaj SP Czacz,
II m Weronika Targosz SP Œmigiel,
III m Anna Strzelczyk SP Œmigiel
- ch³opcy: I m Wiktor Witkiewicz SP Œmi-
giel, II m £ukasz Czaja SP Czacz,
III m Hubert Buchwald SP Œmigiel
klasy III 300 m
- dziewczêta: I m Agata Kobia³ka SP Czacz,
II m Monika Kowalska SP Œmigiel,
III m Paulina Stamm SP Czacz
- ch³opcy: I m Jeremiasz Witkiewicz SP
Czacz, II m Miko³aj Bielawski SP Czacz,
III m Piotr Wawrzynowski SP Œmigiel
klasy IV: 300 m
- dziewczêta: I m Julia Wojtkowiak SP D³u-
¿yna, II m Milena Nowicka SP D³u¿yna,
III m Wiktoria Zandek SP Czacz

XIX Otwarte Biegi Uliczne Œmigla
- ch³opcy: I m Jan Kupisz SP Przemêt,
II m Szymon Konieczny SP Bronikowo,
III m Robert Bia³y SP Czacz
klasy V-VI
- dziewczêta - 800 m: I m Zofia Wróblew-
ska SP Bucz, II m Zuzanna Ratajczak SP
Stara Przysieka Druga, III m Martyna Am-
browczyk SP Bronikowo
- ch³opcy 1000 m:  I m Sebastian Antczak
SP Bronikowo, II m Patryk Ha³upka SP
D³u¿yna, III m Wiktor Bielawski SP Czacz
W klasyfikacji szkó³ podstawowych pucha-
ry ufundowa³ Wojciech Ziemniak prezes
Zarz¹du G³ównego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego w Warszawie, puchar za
I miejsce odebra³a Szko³a Podstawowa
w Œmiglu, II m SP Czacz, III m SP D³u¿y-
na.

Gimnazjum
klasy I - II
- dziewczêta 1000 m: I m Angelika Lisiak
Gimnazjum Stare Bojanowo, II Sylwia
D¹bkowska Stare Bojanowo, III m Sandra
Stêpczak Czacz
- ch³opcy 1500 m: I m Adrian Grabowski
Œmigiel, II m Mateusz Drost Stare Boja-
nowo, III m Dominik Marcinkowski Œmi-
giel
klasy III
- dziewczêta 1000 m: I m Malwina Ginde-
ra - D³u¿yna, II m Joanna Kalitka - D³u¿y-
na
- ch³opcy 1500 m: I m Marcin £ukowiak
Œmigiel, II m Jacek Waszkiewicz D³u¿yna,
III m Oskar Grzeœkowiak D³u¿yna
W klasyfikacji szkó³ gimnazjalnych pucha-
ry ufundowa³ Wies³aw Kasperski Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla.
I m Gimnazjum w D³u¿ynie, II m Œmigiel,
III Stare Bojanowo
Wœród uczniów SP i Gimnazjów rozloso-
wano rower - ufundowany przez Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
w³aœcicielk¹ roweru zosta³a Wiktoria Taj-
chert ze SP w Œmiglu.
W klasyfikacji szkó³ ponadgimnazjalnych
I m zaj¹³ Zespó³ Szkó³ w Niet¹¿kowie - pu-
chary fundowa³ Zygmunt Ratajczak Kie-
rownik Oœrodka Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu
Bieg G³ówny OPEN
kobiety 2000 m , mê¿czyŸni 4000 m

