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Kwietniowa sesja Rady Miejskiej Œmi-
 gla odby³a siê tradycyjnie w ostatni

czwar tek miesi¹ca. Radni podjêli
6 uchwa³, a tak¿e zapoznali siê: ze spra-
wozdaniem z realizacji programu wspó³-
pracy Gminy Œmigiel z organizacjami po-
zarz¹dowymi oraz z informacj¹ o dzia³a-
niach z zakresu pomocy spo³ecznej
w Œmiglu za rok ubieg³y.
Na wniosek Kapitu³y radni podjêli uchwa-
³ê w sprawie przyznania Medalu „Zas³u-
¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel” M³o-
dzie¿owej Orkiestrze Dêtej w Œmiglu.
Odznaczenie zosta³o wrêczone podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej, 25 maja
w Dzieñ Œmigla.
Zgodnie z wymogami ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastêpczej
Rada przyjê³a tak¿e, opracowany przez
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu,
Program Wspierania Rodzin z Gminy
Œmigiel na lata 2013-2015.

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
W zwi¹zku z faktem, ¿e Sierpowo i Wy-
dorowo w 2006 roku rozporz¹dzeniem
wojewody wielkopolskiego zosta³o przy-
porz¹dkowane do aglomeracji Leszno
(gminy tworz¹ce aglomeracje maj¹ obo-
wi¹zek budowy systemu kanalizacji
zbiorczej dla œcieków komunalnych za-
koñczonych oczyszczalni¹ œcieków w ter-
minie okreœlonym w Krajowym progra-
mie oczyszczania œcieków ko-
munalnych), a obecnie wskaŸ-
nik koncentracji mieszkañców
w tych miejscowoœciach jest ni¿-
szy ni¿ 120 mieszkañców na 1
km sieci kanalizacyjnej planowa-
nej do realizacji, radni na sesji
pozytywnie zaopiniowali propo-
zycjê wy³¹czenia z planu aglo-
meracji Leszno tych miejscowo-
œci i podjêli stosown¹ uchwa³ê.
Z uwagi na liczne zmiany wpro-
wadzone w ostatnim czasie do

Statutu Gminy Œmigiel, rada podjê³a
uchwa³ê ujednolicaj¹c¹ tekst statutu.
Ponadto radni wprowadzili porz¹dkuj¹-
ce zmiany do bie¿¹cego bud¿etu gminy,
a tak¿e dokonali korekty uchwa³y w spra-
wie zasad wynajmowania lokali wchodz¹-
cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Œmigiel.

AKA, foto A. Kasperska

XXXVI Sesja Rady Miejskiej
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Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono nie-
które zapisy dotycz¹ce obowi¹zku

meldunkowego. U³atwienia w kwestiach
meldunkowych wprowadzono ustaw¹
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie usta-
wy o ewidencji ludnoœci i dowodach oso-
bistych oraz niektórych innych ustaw
z dnia 7 grudnia 2012r. Dz. U. 2012. poz.
1407/.
Zgodnie z nowymi przepisami nie ma
obowi¹zku wymeldowaæ siê w jednym
urzêdzie, aby w drugim dokonaæ zamel-
dowania. Wszystkie te czynnoœci wyko-
naæ mo¿na w jednym urzêdzie, w chwili
zameldowania siê w nowym miejscu.
Od 1 stycznia 2013 roku przy dokonywa-
niu meldunku nie ma obowi¹zku poda-
wania informacji o: wykszta³ceniu, obo-

wi¹zku wojskowym oraz przedk³adaniu
ksi¹¿eczki wojskowej.
Zniesione zosta³y sankcje karne m.in. dla
obywateli polskich czy obywateli UE za
niedope³nienie obowi¹zku meldunkowe-
go.
D³u¿szy jest te¿ termin na zg³oszenie
meldunku, z dotychczasowych 4 dni, ter-
min zosta³ wyd³u¿ony do 30 dni.
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli mo¿-
na dope³niæ formalnoœci meldunkowych
w urzêdzie przez ustanowionego pe³no-
mocnika. Oznacza to, ¿e ustanowiony
pe³nomocnik bêdzie móg³ m.in. zarów-
no zameldowaæ, jak i wymeldowaæ z miej-
sca sta³ego pobytu oraz z miejsca poby-
tu czasowego, trwaj¹cego ponad 3 mie-
si¹ce.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku znikn¹³
obowi¹zek zameldowania obywateli pol-
skich oraz obywateli UE na pobyt czaso-
wy, nieprzekraczaj¹cy trzech miesiêcy.
W³aœciciele, dozorcy i administratorzy
nieruchomoœci oraz zak³ady pracy nie
maj¹ obowi¹zku weryfikowania dokona-
nia meldunku przez mieszkañców lub
pracowników.
Nie ma tak¿e obowi¹zku meldunkowe-
go wczasowiczów i turystów.
Wyd³u¿ono te¿ okres wyjazdów zagra-
nicznych podlegaj¹cych zg³oszeniu
w ewidencji z 3 do 6 miesiêcy.
Zgodnie z ustaw¹ obowi¹zek meldunko-
wy zostanie zniesiony z pocz¹tkiem stycz-
nia 2016 roku.

Urz¹d Miejski Œmigla

MELDUNEK - JEDNA WIZYTA W URZÊDZIE

Czêœæ V
Czwarty kontrakt: Niet¹¿kowo - Œmi-
giel.
Kontrakt czwarty realizowany w ramach
projektu „Kompleksowe zagospodarowa-
nie œcieków w zlewni rzeki Obry - Gmi-
na Œmigiel” dotyczy³ budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami œcie-
ków w miejscowoœci Niet¹¿kowo oraz
w czêœci miasta Œmigiel. Wykonawc¹ ro-
bót budowlanych, po przeprowadzonym
postêpowaniu przetargowym, zosta³a fir-
ma INSTALACJE HTS Sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Poznaniu. Umowa z wykonawc¹
zosta³a podpisana 18 marca 2011 r. Zgod-
nie z ni¹ zleceniobiorca powinien zakoñ-

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW
W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA ŒMIGIEL

czyæ inwestycjê do 18 listopada 2011 r.,
jednak¿e w zwi¹zku z k³opotami finanso-
wymi firmy, przedsiêwziêcie przesunê³o
siê w czasie i formalnego odbioru robót
dokonano dopiero 6 lipca 2012 r. W ra-
mach czwartego kontraktu wykonano:
ok. 11 km kanalizacji grawitacyjnej, ok.
1,6 km ruroci¹gu t³ocznego, ok. 1,6 km
(371 szt.) kana³ów bocznych zakoñczo-
nych studzienkami przy³¹czeniowymi
o œrednicy 160 mm oraz budowê sieci wo-
doci¹gowej z przy³¹czami w ulicy Dudy-
cza w Œmiglu o d³ugoœci 1,87 km.
Ca³kowity koszt realizacji tego kontrak-
tu wyniós³ 10.522.650,00 z³ br utto
(8.555.000,00 z³ netto). Na tê czêœæ pro-

jektu samorz¹d pozyska³ dotacjê z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko z Funduszu Spójnoœci w wy-
sokoœci ponad 6 mln z³.
Do sieci kanalizacyjnej na terenie Niet¹¿-
kowa (mowa tu o nowej i istniej¹cej ka-
nalizacji) pod³¹czonych jest 436 osób (tj.
76% wszystkich mieszkañców). Nato-
miast ca³kowita liczba pod³¹czonych
mieszkañców na terenie Œmigla zostanie
podana przy omawianiu kontraktu Nowa
Wieœ-Œmigiel, poniewa¿ by³o to zadanie
koñcz¹ce budowê kanalizacji na terenie
miasta.

Wiktor Snela

Ju¿ po raz trzeci, w okresie wiosennym
odby³o siê dwudniowe bezp³atne szko-

lenie z podstaw obs³ugi komputera
w Gminnym Centrum Informacji przy
Centrum Kultury w Œmiglu. Mia³o ono
miejsce w dniach od 24 do 25 kwietnia
br.
Szkolenie pn. „Ucz siê korzystaæ z kom-
putera i Internetu - w poszukiwaniu pra-
cy” zorganizowano we wspó³pracy z Wo-
jewódzkim Urzêdem Pracy w Poznaniu
Oddzia³ Zamiejscowy w Lesznie. Zajêcia
poprowadzi³a, jak co roku Agnieszka
Michalczak-Piêtka z Centrum Informa-
cji i Planowania Karier y Zawodowej
w WUP Lesznie.
Program zajêæ obejmowa³ zak³adanie
w³asnego konta internetowego, zasady

UCZ SIÊ KORZYSTAÆ
wysy³ania dokumentów aplikacyjnych
poczt¹ elektroniczn¹, korzystanie z prze-
gl¹darek internetowych, poszukiwanie
informacji w sieci oraz informacja o przy-
datnych adresach internetowych w po-
szukiwaniu pracy w Polsce i za granic¹.
W szkoleniu uczestniczy³o siedem osób.
Trwa³o ono po cztery godziny dziennie
od 900 do 1300. Dyrektor Centrum Kultu-
ry w Œmiglu - Eugeniusz Kurasiñski na
koniec wraz z prowadz¹c¹ szkolenie wrê-
czy³ zaœwiadczenia o udziale.
WUP organizuje szkolenia dla osób po-
wy¿ej 18 roku ¿ycia: bezrobotnych, po-
szukuj¹cych pracy oraz pracuj¹cych.
Informacja o szkoleniach organizowa-
nych przez WUP Oddzia³ Zamiejscowy
w Lesznie jest zamieszczona na stronie

internetowej: http://www.wup.poznan.pl/
doradztwo-zawodowe/kalendarz-warszta-
tow/leszno/.
Planujemy zorganizowaæ ponownie szko-
lenie o tej tematyce pod koniec roku,
poniewa¿ cieszy siê ono du¿ym zaintere-
sowaniem. Mamy ograniczon¹ iloœæ
uczestników ze wzglêdu na wyposa¿enie
w sprzêt komputerowy. Ka¿dy uczestnik
jest przy oddzielnym stanowisku kompu-
terowym. Obecnie zapraszamy na zajê-
cia Warsztatowe Aktywnego Poszukiwa-
nia Pracy, które odbêd¹ siê ju¿ w czerw-
cu br. Zapraszamy do udzia³u! Zapisy
w Gminnym Centrum Informacji w Œmi-
glu.

L.S.
foto L.S.
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Obchody œwiêta naszego miasta or-
ganizowane s¹ co roku przez Radê

Miejsk¹ Œmigla. Mo¿na je podzieliæ na
trzy czêœci: oficjaln¹, spor-
tow¹ i rozrywkow¹. I w tym
roku podzia³ ten nie uleg³
zmianie. 25 maja odby³y siê
ju¿ XXII Dni Œmigla.
Centralnym punktem ob-
chodów by³a uroczysta sesja
Rady Miejskiej, któr¹
w obecnoœci licznych goœci
przeprowadzono  w Cen-
trum Kultury. Uroczystoœci
tradycyjnie towarzyszy³ ce-
remonia³ wrêczenia odzna-
czenia nadanego przez Radê
Miejsk¹. W tym roku medal
„Zas³u¿ony dla Miasta
i Gminy Œmigiel” otrzyma³a M³odzie¿o-
wa Orkiestra Dêta w Œmiglu, która na
Ziemi Œmigielskiej funkcjonuje ju¿ ponad
35 lat towarzysz¹c mieszkañcom w wie-
lu wa¿nych dla gminy wydarzeniach,
umilaj¹c im czas, a tak¿e rozs³awiaj¹c
Œmigiel. Zaszczytne wyró¿nienie przed-
stawicielom MOD: prezesowi, Jaros³awo-
wi Miedziarkowi oraz Józefowi Ruskowi
- wspó³za³o¿ycielowi orkiestry wrêczy³
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Wie-
s³aw Kasperski w asyœcie Wiktora Sneli
- burmistrza Œmigla oraz Romana Schil-
lera - wiceprzewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej. Odznaczona orkiestra swoim kon-
certem uœwietni³a tak¿e uroczyst¹ sesjê.
Tematem przewodnim tegorocznej uro-
czystoœci z okazji Dnia Œmigla by³a rola
i znaczenie Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych na Ziemi Œmigielskiej. Krótki rys
historyczny poœwiêcony miejscowym
jednostkom przedstawi³ przewodnicz¹cy
rady - Wies³aw Kasperski. Odczyta³ on
tak¿e okolicznoœciowy adres przes³any
przez Waldemara Pawlaka - prezesa Za-
rz¹du G³ównego ZOSP RP, w którym pre-
zes sk³ada wyrazy szacunku stra¿akom
OSP dzia³aj¹cym na Ziemi Œmigielskiej.
Wniosek o nadanie medalu „Zas³u¿ony
dla Miasta i Gminy Œmigiel” M³odzie¿o-
wej Orkiestrze Dêtej w Œmiglu odczyta-
³a radna, Arleta Adamczak. Brzmia³ on
nastêpuj¹co:
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta w Œmiglu
w roku ubieg³ym œwiêtowa³a jubileusz 35-
lecia nieprzerwanej dzia³alnoœci. Przez
czas swego istnienia towarzyszy³a wszyst-
kim wa¿niejszym wydarzeniom w mieœcie
i gminie Œmigiel uœwietniaj¹c liczne uro-
czystoœci œwieckie i koœcielne. Przez jej sze-
regi przewinê³o siê kilka pokoleñ muzyku-
j¹cych œmigielan i œmigielanek. Osi¹gnê-

XXII DZIEÑ ŒMIGLA
³a wiele znacz¹cych sukcesów w przegl¹-
dach orkiestr dêtych oraz œwiêtach pieœni
i muzyki organizowanych przez leszczyñ-

ski oddzia³ Polskiego Zwi¹zku Chórów
i Orkiestr.
Orkiestra powsta³a w marcu 1977 roku
przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œmi-
glu z inicjatywy pana Józefa Ruska oraz
nie¿yj¹cego ju¿ pana Henryka Majchrza-
ka. Oficjalnie zaprezentowa³a siê tego¿ sa-
mego roku podczas pierwszomajowego po-
chodu. Jak wspominaj¹ najstarsi cz³onko-
wie pocz¹tki by³y trudne. Brakowa³o
wszystkiego: instrumentów, mundurów
oraz repertuaru. Mimo tych przeszkód jej
cz³onkowie byli pe³ni zapa³u do pracy. Przez
minione lata orkiestra zmienia³a swe ob-
licze, mundury i patrona. Obecnie nie jest
ju¿ orkiestr¹ stra-
¿ack¹, ale swym mu-
zykowaniem nieprze-
rwanie uœwietnia
wszystkie uroczystoœci
p o ¿ a r n i k ó w
w gminie i poza jej
granicami.
Przez prawie trzydzie-
œci lat za pulpitem
dyrygenta Orkiestry
Dêtej w Œmiglu sta³
pan Jan Nowicki -
kapelmistrz, wycho-
wawca wielu pokoleñ
m³odych muzyków, przewodnik i dobry
duch zespo³u. To on powiêkszy³ pocz¹tko-
we grono orkiestry zachêcaj¹c dzieci i m³o-
dzie¿ do nauki gry na instrumentach dê-
tych, co sprawi³o, ¿e zespó³ przekszta³ci³ siê
w M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹. W roku
ubieg³ym, podczas jubileuszowych obcho-
dów sw¹ batutê przekaza³ w rêce swego wy-
chowanka - Piotra B³aszkowskiego.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia zarów-
no orkiestra, jak i indywidualni jej cz³on-
kowie uzyskali wiele honorowych odzna-

czeñ i wyró¿nieñ. Miêdzy innymi decyzj¹
Kapitu³y Odznaki Honorowej za Zas³ugi
dla Województwa Wielkopolskiego

z 24 lipca 2012 roku i uchwa³¹ Za-
rz¹du Województwa Wielkopolskie-
go Nr 2339/2012 z 9 sierpnia 2012
roku na wniosek Burmistrza Œmi-
gla M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej
w Œmiglu zosta³a przyznana Odzna-
ka Honorowa za Zas³ugi dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego. W ten
sposób doceniony zosta³ ca³okszta³t
osi¹gniêæ orkiestry w dziedzinie kul-
tury, dokonania artystyczne oraz
upowszechnianie bogactwa muzyki
polskich i zagranicznych kompozy-
torów, a tak¿e promowanie tradycji
kultury regionalnej w kraju.
Poziom gry œmigielskiej orkiestry jest

bardzo wysoki, o czym œwiadcz¹ liczne osi¹-
gniêcia i presti¿owe nagrody uzyskane za-
równo zespo³owo, jak i indywidualnie
przez poszczególnych muzyków. O wysoki
standard gry dba zarówno zarz¹d, na cze-
le którego obecnie stoi Jaros³aw Miedzia-
rek, ale i sami instrumentaliœci, którzy
systematycznie uczêszczaj¹ na próby,
a najm³odsi cz³onkowie zespo³u na lekcje,
których udziela im starsza kadra orkiestry.
Wœród presti¿owych nagród, zdobytych ze-
spo³owo przez M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹
w corocznych Miêdzynarodowych Dniach
Muzyki i Folkloru w Lesznie w ostatnim
dziesiêcioleciu jest: Grand Prix festiwalu

(w 2006 r.), „Z³ote Pasmo” (w 2006, 2010
i 2012 r.), „Srebrne Pasmo” (w 2004
i 2011 r.), „Z³oty Róg” (w 2009 r.), „Srebr-
ny Róg” (w 2005 r.).
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta jest wizy-
tówk¹ Ziemi Œmigielskiej, której poprzez
swoj¹ wieloletni¹ dzia³alnoœæ i odnoszone
sukcesy przynosi chlubê. Pragniemy doce-
niæ jej starania oraz wk³ad pracy, dlatego
zwracamy siê do Wysokiej Kapitu³y o nada-
nie Orkiestrze zaszczytnego wyró¿nienia
Medalu „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy

Jaros³aw Miedziarek i Józef Rusek reprezen-
towali orkiestrê

Orkiestra zagra³a krótki koncert
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Œmigiel”.
Wniosek podpisali Radni Rady Miejskiej
Œmigla.
Podczas sesji obecni byli m.in.: Ma³go-
rzata Adamczak - pose³ na Sejm RP, An-
drzej Jêcz - starosta koœciañski, Iwona
Bereszyñska - przewodnicz¹ca Rady Po-
wiatu Koœciañskiego oraz radni powiatu
z terenu gminy Œmigiel, burmistrzowie
i przewodnicz¹cy rad ziemi koœciañskiej,
ks. Dziekan Tadeusz Fo³czyñski, Leszek
Majchrzak - komendant powiatowy Poli-
cji, Jaros³aw Tomaszewski - komendant
powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
a tak¿e osoby odznaczone przez Radê
Medalem „Zas³u¿ony dla Miasta i Gmi-
ny Œmigiel” oraz honorowi obywatele
Miasta i gminy Œmigiel. Zebrani uczcili
tak¿e minut¹ ciszy zmar³ych: Honorowe-
go Obywatela ks. Kanonika Leona Stêp-
niaka oraz Zbigniewa Grabowskiego, Ry-
szarda Dudê, i Henryka Skrzypczaka -

odznaczonych Medalem „Zas³u¿ony dla
Miasta i Gminy Œmigiel”.
Po uroczystej sesji nast¹pi³o otwarcie
wystawy fotograficznej malarza i fotogra-
fika francuskiego - Serge Roussse, któ-
ry przyjecha³ do Œmigla, wraz z ¿on¹ spe-
cjalnie na tê okazjê. Wystawa by³a czyn-
na przez ca³y tydzieñ i warto by³o j¹ zo-
baczyæ.
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
rozpocz¹³ XXII Dzieñ Œmigla rajdem ro-
werowym. Mimo opadów deszczu do
Œmigla dojecha³o kilkunastu rowerzy-
stów. Czeka³ na nich gor¹cy posi³ek,
a nastêpnie konkurencje sportowe, takie
jak: rzuty lotkami do tarczy, rzuty pod-
kowami, ¿ó³wia jazda rowerowa. Konkur-
sy oceniane by³y w kategoriach dzieci
i m³odzie¿ oraz doroœli.
W sali sportowej Szko³y Podstawowej
w Œmiglu o godzinie 900 rozpocz¹³ siê In-
dywidualny Turniej w Tenisie Sto³owym.
W zawodach wziê³o udzia³ 42 zawodni-
ków m.in. z: Poznania, Koœciana, D³u¿y-
ny, Broñska, Czacza i Œmigla. W katego-
rii dziewcz¹t klas I-III SP I miejsce zdo-
by³a Oliwia Szuster, II Aleksandra Ma-