- kobiety: I m Marta Dajewska (Stare Obo-
rzyska), II m Ma³gorzata Cichoszewska
(SANA Koœcian), III m Anna Ruskowiak
(ZSP Niet¹¿kowo), IV m Angelina Chru-
stowska (sekcja Biegacza OKFiR),
V m Natalia Stró¿yñska (ZSP Niet¹¿kowo),
VI m Kinga Zieliñska (sekcja Biegacza
OKFiR)
- mê¿czyŸni: I m Piotr Humerski (GoŸdzi-
chowo), II m Mariusz Tokarczyk (Legni-
ca), III m £ukasz Z³otkowski (JUNIOR
Niet¹¿kowo), IV m Daniel Bosy (SANA
Koœcian), V m Patryk Musielak (Leszno),
VI m Józef Nadolny (G³ogów)
kategorie wiekowe:
17-19 lat
- kobiety: I m Jagoda Miko³ajczak (ZSP
Niet¹¿kowo), II m Julita Wasielewska (ZSP
Niet¹¿kowo), III m Laura Cybulska (ZSP
Niet¹¿kowo)
- mê¿czyŸni: I m Piotr Nadolny (G³ogów),
II m Arnold Wolski (ZSP Niet¹¿kowo),
III Jacek P³ócienniczak (Leszno)
20-29 lat
- kobiety: I m Dorota Kaczmarek (Leszno)
- mê¿czyŸni: I m Piotr Olejnik (¯egrowo),
II m Bartosz Stanek Œmigiel)
30-39 lat:
- kobiety: I m Viletta Ajchler-D³u¿yk,
((¯egrówko), II m Alina May-Siejak (Ko-
szanowo), III m Magdalena Zimniak (Œmi-
giel)
- mê¿czyŸni: I m Micha³ Szuster (Luboñ),
II m Tomasz £awniczak (Poznañ),
III m Pawe³ Wa³kiewicz (Bojanowo)
40-49 lat
- kobiety: I m Teresa Pelec (Swarzêdz),
II m Anna Smelkowska (Stare Bojanowo),
III Wioleta Skorczyk (Œmigiel)
- mê¿czyŸni: I m Krzysztof Lipiñski (Ko-
zieg³owy), II m Robert Gbiorczyk (Œmigiel)
50-59 lat
- mê¿czyŸni: I m Roman Talikadze (SANA
Koœcian), II Marian Skrzypczak (sekcja
Biegacza OKFiR), III Roman KaŸmierczak
(SZTAFETA ATEÑSKA Koœcian)
70 lat i wiêcej
Micha³ Szkudlarek (sekcja Biegacza Œmigiel)
W Biegu Open dla pañ puchary fundowa³
Wiktor Snela Burmistrz Œmigla, dla panów
Andrzej Jêcz Starosta Koœciañski.
W czasie imprezy przeprowadzana by³a
akcja rejestrowania potencjalnych dawców
szpiku - od zainteresowanych osób pobie-
rana by³a próbka œliny. W naszym kraju
wci¹¿ brakuje dawców niespokrewnio-
nych, którzy mog¹ oddaæ swój szpik dla
ratowania ¿ycia chorych na bia³aczkê
i inne choroby uk³adu krwiotwórczego.
Akcjê promuje Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie wraz z Centrum
Kultury. W sobotê do³¹czy³ do nich rów-
nie¿ OKFiR.

OKFiR, foto OKFiR

M³ode biegaczki
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Memoria³ Ireneusza Maœliñskiego
Kolejne, IX W³oœciañskie

Zawody w Powo¿eniu Za-
przêgami odby³y siê tradycyj-
nie 1 maja. Do konkursu przy-
st¹pi³o szeœædziesi¹t jeden za-
przêgów startuj¹cych w czte-
rech kategoriach: kuce w za-
przêgach pojedynczych (7),
kuce w zaprzêgach parokon-
nych (15), konie w zaprzêgach
pojedynczych (14) oraz konie
w zaprzêgach parokonnych
(25).
O godzinie 1230 zaprzêgi pro-
wadzone przez jeŸdŸców na
koniach wyruszy³y na paradê
ulicami Œmigla. Godzinê póŸ-
niej zawody otworzy³ Bur-
mistrz Œmigla Wiktor Snela.
Na trybunie honorowej nie
zabrak³o Ireny Maœliñskiej,
wdowy po panu Ireneuszu Ma-
œliñskim, obecni byli równie¿
Pos³owie na Sejm RP: Ma³go-
rzata Adamczak i Wojciech
Zimniak; Starosta Koœciañski
Andrzej Jêcz, Przewodnicz¹ca
Rady Powiatu Koœciañskiego
Iwona Bereszyñska, Radny
Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Maciej Wiœniewski,
Komendant Powiatowy Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w
Koœcianie bryg. Jaros³aw To-
maszewski, Komendant Po-
wiatowy Policji w Koœcianie m³.
insp. Leszek Majchrzak, Kie-
rownik Posterunku Policji
w Œmiglu aspirant sztabowy
Krzysztof Kuciak, Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Œmigla
Wies³aw Kasperski oraz Za-
stêpca Burmistrza - Wies³awa
Poleszak-Kraczewska. Nie zabrak³o tak-
¿e Honorowego Przewodnicz¹cego Se-
niora Zawodów Pana Józefa Cieœli. Pocz¹-
tek imprezy uœwietni³y swoimi wystêpa-
mi Anna Tomaszewska i Daria Kaczór -
wokalistki Studia Piosenki „Muzol”, któ-
re dzia³a przy Centrum Kultury w Œmi-
glu.
Podczas zawodów zaprzêgi mia³y do po-
konania trasê z szesnastoma przeszko-
dami, wœród których najtrudniejszy by³
rów z wod¹, przez który konie kilkakrot-
nie odmówi³y przejœcia. Sêdziowie doko-
nywali zarówno oceny ogólnej zaprzêgów
jak i oceny samego przejazdu. Punkty
karne naliczano: za str¹cenie pi³eczki
z kegla, przekroczenie normy czasu oraz
pier wsze i drugie wy³amanie koni;