³ek, a III Julia Adam-
ska. W kategoria klas
I-III ch³opców I m
zaj¹³ Tomasz Krzyka-
³a, II Mateusz We-
inert, a III Eryk Gro-
chowy. W kat. dziew-
cz¹t klas IV-VI SP I m
zajê³a Wiktoria
Skrzypek, II Alicja
Maœlak, a III Klaudia
Guciñska. W kat.
ch³opców klas IV-VI
SP I m zaj¹³ Jakub
Jankowski, II Filip
Ludwiczak, a III Remigiusz Styziñski.
W kat. dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych I m zajê³a Joanna
Maœlak, II Gra¿yna Cieœla, a III Milena
Weinert. W kat. ch³opców szkó³ gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych I m zaj¹³
Andrzej Juszczak, II Micha³ ¯ak,

a III Marcin Roszkowiak.
Zdobywcy miejsc I-III otrzy-
mali medale oraz nagrody
rzeczowe. W kategorii ko-
biet niezrzeszonych I miej-
sce zajê³a Danuta Strzel-
czyk, a II Adrianna Mo-
czyk. W kat. mê¿czyzn nie-
zrzeszonych I miejsce zaj¹³
Marek Maœlak, II Micha³
Pi¹tkowski, a III Wojciech
Chudak. Pani Danuta Strzel-
czyk otrzyma³a puchar ufun-
dowany przez Burmistrza
Œmigla, a obie panie nagro-

dy rzeczowe. Dla panów puchar ufundo-
wa³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla - Wies³aw Kasperski, który te¿ doko-
na³ wrêczenia wszystkich nagród.
O godzinie 1000 na boisku „Orlik” roz-
pocz¹³ siê turniej pi³ki no¿nej ch³opców
klas IV-VI SP. Siedem dru¿yn przyst¹pi³o
do rozgr ywek: „Byczki Gniewowo”,
„Czacz”, „Czarne Diab³y”, „Mercurial”,
„Œmigiel I”, „Œmigiel II” oraz „Œmigiel III”.
Z³ote medale z r¹k Zygmunta Ratajczaka -
kierownika OKFiR-u odebrali pi³karze z
dru¿yny „Byczki Gniewowo”, srebrne
„Œmigiel I”, a br¹zowe „Œmigiel II”.
Planowany równie¿ na „Orliku” turniej
pi³ki siatkowej klas gimnazjalnych, ze
wzglêdu na warunki atmosfer yczne
odby³ siê w œredniej sali sportowej gim-
nazjum. Dru¿yny: „Anio³ki”, „Czacz”,
„Czo³giœci” ,  „Mata
Team 98”, „Wiara czyni
cuda” i „Wœciek³e Psy”
walczy³y o medale. Tur-
niej na I miejscu zakoñ-
czy³y „Anio³ki”, srebrne
medale zdobyli „Czo³gi-
œci”, a br¹zowe „Czacz”.

Turniej Tenisa Ziemnego rozegrano na
kortach tenisowych przy ul. T. Koœciusz-
ki. Tenisiœci grali w kategoriach: ch³op-
cy 11- 17 lat (I m Maciej Nowicki, II m
Rados³aw Styziñski, III m Marcin Rosz-
kowiak), kobiety (I m Danuta Strzelczyk,
II m Agata Moszak), mê¿czyŸni (I m Ar-
kadiusz Nowicki, II m Artur Marciniak,
III m Rafa³ Wachowiak). Zdobywcy
pierwszych miejsc w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali puchary i nagrody
rzeczowe, za miejsca II-III statuetki i rów-
nie¿ nagrody rzeczowe. Zawodnikom
gratulowa³ i wrêcza³ nagrody burmistrz
Œmigla, Wiktor Snela.
W strzelnicy Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego odbywa³y siê zawody w strzela-
niu z wiatrówki - dla dzieci i m³odzie¿y
oraz z broni KBKS dla doros³ych. W tur-
nieju z KBKS zwyciê¿y³ Robert Seku³a,
II miejsce zaj¹³ Pawe³ D¹browski, a III
S³awomir Skoracki. Nagrody rzeczowe
wrêcza³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla, a tak¿e fundator pucharu dla
zwyciêzcy - Wies³aw Kasperski. Turniej
strzelania z wiatrówki odbywa³ siê osob-
no w kategoriach dziewcz¹t i ch³opców.
Wœród dziewcz¹t I miejsce zajê³a Joanna
Ziegler, II Sandra Hanusek, a III Klaudia
Guciñska. Wœród ch³opców najlepszym
strzelcem zosta³ Bartosz Seku³a, II zaj¹³
Dawid Dosz, a III Remigiusz Styziñski.
Nagrody m³odym strzelcom wrêcza³a
Wies³awa Poleszak-Kraczewska - zastêp-
ca Burmistrza Œmigla. Dziewczêta
i ch³opcy otrzymali puchary przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla oraz na-
grody rzeczowe.
O godzinie 1500 na „Orliku” rozpoczê³y
siê konkursy dla najm³odszych miesz-
kañców gminy. Ka¿dy uczestnik wyszed³

Rowerzystom deszcz nie przeszkadza³

Medale dla najlepszych pi³karzy
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ze s³odyczami i drobnymi nagrodami rze-
czowymi.
Czêœæ rozrywkow¹ rozpoczê³o na terenie
przy wiatrakach „Show Przedszkolaka”,
w którym dzieci z przedszkoli w: Œmiglu,
Starym Bojanowie i Bronikowie prezen-
towa³y swoje umiejêtnoœci wokalne, ta-
neczne, a nawet teatralne. By³y to wystê-
py ca³ych grup przedszkolnych, prezen-
tacje niezwykle uzdolnionych ma³ych so-
listów, a tak¿e przezabawny pokaz mody.
Mimo panuj¹cego ch³odu wystêpy te roz-
grza³y i wzruszy³y skupion¹ wokó³ sce-
ny publicznoœæ. Niestety tylko najbar-
dziej odporni na zimno panuj¹ce tego
dnia zostali by obejrzeæ blok pn. „Magicz-
ne chwile”, w którym zaprezentowali siê

tancerze ze Szko³y Tañca „Poezja” z Ko-
œciana na zmianê z solistkami Studia Pio-
senki „Muzol” i iluzjonist¹ Romanem Ro-
szykiem. Najwiêksze emocje wœród m³o-
dej publicznoœci wzbudzi³ oczywiœcie ma-
gik, który chêtnie zaprasza³ dzieci do asy-
stowania przy pokazach. Popo³udniowe
imprezy przy wiatrakach zakoñczy³ wy-
stêp niezwykle obiecuj¹cego zespo³u roc-
kowego „Mokrofon” z Poznania. W wia-
traku mo¿na by³o zwiedziæ wystawê twór-
ców amatorów.
G³ówne koncerty tegorocznego Dnia Œmi-
gla odbywa³y siê na stadionie miejskim.
Tu¿ przed godzin¹ 2000 na scenie pojawi³
siê zespó³ „Ogieñ”, w którego wykonaniu
fani mogli us³yszeæ energetyczne, rocko-

we i przyjemne dla ucha utwory. Kulmi-
nacj¹ koncertu by³ wystêp gwiazdy wieczo-
ru - zespo³u „Volver”, który nie zawiód³ na-
szych mieszkañców i pojawi³ siê na scenie
niezwykle punktualnie. Lider grupy - Ma-
riusz Totoszko da³ pokaz nie tylko umie-
jêtnoœci wokalnych, ale i tanecznych. Ze-
brane przed scen¹ fanki z radoœci¹ ode-
bra³y od niego autografy po koncercie.
By³ to niew¹tpliwie najbardziej profesjonal-
nie przygotowany i przeprowadzony kon-
cert w historii naszego miasta.
Dzieñ Œmigla zakoñczy³a zabawa tanecz-
na przy muzyce zespo³u „Play” trwaj¹ca
wyj¹tkowo d³ugo, bo a¿ do trzeciej
w nocy.

M.A.Z., foto M. Dymarkowska

Œmigiel znalaz³ siê w gronie instytucji
oraz firm godnych polecenia. Za-

szczytny tytu³ „Miasto Godne Polecenia”
nada³a mu Rada Programowa Biura Pro-
mocji Gospodarczej i Certyfikacji w Po-
znaniu, której przewodniczy prof. zw.
hab. Tadeusz Mendel. Zaszczytne wyró¿-
nienie odebra³ burmistrz Wiktor Snela
podczas uroczystej gali, która odby³a siê
21 maja br. w Wy¿szej Szkole Biznesu
w Poznaniu. Kapitu³a doceni³a przede
wszystkim dzia³ania samorz¹du na rzecz
rozwoju miasta, poprawy jego infrastruk-
tury technicznej, zaplecza sportowo-tu-

ŒMIGIEL - MIASTO GODNE POLECENIA
rystycznego, ale  tak¿e walory estetycz-
ne.  Profesor Mendel, który jest jedno-
czeœnie Honorowym Obywatelem Miasta
i Gminy Œmigiel nie kry³ wzruszenia
mówi¹c o Œmiglu.
Na uroczystej gali obecni byli równie¿:
Starosta Koœciañski Andrzej Jêcz, Iwona
Bereszyñska - przewodnicz¹ca Rady Po-
wiatu Koœciañskiego, Maciej Wiœniewski
- radny Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, Feliks Banasik - radny powiato-
wy, przedstawiciele œmigielskiego samo-
rz¹du: Wies³awa Poleszak-Kraczewska
zastêpca Burmistrza Œmigla, Wies³aw Ka-

sperski - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla, radni miejscy oraz Blandyna Pel-
la - kierownik wydzia³u inwestycyjnego
Urzêdu Miejskiego.