za trzecie wy³amanie zaprzêg zostawa³
zdyskwalifikowany. Trasa nie by³a ³atwa,
a¿ piêæ zaprzêgów zosta³o wyeliminowa-
nych z zawodów. Pojazdy startowa³y we-
d³ug rozstawu kó³. Dwukrotnie w czasie
konkursu pada³ deszcz, który spowodo-
wa³, ¿e organizatorzy i sêdziowie zdecy-
dowali siê odwo³aæ ostatni bieg - Memo-
ria³owy, w którym prawo startu maj¹ trzy
parokonne zaprzêgi, które uzyska³y naj-
wiêksz¹ liczbê punktów. Niestety po opa-
dach deszczu przeszkoda nr 13 - drew-
niany mostek - by³ tak œliski, ¿e przy prze-
jeŸdzie drugiego zaprzêgu upad³ koñ.
Decyzj¹ organizatorów i sêdziów do kon-
kursu memoria³owego przyjêto wyniki
konkursu koni w zaprzêgach parokon-
nych.

A oto po trzy pierwsze miejsca
w ka¿dej kategorii:
- konie w zaprzêgach parokon-
nych: I m Marcin Jêœkowiak,
Brenno; II m Przemys³aw Igna-
siak Otusz; III m Artur Deren-
da, Dêbowo - puchary w tej ka-
tegorii ufundowa³ Burmistrz
Œmigla - Wiktor Snela
- konie w zaprzêgach pojedyn-
czych: I m Bartosz Kowalski,
Szymanowo; II m Tomasz Wajs
Krobia; III m Emil Frankowski
W³oszakowice - fundatorem pu-
charów by³ Starosta Koœciañski
Andrzej Jêcz
- kuce w zaprzêgach parokon-
nych: I m Dominika Rimke,
Brenno; II m Micha³ Nowaczyk,
Dopiewo; III m Jaros³aw Michal-
ski, Kotla - puchary fundowa³
Marsza³ek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek WoŸniak
- kuce w zaprzêgach pojedyn-
czych: I m Piotr NiedŸwiedzki,
Szymanowo; II m Sissi Hau-
smann, G³uchów; III m Micha³
Gruchot, Bogus³awki - fundator
pucharów Radio ELKA.
Zdobywcy miejsc I - III  we
wszystkich kategoriach otrzy-
mali równie¿ nagrody rzeczowe,
a wszyscy uczestnicy pami¹tko-
we statuetki.
Puchar przechodni Memoria³u
Ireneusza Maœliñskiego, drugi
raz z rzêdu, zdoby³ Marcin Jêœ-
kowiak z Brenna.
Puchar dla naj³adniejszego za-
przêgu ufundowa³ Jerzy Wizer-
kaniuk - Redaktor Naczelny
Gazety Koœciañskiej - w³aœcicie-
lem naj³adniejszego zaprzêgu

jest Krzysztof Szczepaniak z Podrzecza.
Zawody odbywa³y siê pod patronatem
Burmistrza Œmigla. G³ównym organiza-
torem imprezy jest Stowarzyszenie Spor-
towe "Pegaz", przy wspó³pracy Oœrodka
Kultury Fizycznej i Rekreacji, Centrum
Kultury, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
oraz Urzêdu Miejskiego Œmigla, Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Starostwa Powiatowe-
go w Koœcianie. Patronatem medialnym
zawody objêli: Radio ELKA, Gazeta Ko-
œciañska, Witryna Œmigielska. G³ównym
sponsorem imprezy by³a Firma Domrel
- realizuj¹ca projekty parków wiatrowych
na terenie ca³ej Polski.

OKFiR
foto OKFiR

Piêkne konie

...kuce

... i bryczki