AKA, foto A. Kasperska

Uroczysta Gala w Poznaniu

Show Przedszkolaka - Pokaz mody

Zespó³ „Ogieñ” w akcji Volwer zaprosi³ na scenê fanki

Wokaliœci Studia piosenki „Muzol”
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„ORĘDOWNIKA POWIATOWEGO” W  I PÓŁROCZU 1920 ROKU

Gazeta œmigielska, z której zaczerp-
niêto przedstawiane informacje no-

si³a do koñca wrzeœnia 1920 roku nazwê
„Orêdownika Powiatowego”, a od 1 paŸ-
dziernika 1920 roku „Orêdownika Œmi-
gielskiego”. Przegl¹daj¹c poszczególne
numery tej gazety mo¿na zwróciæ uwa-
gê na to, ¿e liczne wówczas og³oszenia
urzêdowe, a tak¿e reklamy by³y przedsta-
wiane w jêzyku polskim oraz niemieckim.
Pod koniec 1920 roku pos³ugiwano siê ju¿
tylko jêzykiem polskim. Og³oszenia urzê-
dowe dotyczy³y np. zasad rejestracji samo-
chodów i przyborów do nich, wy³o¿enia
trucizn, chorób zwierz¹t, szczepienia, ska-
zania przemytników, itd. Z og³oszeñ szkol-
nych warto przedstawiæ nastêpuj¹ce: „Eg-
zaminy wstêpne i wpisy do klasy 2 i 3 (daw-
niej kwinty i kwarty) odbêd¹ siê 30 czerw-

ca i 1 lipca br. od godz. 8 rano, a do klasy
pierwszej (dawniej seksty i siódmej klasy
licealnej) w dniach 2 i 3 lipca od godz.
8 rano. Nauka po feriach rozpocznie siê
nabo¿eñstwem w dniu 1 wrzeœnia. Podpi-
sa³ prof. Kusionowski”.
Oprócz opisu ró¿nych wydarzeñ miejsco-
wych wiele miejsca zajmowa³y zwi¹zane
z tym, co dzia³o siê na wschodzie kraju.
Do dzisiaj funkcjonuje powiedzenie, ¿e re-
klama jest dŸwigni¹ handlu, a potwierdze-
niem tego,jest to i¿ mimo trudnej sytuacji,
w jakiej znajdowa³ siê kraj, s¹ liczne rekla-
my, jak np.:

Dentysta p. Cieciñski
Œmigiel - rynek - wschód - ul. Strzelecka
Wprawianie sztucznych zêbów z metalu

i kauczuku

korony - mosty
Ci¹gniêcie zêbów bez bólu

Plombowanie
Jak najostro¿niejsze postêpowanie

Ceny umiarkowane

albo

W sobotê dnia 17 stycznia br.
Zajêczyna z kapust¹ czerwon¹
Zaprasza uprzejmie E. Kunze

By³a tak¿e oferta dla ducha:
Kino „Oaza”

po pó³ o godz. 4-ej
wieczorem o godz. 7

Przedstawienie kinematograficzne!
Ka¿dy niech obejrzy!

Jan Pawicki

W 2013 roku mija 20 lat od ustano-
wienia obywatelstwa Unii Europej-

skiej. W zwi¹zku z tym Komisja Europej-
ska zaproponowa³a, aby rok 2013 og³o-
siæ Europejskim Rokiem Obywateli. Zu-
chy z 2 ŒDH „S³oneczna Gromada” im.
Janka Bytnara „Rudego” z ¯egrówka za-
prosi³y przedszkolaków i uczniów do
wspólnej realizacji zadañ zwi¹zanych
z harcerskim programem pt. „Ponad gra-
nicami” nawi¹zuj¹cym do tematyki euro-
pejskiej.
Najpierw dzieci w oparciu o Internet i gry
zwi¹zane z Europ¹ poszerzy³y swoj¹ wie-
dzê dotycz¹c¹ Unii Europejskiej.
W przeddzieñ rocznicy wejœcia Polski do
UE zuchy przygotowa³y inscenizacjê pt.
„Poci¹giem do Europy”, podczas której

m³odsze dzieci mia³y okazjê poznaæ wy-
brane kraje europejskie. Zuchy zachêci-
³y swoich kolegów i kole¿anki do nauki
jêzyków œpiewaj¹c im piosenki po: w³o-
sku, francusku i angielsku. Poprzez za-
bawê poznawa³y ró¿ne potrawy europej-
skie, a w³asnorêcznie wykonanymi ko-
reczkami serowymi z Holandii poczêsto-
wa³y przedszkolaków. Wszystkie dzieci
budowa³y z plastikowych kubków wie¿ê
Eiffla, tworzy³y z kolorowych sznurków
makaron spaghetti, a z papieru holender-
skie wiatraczki. W oparciu o przygoto-
wan¹ wystawkê ksi¹¿ek autorów europej-
skich uczniowie musieli dopasowaæ wy-
bran¹ bajkê do danego kraju, a przed-
szkolaki za zadanie mia³y pokolorowaæ
ilustracjê.

Podsumowaniem programu by³ quiz
o tematyce europejskiej, w którym naj-
wiêksz¹ wiedz¹ wykaza³y siê Roksana
Waszyk i Aleksandra D³u¿yk. Zuchy tego
dnia zdoby³y tak¿e sprawnoœæ „Europej-
czyk”.

B. £awniczak, foto archiwum

PONAD GRANICAMI

Roksana Trawa dzieli siê swoj¹ wiedz¹
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Konkurs plastyczno-przyrodniczy
        pt.  „Dbaj o przyrodê naszej ma³ej
Ojczyzny” odby³ siê ju¿ po raz jedenasty.
Zorganizowany zosta³ dla uczniów szkó³
podstawowych z gminy Œmigiel przez
Ligê Ochrony Przyrody w Czaczu przy
wspó³pracy z Centrum Kultury w Œmi-
glu. Jest on przeznaczony dla uczniów
klas I-III i IV-VI szko³y podstawowej i cie-
szy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
W tym roku uczniowie mogli wybraæ na-
stêpuj¹ce tematy: dla kategorii I - „Œmie-
ci segregowanie to pozytywne dzia³anie”,
„Moja gmina to czysta kraina”, a dla ka-
tegorii II - „Na tropie zanieczyszczeñ
mojej gminy”, „Poznaj obiekty przyrod-
nicze mojej gminy”.
Przy wybieraniu najlepszych prac kon-
kursowych komisja ocenia³a: samodziel-
noœæ wykonania pracy, ogóln¹ estetykê
pracy, pomys³owoœæ szaty graficznej,
walory artystyczne oraz kreatywnoœæ
i pomys³owoœæ.
Do uczestnictwa w pracach komisji kon-
kursowej oprócz organizatorów: Magda-

DBAJ O PRZYRODÊ NASZEJ MA£EJ OJCZYZNY
leny Adamczak, Jolanty Krysman i Da-
nuty Drótkowskiej zaproszono przedsta-
wiciela Centrum Kultury w Œmiglu, pla-
styka - Antoniego Szulca oraz pracowni-
ka nadleœnictwa z Koœciana, Zbigniewa
Miko³ajczaka.
Do komisji konkursowej wp³ynê³y 162
prace plastyczne i fotograficzne ze szkó³
podstawowych z: Czacza, Starego Boja-
nowa, Œmigla i ̄ egrówka oraz sekcji pla-
stycznej dzia³aj¹cej przy Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.
Decyzj¹ komisji konkursowej nagrodzo-
no:
W kategorii klas I-III
I miejsce - Vanessa Leœniak, klasa II, SP
Œmigiel,
II miejsce - Miko³aj Lis, klasa II, SP Œmi-
giel,
II miejsce - Kaja Gawron, klasa III, SP
¯egrówko,
III miejsce - Roksana Boœ, klasa II, SP
Stare Bojanowo,
III miejsce - Jakub Chrzanowski, klasa
III, SP Œmigiel.

Wyró¿niono prace:
Gabriel Durkowiak, klasa III, SP Œmigiel,
Weronika Bia³a, klasa II, SP Stare Boja-
nowo,
Ewelina Bia³a, klasa II, SP Stare Bojano-
wo,
Marzena Jankowska, klasa II, Centrum
Kultury Œmigiel,
Sylwia Starkbauer, klasa II, SP Œmigiel,
Kacper Drozdek, klasa II, SP ¯egrówko,
Wioleta Michalska, klasa II, SP Czacz.
W kategorii klas IV-VI
Nie przyznano miejsc I - III.
Wyró¿niono prace:
Sara Drozdek, klasa VI, SP Czacz,
Krzysztof Jasiak, klasa VI, SP Czacz,
Daniel Skoracki, klasa IV, SP Czacz.
Fundatorem nagród w konkursie by³
Burmistrz Œmigla oraz Nadleœnictwo
Koœcian. Wrêczenie nagród i inaugura-
cja wystawy odby³a siê 30 kwietnia
w Centrum Kultury, w Œmiglu.

Magdalena Adamczak
foto Patryk Wieczorek

Wyró¿nieni w kat klas IV-VIZdobywcy nagród i wyró¿nieñ w kat. I-III

2 maja br. w Widziszewie odby³ siê tur-
niej pi³karski - X Memoria³ im. Toma-

sza Rusieckiego zorganizowany przez
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Koœcia-
nie oraz Ko³o Strzeleckie w Widzisze-
wie. Do turnieju przyst¹pi³o 5 dru¿yn
z: Gniewowa, Widziszewa, Koœciana,
Kie³czewa i Pelikana. Rozegra³y one
mecze systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Byczki Gniewowo pokona³y Pelikan
4:1, wygra³y z Kie³czewem 5:1 i z Wi-
dziszewem 9:3. Pora¿kê ponios³y jed-
nak w pojedynku z dru¿yn¹ z Koœcia-
na (0:4). Ostatecznie Dru¿yna z Gnie-
wowa zdobywaj¹c 9 pkt. i z wynikiem
bramkowym 18-9 zdoby³a I miejsce
w turnieju (drugi rok z rzêdu). Tego
dnia „Byczki” gra³y w sk³adzie: Rafa³

WYGRALI W MEMORIALE
Walczewski, Kamil Kowal-
ski, Adrian Skorczyk, Da-
wid Lurc, Kamil Pawlak,
Daniel Gbiorczyk, Przemy-
s³aw Bossy i Kacper Nadol-
ny. Dziêki pomocy Marcina
Szczerbala z Przysieki Sta-
rej ,  Jacka Heliñskiego
i Krzesztofa Moszaka z Gnie-
wowa oraz Beaty Bia³ej i Iwo-
ny Grzeœkowiak z Wonieœcia
dru¿yna z Gniewowa wyst¹pi-
³a w koszulkach z nowymi na-
drukami. Koszulki sfinanso-
wa³ pose³ RP - Wojciech Ziem-
niak.

Krzysztof Pawlak
foto Elwira £upicka Zwyciêski sk³ad Buczków Gniewowo
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W  Zespole Szkó³ w Bronikowie
           29 i 30 kwietnia br. odby³y siê
szkolne obchody Dni Profilaktyki, pod-
czas których dokonano podsumowania
projektu „Trzymaj formê” zainicjowane-
go przez nauczycielki: Karolinê Fr¹k oraz
Jadwigê Kuœnierczak.
29 kwietnia odby³ siê Szkolny Dzieñ Pro-
filaktyki skierowany dla uczniów klas IV-
VI szko³y podstawowej i I-III gimnazjum.
Podczas uroczystoœci przedstawiono
sprawozdanie z dzia³añ podjêtych w ra-
mach akcji „Trzymaj formê”, a nastêpnie
przyst¹piono do zaplanowanych konkur-
sów.
Uczniowie klas IV-VI wziêli udzia³ w kon-
kurencji na najciekawsz¹ scenkê profilak-

tyczn¹. Zwyciê¿y³ wystêp uczniów
z klasy VI szko³y podstawowej.
Gimnazjaliœci próbowali si³ w qu-
izie profilaktycznym na temat uza-
le¿nieñ. Wygra³a dru¿yna z klasy
III gimnazjum.
Atrakcj¹ dnia by³ równie¿ wystêp
kó³ka tanecznego, który zapre-
zentowa³ kilka ciekawych chore-
ografii. Obchody zakoñczy³y siê
podziêkowaniami oraz uroczy-

stym wrêczeniem nagród i dyplomów.
30 kwietnia swój dzieñ profilaktyki ob-
chodzili uczniowie wychowania przed-
szkolnego oraz uczniowie klas I-III
edukacji wczesnoszkolnej. Dzieñ prze-
biega³ pod has³em „Zdrowa ¿ywnoœæ”.
Z tej okazji w œwietlicy szkolnej odby³
siê apel profilaktyczny pt. „Zdrowe
od¿ywianie” przygotowany przez kla-
sy III. Uczniowie pozosta³ych klas
wziêli udzia³ w przegl¹dzie stoisk ze
zdrow¹ ¿ywnoœci¹. Ka¿da klasa przy-
gotowa³a swoje stoisko, na którym za-
prezentowa³a zdrow¹ ¿ywnoœæ. Ucznio-
wie wychowania przedszkolnego uszy-
kowali: kanapki, pasty i zio³a. Ucznio-
wie klasy pierwszych: stoisko mlecz-
ne, gdzie dominowa³y sery, twaro¿ki,
jogurty, itp. Natomiast uczniowie kla-
sy drugiej przygotowali stoisko owo-
cowe, gdzie królowa³y owocowe szasz-
³yki z bananów, truskawek, winogrona,
kiwi i jab³ek. Najwiêksz¹ atrakcj¹ dnia
by³a degustacja przygotowanych po-
traw. Ca³a uroczystoœæ zakoñczy³a siê
podziêkowaniami oraz uroczystym
wrêczeniem dyplomów.

Karolina Fr¹k
foto archiwum ZS w Bronikowie

TRZYMAJ FORMÊ
Przedszkolaki szukuj¹ kanapki

Przygotowania do otwarcia stoiska z owocami

Wœród uczestników, którzy wziêli
udzia³ w VI edycji Powiatowego

Konkursu Ortograficznego pn. „O Z³ote
Pióro Mistrza Ortografii” znaleŸli siê tak-
¿e uczniowie ze: Œmigla, Czacza, Starej
Przysieki Drugiej, Wonieœcia i Starego
Bojanowa.
Konkurs przeznaczony by³ dla drugo
i trzecioklasistów edukacji wczesnoszkol-
nej i odby³ siê 24 kwietnia 2013 w Zespo-
le Szkó³ nr 1 w Koœcianie.
Dzieci pisa³y dyktando w dwóch grupach
wiekowych (klasy drugie i klasy trzecie).
Aby umiliæ czas oczekiwania na wyniki,
po dyktandzie dzieci zaproszono na po-
czêstunek, a nastêpnie do obejrzenia
krótkiego programu artystycznego przy-
gotowanego przez panie Ewê Bernard
i Ewê ̄ urek oraz ich wychowanków z kl.
II b i II c koœciañskiej szko³y.
Uroczystego wrêczenia nagród zwyciêz-
com dokonali przedstawiciele w³adz mia-
sta Koœciana, Starostwa Powiatowego
oraz dyrekcji szko³y. Dziêki hojnoœci
sponsorów, organizatorzy zadbali, aby
ka¿de dziecko otrzyma³o pami¹tkowe
i nietuzinkowe dyplomy oraz atrakcyjne
nagrody.
W podsumowaniu konkursu uczestniczy-

O Z£OTE PIÓRO MISTRZA
li przedstawiciele samorz¹dów, które
by³y równie¿ sponsorami konkursu: Bur-
mistrz Miasta Koœciana - Micha³ Jurga,
Burmistrz Czempinia - Dorota Lew-Pilar-
ska, Sekretarz Œmigla - Maciej Wiœniew-
ski oraz Wicestarosta
Koœciañski - Edward
Strzymiñski.
Oto laureaci konkursu:
W kategorii klas II:
I miejsce: Mateusz Sta-
nis³awski - SP nr 1 w Ko-
œcianie,
II miejsce: Julia Przyby³
- SP nr 3 w Koœcianie,
III miejsce: Nikola Bo-
rowska - SP w Czempi-
niu.
W kategorii klas III:
I miejsce: Weronika Tar-
gosz - SP w Œmiglu,
II miejsce: Oliwia Brzo-
zowska- SP w Czempiniu,
III miejsce: Michalina Rzepka - SP w Sta-
rej Przysiece Drugiej - Wonieœæ.
Wyró¿nienia otrzymali: Jagoda Nowic-
ka z kl. II - SP w Starych Oborzyskach,
Martyna Miko³ajczak z kl. II- SP w Boni-
kowie, Tobiasz Tomczak z kl. II- SP w Bie-

¿yniu, Marta Kostrzewska z kl. II - SP
w Lubiniu, Bartosz Rzyski z kl. III - SP
w Œmiglu, Joanna Ha³asowska z kl. III -
SP w Starym Luboszu, Weronika Mania
z kl. III - SP w Starych Oborzyskach, Ju-

lia Wróblewska z kl. III - SP nr 4 w Ko-
œcianie, Wiktoria Brukiewicz z kl. III - SP
w Lubiniu oraz Julita Urbaniak z kl. III -
SP w Czempiniu.

AKA
foto archiwum

ZS nr 1 w Koœcianie

Wszyscy chcieli zdobyæ „Z³ote Pióro Mistrza Ortografii”
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TYDZIEÑ BIBLIOTEK W MIEŒCIE WIATRAKÓW

Œwiêto bibliotek to czas, w którym bi-
blioteki szczególnie zaznaczaj¹ swo-

je miejsce w spo³ecznoœci lokalnej. Nie
od dziœ wiadomo, ¿e biblioteka to prze-
strzeñ, w której mo¿e wydarzyæ siê
wszystko i dla wszystkich. W myœl tego-
rocznego has³a tygodnia bibliotek „Bi-
blioteka przestrzeni¹ dla kreatywnych”
œmigielskie bibliotekarki przygotowa³y
oferty dla ró¿nych u¿ytkowników. Nie-
zmiennie od dziesiêciu lat w tych dniach
króluje dla najm³odszych dzieci z ca³ej
gminy impreza pn. „W krainie baœni
i bajek”. Tegoroczna edycja, tradycyjnie
pod patronatem burmistrza Œmigla - Wik-
tora Sneli skupi³a siê wokó³ postaci Ju-
liana Tuwima. W³aœnie rok 2013 zosta³
og³oszony rokiem pisarza, który kszta³-
towa³ jêzyk i wyobraŸniê wielu Polaków.
W pi¹tek, 10 maja ulicami miasta w barw-
nym korowodzie przemaszerowa³o 600
dzieci przebranych za postacie z wierszy
pisarza. Korowód prowadzi³a, specjalnie
skonstruowana na tê okazjê graj¹ca tu-
wimowa lokomotywa. Po wyczerpuj¹cym
marszu przyszed³ czas na s³odkie
dro¿d¿ówki ufundowane po czêœci przez
Cukierniê Danuty Grygier i Burmistrza
Œmigla. Swoj¹ cegie³kê w sponsorowaniu
„W krainie Baœni i Bajek” do³o¿y³ tak¿e
pochodz¹cy z Nowej Wsi, jeden z najlep-
szych ¿u¿lowców na œwiecie - Jaros³aw
Hampel. Obecni na imprezie goœcie: se-
kretarz Œmigla - Maciej Wiœniewski, wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla
- Roman Schiller oraz dyrektor Centrum
Kultury - Eugeniusz Kurasiñski wrêczy-
li zwyciêzcom konkursu plastycznego pn.
„Podró¿ do Tuwimowa” nagrody ufundo-
wane przez Burmistrza Œmigla. Na kon-
kurs wp³ynê³o 356 prac.
W kategorii klas „O” i grup przed-
szkolnych kolejne miejsca zajêli:
1. Kacper Lemañski, „O” B Œmigiel,
2. Kinga Boœ, „O” St. Bojanowo,
3. Agata Fr¹ckowiak, „O” A Œmigiel,

4. Oliwia Nowak, oddzia³ przedszkolny
¯egrówko.
W kategorii kl. I:
1. Antoni Samol, St. Bojanowo,
2. Laura Janus, Œmigiel,
3. Maria Bibersztajn, Bronikowo,
4. Weronika Skrzypczak, Czacz.
W kategorii kl. II:
1. Alicja Benyskiewicz, Œmigiel,
2. Roksana Waszyk, ¯egrówko,
3. Eryk ¯urawski, Œmigiel,
4. Piotr Lorych, Bronikowo.
W kategorii kl. III:
1. Klaudia Marach, ¯egrówko,
2. Klaudia Korbik, Wonieœæ,
3. Zuzanna Daœ, Stara Przysieka Druga,
4. Emilia Tomkowiak, Œmigiel.
Na koniec dzieci wspólnie z bibliotekar-
kami animowa³y wiersze Tuwima. Mi³¹
niespodziank¹ dla samych bibliotekarek
by³y kwiaty i ¿yczenia z³o¿one przez Se-
kretarza Œmigla, a dla dzieci ogromna
torba cukierków od Rady Miejskiej Œmi-
gla. Jak co roku bezpiecznie przeprowa-
dziæ korowód ulicami miasta pomagali
œmigielscy policjanci, stra¿acy i stra¿ni-
cy miejscy.
Przy kawie, 14 maja starsi czytelnicy dys-
kutowali o modzie, zdrowiu i urodzie.
Dyskusja by³a o tyle ciekawa, ¿e uczest-
niczy³y w niej specjalistki: fryzjerka Mo-
nika Ratajczak, kosmetyczka Katarzyna
Piasecka oraz technolog ¿ywnoœci, die-
tetyk Justyna Samol. Spotkaniu towarzy-

szy³ pokaz slajdów o modzie dawnej
i obecnej oraz plotkach ze œwiata polity-
ki i kultury, czyli „ploteczki z górnej pó-
³eczki” autorstwa Marleny Nowak-Bia³as
- bibliotekarki z filii w Niet¹¿kowie.
W przerwach dyskusji na akordeonie
przygrywa³ Piotr Majer. Wszyscy zgod-
nie stwierdzili, ¿e takie spotkanie nale-
¿a³oby powtórzyæ, no i mo¿e wprowadziæ
jeszcze tañce.
Dzieñ póŸniej m³odzie¿ z klas V-VI sta-
nê³a do internetowych potyczek. W kon-
kursie wystartowa³y 3 dru¿yny. Ka¿da
z nich mia³a za zadanie przygotowaæ ofer-
tê wycieczki dla swoich rówieœników.
Liczy³ siê czas, Ÿród³o wyszukiwanych
informacji oraz atrakcyjnoœæ wycieczki.
Zwyciê¿y³a dru¿yna ze szko³y podstawo-
wej w Starej Przysiece Drugiej, w sk³a-
dzie: Mi³osz Górny, Pawe³ Stachowiak,
Mateusz Przygodzki. Bibliotekarki i Li-
dia Skrzypczak, która komputer i Inter-
net zna, jak rzadko kto nie mog³y wyjœæ
z podziwu, jak oni szybko „biegali” po
stronach internetowych. Zwyciêzcy
otrzymali w nagrodê pendrivy, a pozosta-
³e dru¿yny gad¿ety ufundowane przez
Akademiê Orange.

BM
foto M. Dymarkowska

Laureaci konkursu plastycznego w kat. kl. IDzieci ze szko³y w Czaczu

Dru¿yna ze Œmigla zajê³a trzecie miejsce

Weso³y korowód przeszed³ ulicami
miasta
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WIEŒCI Z GIMNAZJUM
Zwyciê¿yli podczas igrzysk w matema-
tyce
9 kwietnia 2013 roku w Racocie odby³ siê
XII Powiatowy Konkurs pn. „Igrzyska
Olimpijskie w Matematyce”. W zmaga-
niach wziê³o udzia³ 14 trzyosobowych dru-
¿yn, w tym reprezentacja œmigielskiego
gimnazjum w sk³adzie: Marcin Kaczma-
rek, Karol Skrzypczak i Gustaw Tañski.
Przez prawie godzinê uczniowie zmagali

siê z 19 zadaniami o tematyce olimpijskiej.
W konkursie punktowane by³y nie tylko
poprawne rozwi¹zania zadañ, lecz tak¿e
szybkoœæ ich wykonania. Uczniowie ze
Œmigla okazali siê bezkonkurencyjni. Zdo-
byli pierwsze miejsce i po raz pierwszy
w historii niecodziennych igrzysk uzyskali
maksymaln¹ iloœæ punktów. Zwyciêzcy
odebrali z r¹k starosty koœciañskiego i or-
ganizatorów dyplomy oraz nagrody.

Sukces Marcina
W Ostrowie Wielkopolskim, w sobotê,
13 kwietnia odby³y siê wojewódzkie elimi-
nacje XXXVI Edycji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapo-
biega po¿arom”, w których uczestniczy³
uczeñ Gimnazjum w Œmiglu - Marcin D¹-
browski. W zmaganiach wziê³o udzia³ stu
uczestników ze szkó³ podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z ca³ej
Wielkopolski. Uczestnicy najpierw rozwi¹-
zywali test, na podstawie którego wy³onio-
no po 5 finalistów z ka¿dej grupy wieko-
wej. W fina³owym gronie zawodników, któ-
rzy odpowiadali przed komisj¹ turniejow¹
na piêæ pytañ, znalaz³ siê równie¿ trzecio-
klasista ze Œmigla. Ostatecznie Marcin
zaj¹³ czwarte miejsce. Gratulujemy sukce-
su! W nagrodê za osi¹gniêcie wysokiego
wyniku gimnazjalista 16 kwietnia z r¹k
Burmistrza Œmigla, Wiktora Sneli odebra³
puchar.

Ku pamiêci
We wtorek, 16 kwietnia br. odby³ siê apel
upamiêtniaj¹cy 73. rocznicê mordu katyñ-

skiego oraz tragicznie zmar³ych w kata-
strofie smoleñskiej. Spo³ecznoœæ gimna-
zjum obejrza³a prezentacjê multimedialn¹
poœwiêcon¹ miejscom zbrodni stalinow-
skich, przygotowan¹ przez trzecioklasi-
stów: Maksymiliana Klechê i Marcina Wa-
sielewskiego. Oprócz tego pokazu ucznio-
wie wys³uchali wiersze i pieœni poœwiêco-
ne wydarzeniom, które rozegra³y siê
w 1940 roku. Monta¿ s³owno-muzyczny

przygotowali ucznio-
wie klas: IIc i IIa pod
kierunkiem nauczy-
cielki - Moniki Szu-
dry. Po uroczystoœci
przedstawiciele klas
zapalili znicze przy
Dêbie Pamiêci, po-
œwiêconym podpu³-
kownikowi Tadeuszo-
wi Daszkiewiczowi,
zamor dowanemu
w Twerze.

By uczciæ patrona
W zwi¹zku z obchodami Œwiêta Patrona
Gimnazjum w Œmiglu, w kwietniu odby³y
siê konkursy, które mia³y na celu przybli-
¿yæ uczniom idee Konstytucji 3 Maja i po-
staci jej twórców. W zmaganiach recytato-
rów, którzy g³osili poezjê z czasów Sejmu
Wielkiego I miejsce zaj¹³ Tobiasz Hanu-
sek z IIIa. Na drugim stopniu podium upla-
sowa³ siê Maksymilian Klecha z IIIa, a na
trzecim - Marcin Kaczmarek z IIe. W kon-
kursie historycznym najwiêksz¹ wiedzê na
temat patrona szko³y mia³ uczeñ kl. Ia, Ja-
kub Lemañski. Kolejne lokaty przypad³y
Boguszowi Kulusowi z Id i Patrykowi Ka-
nikowskiemu z IIb. Konkurs plastyczny ro-
zegrano w trzech kategoriach wiekowych.
Wœród pierwszoklasistów najlepsze prace
wykonali: Daria Kêdzia, Oliwia Borowiak
i Jakub Lemañski. Wœród klas II docenio-
no portrety wykonane przez: Sarê Szla-
chetkê, Celinê Stankowiak i Monikê
Górn¹. W gronie najstarszych gimnazjali-
stów pierwsze miejsce przyznano Wikto-
rii Kucharczak, drugie Micha³owi Brud³o,
a trzecie Zuzannie
Wróblewskiej. Pod-
czas uroczystoœci, któ-
ra odby³a siê 30 kwiet-
nia br. laureaci ode-
brali z r¹k pañ dyrek-
tor: Wandy Judek i Jo-
anny Pawlickiej na-
grody ksi¹¿kowe ufun-
dowane przez Radê Ro-
dziców i Samorz¹d
Uczniowski.

Wiwat Konstytucja!
We wtorek, 30 kwietnia br. spo³ecznoœæ
gimnazjum wraz z zaproszonymi goœæmi:
Ma³gorzat¹ Adamczak - pos³ank¹ na Sejm
RP, burmistrzem - Wiktorem Snel¹, wice-
burmistrz - Wies³aw¹ Poleszak-Kra-
czewsk¹, przewodnicz¹cym Rady Miej-
skiej - Wies³awem Kasperskim, ksiêdzem
dziekanem - Tadeuszem Fo³czyñskim,
dyrektorami szkó³ i instytucji dzia³aj¹cych
na terenie gminy Œmigiel, emerytowany-
mi dyrektorami i nauczycielami gimna-
zjum oraz pracownikami szko³y, przedsta-
wicielami Rady Rodziców, a tak¿e poczta-
mi sztandarowymi z pobliskich szkó³ zgro-
madzi³a siê w sali gimnastycznej, przypo-
minaj¹cej tego dnia salê obrad sejmowych
z 1791 roku, by obchodziæ Œwiêto Patrona
po³¹czone z jubileuszem piêciolecia nada-
nia sztandaru oraz imienia szkole. Uroczy-
stoœæ rozpoczê³a siê od wprowadzenia
sztandarów, odœpiewania hymnu narodo-
wego i powitania goœci. G³os zabra³a dy-
rektor, Wanda Judek, a tak¿e zaproszeni
goœcie m.in. pani pose³ Ma³gorzata Adam-
czak, która przekaza³a na rêce pani dyrek-
tor niezwyk³y prezent - kopiê Konstytucji
3 Maja. Tego dnia wrêczono nagrody lau-
reatom konkursów plastycznego, recyta-
torskiego i wiedzy o patronie organizowa-
nych z okazji Œwiêta Szko³y. Po wyprowa-
dzeniu sztandarów za spraw¹ gimnazjali-
stów, przygotowanych pod kierunkiem na-
uczycielek: Alicji Przyby³ek i Moniki
W³och widzowie odbyli niezwyk³¹ podró¿,
w której przenieœli siê w czasy stanis³awow-
skie i poznali atmosferê, jaka panowa³a
podczas obrad Sejmu Czteroletniego
i uchwalania „Ustawy Rz¹dowej”. Ponad-
to na scenie zabrzmia³y utwory muzycz-
ne o tematyce patriotycznej mówi¹ce o wy-
darzeniach, które mia³y miejsce 3 maja
1791 roku w Warszawie. W auli szkolnej
mo¿na by³o tak¿e obejrzeæ prezentacjê
multimedialn¹ pt. „5 lat minê³o” ukazuj¹c¹
wa¿ne wydarzenia z ¿ycia œmigielskiego
gimnazjum.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum

Laureaci konkursów

Bezkonkurencyjni -
Karol Skrzypczak,Gustaw Tañski i Marcin Kaczmarek
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Organizatorzy imprezy: Oœrodek Kul-
* tury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
Centrum Kultury w Œmiglu, Gminna Ko-
misja Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych przy udziale Starostwa Powia-
towego w Koœcianie oraz Urzêdu Miej-
skiego Œmigla zaprosili biegaczy do
udzia³u w Jubileuszowych XX Biegach
Ulicznych. O godzinie 1000 honorowy
przewodnicz¹cy komitetu organizacyjne-
go, burmistrz Œmigla - Wiktor Snela
otworzy³ zawody. Towarzyszyli mu zapro-
szeni goœcie: zastêpca przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Œmigla, Roman Schil-
ler, Wies³awa Poleszak-Kraczewska - za-
stêpca Burmistrza Œmigla, Magdalena
Sowa - zastêpca Przewodnicz¹cego Po-
wiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sporto-
wego w Koœcianie, Arleta Adamczak -
przewodnicz¹ca Komisji Finansowo-Go-
spodarczej Rady Miejskiej Œmigla, Rafa³

XX OTWARTE BIEGI ULICZNE ŒMIGLA
Klem - przewodnicz¹cy Ko-
misji Spraw Spo³ecznych
Rady Miejskiej Œmigla.
Ju¿ o godzinie 1025 pierwsi,
najm³odsi zawodnicy rozpo-
czêli bieg na dystansie 300
m. Na mecie czekali na nich:
sêdzia g³ówny, Robert Plew-
ka oraz sêdziowie: Danuta
Strzelczyk, Tomasz Fr¹cko-
wiak i Mi³osz Kupka.
Nastêpnie na starcie stanêli
gimnazjaliœci. Wraz z wie-
kiem zawodników wyd³u¿a³y siê d³ugo-
œci dystansów. Zawodnicy po zakoñcze-
niu biegu otrzymywali s³odycze, napo-
je i dro¿d¿ówki.
W zawodach wziê³o udzia³ ponad trzystu
uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjów.
O godzinie 1205 rozpocz¹³ siê Bieg G³ów-

ny. Zg³osi³o siê trzy-
naœcie kobiet na dy-
stansie 2000 m i dwu-
dziestu oœmiu mê¿-
czyzn na dystansie
4000 m. W tym biegu
osobno w katego-
riach kobiet i mê¿-
czyzn klasyfikowano
szeœæ pier wszych
osób w klasyfikacji
generalnej, a kolej-
nych zawodników
w grupach wieko-

wych.
Wyniki oraz galeria zdjêæ z zawodów
dostêpne s¹ na stronie www.okfir.pl.
Wrêczenie medali, pucharów oraz na-
gród rzeczowych odby³o siê w amfite-
atrze przy Centrum Kultury. Goœci przy
wrêczaniu nagród wspomóg³ wicestaro-
sta koœciañski - Edward Strzymiñski.
Wœród zawodników nie zabrak³o wetera-
na biegów - Micha³a Szkudlarka, który
z okazji dwóch jubileuszy - osiemdziesi¹-
tych urodzin oraz dwudziestej rocznicy
uprawiania biegów otrzyma³ z r¹k Bur-
mistrza Œmigla pami¹tkow¹ paterê.
Wœród uczestników biegów ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów rozlosowano ro-
wer - otrzyma³ go Miko³aj Kozak z SP
Œmigiel.
Dziêkujemy policji oraz Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej za pomoc w przeprowadze-
niu zawodów.

OKFiR, foto foto OKFiR

W dniach od 10 do 12 maja zawod-
niczki UKS Œmigiel wraz z zespo-

³em UK¯PS Koœcian bra³y udzia³ w Miê-
dzynarodowym Turniej Siatkówki Dziew-
cz¹t, który odby³ siê w miejscowoœci
Nove Veseli, w Czechach. Wieczorem
w pi¹tek dziewczêta uczestniczy³y w wy-
darzeniu, które d³ugo pozostanie w ich
pamiêci. Nove Veseli by³o gospodarzem

BR¥Z DLA ŒMIGLA
towarzyskiego spo-
tkan ia  pomiêdzy
kadr¹ Brazylii do lat
19 a gwiazdami cze-
skiej siatkówki. Spo-
tkanie zakoñczy³o siê
zwyciêstwem wscho-
dz¹cych gwiazd ze-
spo³u Canarinhos (wy-

nik 3:2). Po
meczu dziewczêta mia³y oka-
zjê zdobyæ autografy oraz zro-
biæ sobie pami¹tkowe zdjêcia.
W sobotê na tym samym par-
kiecie swych si³ próbowa³y
dziewczêta ze Œmigla. W tur-
nieju wystartowa³o 10 zespo-
³ów, które zosta³y podzielone
na dwie grupy. Po rozegraniu
4 meczy zawodniczki UKS
Œmigiel zosta³y sklasyfikowa-
ne na 2 miejscu. W spotkaniu

o 3 miejsce w turnieju wygra³y w polskim
pojedynku z zespo³em z Koœciana 2:1.
Dru¿yna wyjecha³a w sk³adzie: Apolinar-
ska Julia, Bergman Jagoda, Maækowska
Magdalena, Kie³czewska Daniela, Har-
tlieb Aleksandra, Becelewska Anna, Sta-
chowiak Roksana, Szlachetka Sara, Szla-
chetka Olga, Targosz Natalia. Dziewczê-
tom towarzyszyli trenerzy: Ryszard Pri-
mel i Micha³ Omieczyñski.

R.P.
foto archiwum

Pami¹tkowe zdjêcie z zawodnikiem Canarinhos

Zawodniczki UKS Œmigiel

Na mecie

Najlepsze biegaczki na dystansie 300 m w kat kl. IV
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24 kwietnia - Œmigiel
Ok. 1305 na skrzy¿owaniu ul. Lipowej
z ul. Œw. Wita kieruj¹ca pojazdem m-ki
Ford Mondeo 24-letnia mieszkanka pow.
koœciañskiego nie ust¹pi³a pierwszeñ-
stwa przejazdu i doprowadzi³a do zderze-
nia z pojazdem m-ki For Galaxy kierowa-
nym przez 30-letni¹ mieszkankê pow. ko-
œciañskiego. Sprawczyniê kolizji ukara-
no MKK.

25 kwietnia - gm. Œmigiel
Ok. godz. 1206 w Œmiglu zatrzymano 52-
letniego mieszkañca pow. koœciañskiego
kieruj¹cego rowerem wbrew obowi¹zu-
j¹cemu zakazowi s¹dowemu.
Ok. godz. 1247 w Starym Bojanowie za-
trzymano kieruj¹cego rowerem, 65-let-
niego mieszkañca pow. koœciañskiego
bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci. Bada-
nie wykaza³o 1,88 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.
Ok. godz. 1650 w Wydorowie zatrzyma-
no 40-letniego mieszkañca pow. koœciañ-
skiego, kieruj¹cego rowerem wbrew
obowi¹zuj¹cemu zakazowi s¹dowemu.
O godz. 1850 w Starym Bojanowie zatrzy-
mano 59-letniego mieszkañca gminy
Œmigiel, kieruj¹cego rowerem. Przepro-
wadzone badanie stanu trzeŸwoœci wyka-
za³o 1,4 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu kieruj¹cego.

28 kwietnia - Wydorowo
Ok. godz. 2240 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o po¿arze budynku bêd¹cego w bu-
dowie, w miejscowoœci Wydorowo. Trwa
szacowanie strat przez w³aœciciela.

29 kwietnia - Parsko
Ok. godz. 1850 zatrzymano do kontroli
drogowej kieruj¹cego Oplem Astr¹ 43-
letniego mieszkañca gm. Œmigiel. Prze-
prowadzone badanie stanu trzeŸwoœci
wykaza³o 1,6 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu kierowcy.

3 maja - gm. Œmigiel
Ok. godz. 1202 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w dniach od 2 do 3 maja 2013 roku
z terenu prywatnej posesji w gm. Œmigiel
nn. sprawca skrad³ motocykl m-ki Hon-
da Hornet z 2000 roku. Pokrzywdzony
wartoœæ skradzionego mienia wycenia³
na kwotê ok. 4 000 z³.

5 maja - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1930 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem, 37-letniego mieszkañca pow.

koœciañskiego bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 2,40 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

8 maja - Œmigiel
Ok godz. 1100 w Œmiglu kieruj¹cy pojaz-
dem m-ki Peugeot 307, 65-letni mieszka-
niec pow. wolsztyñskiego w wyniku nie-
prawid³owego wykonywania manewru
cofania doprowadzi³ do kolizji drogowej
z pojazdem m-ki VW Polo kierowanym
przez 75-letniego mieszkañca pow. ko-
œciañskiego.

10 maja - Œmigiel
Ok. godz. 2336 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e na drodze K-5 - obwodnicy
Œmigla ok. godz. 2330 kieruj¹ca samo-
chodem m-ki Toyota Yaris, 18-letnia
mieszkanka pow. koœciañskiego z nie-
ustalonych przyczyn zjecha³a na prze-
ciwleg³y pas ruchu i doprowadzi³a do
zderzenia z jad¹cym w przeciwnym kie-
runku ci¹gnikiem siod³owym m-ki Sca-
nia z naczep¹ kierowanym przez 38-let-
niego mieszkañca pow. Grodzisk Wlkp.
W wyniku zderzenia œmieræ na miejscu
ponios³a kieruj¹ca Toyot¹ Yaris. Kie-
ruj¹cy tirem nie odniós³ ¿adnych ob-
ra¿eñ i by³ trzeŸwy. Obecnie tr waj¹
czynnoœci œledcze zmierzaj¹ce do usta-
leni okolicznoœci wypadku.

15 maja - Œmigiel
10 kwietnia br. nieznany sprawca dopu-
œci³ siê kradzie¿y g³oœnika typ. TUBA
o wartoœci 300 z³ z pojazdu m-ki Renault
19 zaparkowanego na ulicy przy posesji
pokrzywdzonego. Policjanci z Posterun-
ku Policji w Œmiglu po uzyskaniu infor-
macji niezw³ocznie podjêli czynnoœci
zmierzaj¹ce do ustalenia sprawcy tego
przestêpstwa. W kilka dni od zg³osze-
nia zdo³ali ustaliæ sprawcê. Okaza³o
siê, ¿e z³odziejem g³oœników jest 14-
letni mieszkaniec pow. koœciañskiego
w przesz³oœci notowany przez policjê.
Czynnoœci œledcze w tej sprawie po-
zwoli³y równie¿ ustaliæ, ¿e 14-latek
oprócz tej kradzie¿y wczeœniej dopu-
œci³ siê innych czynów karalnych tj.
kradzie¿y kolumny estradowej oraz te-
lefonu komórkowego tj . mienia o
³¹cznej wartoœci ok. 650 z³. Skradzio-
ne mienie odzyskano w ca³oœci i prze-
kazano pokrzywdzonym. W dalszym
ci¹gu trwaj¹ czynnoœci œledcze zmie-
rzaj¹ce do ustalenia wszelkich okolicz-
noœci tych czynów oraz sprawdzenia,
czy oskar¿ony nie pope³ni³ innych prze-
stêpstw. Teraz za pope³nione kradzie-
¿e odpowie przed S¹dem Rodzinnym i
Nieletnich.

15 maja - Czacz
Ok. godz. 1625 w Czaczu na drodze kra-
jowej K-5 kieruj¹ca samochodem m-ki
VW Transporter, 30-letnia mieszkanka
pow. koœciañskiego nie zachowa³a bez-
piecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹ce-
go j¹ pojazdu w wyniku czego najecha-
³a na ty³ samochód m-ki Seat Ibiza, kie-
rowanego przez 31-letni¹ mieszkankê
pow. g³ogowskiego.

16 maja - gm. Œmigiel
3 maja br. policja otrzyma³a zg³oszenie,
¿e w nocy z 2 na 3 maja br. na terenie
gm. Œmigiel nieznany sprawca dopu-
œci³ siê kradzie¿y motocykla m-ki Hon-
da Hornet o wartoœci ok. 4 000 z³. Pod-
jête niezw³ocznie czynnoœci operacyj-
no-dochodzeniowe policjantów Wy-
dzia³u Kryminalnego z KPP pozwoli³y
ustaliæ, ¿e motocykl skradziono z nie-
zabezpieczonego gara¿u, mieszcz¹ce-
go siê na trenie posesji nale¿¹cej do
pokrzywdzonego, a w chwili kradzie-
¿y w stacyjce motocykla pozostawiony
by³ kluczyk.
Dalsze czynnoœci w tej sprawie dopro-
wadzi³y w kilka dni od zg³oszenia do
ustalenia i zatrzymania sprawcy tego
przestêpstwa. Zatrzymanym okaza³ siê
23-letni mieszkaniec pow. koœciañskie-
go w przesz³oœci notowany przez poli-
cjê. Podejrzany us³ysza³ zarzut kradzie-
¿y, do którego siê przyzna³. Teraz za
dokonane przestêpstwo grozi mu kara
do 5 lat wiêzienia. Skradzione mienie
odzyskano i zwrócono pokrzywdzone-
mu.

27 maja - gm. Œmigiel
Ok. godz. 1140 w Sierpowie kieruj¹cy
ci¹gnikiem rolniczym John Deer, 34-
letni mieszkaniec powiatu leszczyñ-
skiego doprowadzi³ do zderzenia z do-
stawczym Fiatem prowadzonym przez
39-letniego mieszkañca powiatu wolsz-
tyñskiego. Kieruj¹cy pojazdami byli
trzeŸwi. Sprawca zosta³ ukarany man-
datem karnym.
Ok. godz. 1450 w Œmiglu kieruj¹cy Suzuki
Grand Vitara, 41-letni mieszkaniec powia-
tu wolsztyñskiego podczas manewru wy-
przedzania doprowadzi³ do zderzenia
z osobowym Citroenem prowadzonym
przez 61-letniego mieszkañca Koœciana.
Kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi. Spraw-
ca zosta³ ukarany mandatem karnym.
Ok. godz. 1910 w  Starym Bojanowie za-
trzymano do kontroli drogowej 46-letni¹
mieszkankê gm. Œmigiel kieruj¹c¹ rowe-
rem. Przeprowadzone badanie wykaza³o
0,66 promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu rowerzystki.
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Szkolny Klub Wolontariusza w Œmiglu
ju¿ po raz drugi przyst¹pi³ do progra-

mu „M³ody Obywatel”. W tym roku,
w ramach programu Klub wraz z Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej w Warsza-
wie we Wspó³pracy z Fundacj¹ DKSM
z Warszawy i pod patronatem Urzêdu
Miasta Œmigla zorganizowa³ kampaniê

spo³eczn¹ - „Oddaj z koœci garœæ mi³oœci
- œmigielanie przeciw bia³aczce”.
By³a to pracowita kampania. Wolontariu-
sze za pomoc¹ ankiet dokonali m.in. ana-
lizy, ilu mieszkañców naszej gminy jest
ju¿ zarejestrowanych jako potencjalni
dawcy, ilu rozwa¿a tak¹ mo¿liwoœæ oraz
ilu potrzebuje pomocy w kwestii doko-
nania rejestracji.
Rozdanych zosta³o 2000 ankiet z czego
959 zosta³o wype³nionych. W grupie
przebadanych znalaz³o siê 673 kobiet
i 286 mê¿czyzn. Okaza³o siê, ¿e jedynie
39 z nich jest zarejestrowanych w banku
dawców szpiku. Ankieta wykaza³a te¿, ¿e
a¿ 555 osobom brakuje podstawowych
informacji na temat dawców szpiku,
a wiêc kampania podjêta przez klub oka-
za³a siê strza³em w dziesi¹tkê.
Klub og³osi³ równie¿ wœród uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
naszej gminy konkursy: na film zachêca-
j¹cy do zarejestrowania siê w Banku Daw-
cy Szpiku; logo promuj¹ce akcjê oraz na
logo Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Œmigielscy wolontariusze przygotowali
ponadto prezentacjê multimedialn¹ z naj-
wa¿niejszymi informacjami dotycz¹cymi
pobierania szpiku, stosowanych metod
oraz, czy pobieranie szpiku jest bezpiecz-
ne dla dawcy - informacje zamieszczone
s¹ na stronie œmigielskiej szko³y.
W ramach kampanii 15 maja br. odby³ siê
przemarsz ulicami Œmigla, w którym
wziê³a udzia³ ca³a szko³a. By zachêciæ
mieszkañców do rejestracji i do przyjœcia

ŒMIGIELANIE PRZECIW BIA£ACZCE
na podsumowanie kampanii uczniowie
zatañczyli na rynku ¿ywio³owy taniec bel-
gijski. Podsumowanie ca³ej akcji nast¹-
pi³o 19 maja br. Tego dnia odby³a siê te¿
krótka debata pod has³em „Zostañ dawc¹
szpiku - podaruj komuœ ¿ycie”, w której
udzia³ wziêli: Burmistrz Œmigla - Wiktor
Snela, cz³onek zarz¹du powiatu koœciañ-

skiego - Feliks Bana-
sik, Joanna Bajer-Ko-
rzeniewska - doktor
Szpitala Powiatowe-
go w Koœcianie, ab-
solwentka œmigiel-
skiej szko³y - Marta
Pawlicka, studentka
V roku stomatologii
UM we Wroc³awiu.
Na podsumowaniu
zosta³y tak¿e og³o-
szone wyniki kon-
kursów. Najlepszy
f i lm zachêca j¹cy
mieszkañców do
rejestrowania siê

w banku dawców szpiku stworzyli ucznio-
wie z Zespo³u Szkó³ w Bronikowie: Nata-
lia J¹der, Marlena Kruk oraz Oskar Ja-
nicki. Nagrody ufundowa³ i wrêczy³ zwy-
ciêzcom Burmistrz Œmigla. II miejsce
zaj¹³ zespó³ uczniów w sk³adzie: Zofia
Samol, Weronika Piotrowska i Wiktoria
Piotrowska - uczennice z Zespo³u Szkó³
w Starym Bojanowie - tu fundatorem
i wrêczaj¹cym nagrody by³ przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla - Wies³aw Ka-
perski.
Pier wsze miejsce
w konkursie na logo
kampanii - „Oddaj
z koœci garœæ mi³oœci
- œmigielanie przeciw
bia³aczce” zaj¹³ Jo-
nasz Sroczyñski -
uczeñ z Zespo³u
Szkó³ w Starej Przy-
siece Drugiej, II miej-
sce zdoby³a Katarzy-
na Kuhnert - uczen-
nica z Zespo³u Szkó³
w Starym Bojanowie.
Oboje odebrali na-
grodê z r¹k Pose³ na Sejm RP - Ma³go-
rzaty Adamczak. Nagrodê za III miejsce
ufundowa³ Szkolny Klub Wolontariusza,
a otrzyma³a j¹ Wiktoria Walczak - uczen-
nica Szko³y Podstawowej w Œmiglu.
Na podsumowaniu zosta³ równie¿ roz-
strzygniêty konkurs na logo SKW.
Tu I miejsce zajê³a Wioletta Jaworska -

uczennica z Zespo³u Szkó³ w Czaczu,
a drugi by³ Mateusz Przygodzki - uczeñ
z Zespo³u Szkó³ w Starej Przysiece. Obo-
je otrzymali nagrody od Feliska Banasi-
kika - cz³onka zarz¹du powiatu koœciañ-
skiego. III miejsce i nagrodê ufundowan¹
przez SKW otrzyma³a Wiktoria Dolczew-
ska - uczennica Szko³y Podstawowej
w Œmiglu. Szkolny Klub Wolontariusza
zakupi³ te¿ nagrody za wyró¿nione pra-
ce plastyczne.
Filmy oraz prace plastyczne bêdzie
mo¿na obejrzeæ na stronie interneto-
wej Gimnazjum w Œmiglu. Na stronie
bêd¹ te¿ wyniki ankiet, opis ca³ego pro-
jektu, najwa¿niejsze informacje o daw-
cach i pomoc dla chêtnych do zareje-
strowania siê w Krajowym Rejestrze
Dawców Szpiku.
W dniu podsumowania projektu zare-
jestrowa³y siê 32 osoby w banku daw-
ców szpiku Fundacja DKMS.
Wszystkim zaanga¿owanym osobom,
a szczególnie absolwentkom szko³y:
Kamili Kubiak, Joannie Wojciechow-
skiej, Emilii Ziegler, Anecie Dworczak
i Karolinie Sikora, opiekun klubu, Iza-
bella Szablewska serdecznie dziêkuje
za pomoc i wsparcie.
27 maja br. wspólnie z 5 wolontariusza-
mi pani Iza wyje¿d¿a na podsumowa-
nie do Warszawy - zaproszono tam
15 zespo³ów z ca³ej Polski w tym œmi-
gielski Szkolny Klub Wolontariusza.
Uczniowie bêd¹ mieli okazjê zaprezen-

towaæ wszystko, co to do tej pory zro-
bili. Wezm¹ te¿ udzia³ w warsztatach
aktywizuj¹cych, które maj¹ daæ im na-
tchnienie oraz chêæ do pracy w przy-
sz³ym roku szkolnym - w 3 edycji pro-
gramu M³ody Obywatel.

M.D.
foto arhiwum

Wolontariusze zachêcali do przybycia na
podsumowanie

Podsumowanie akcji
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KOLOROWE NOWALIJKI
Kolory przypominaj¹ce smak lata to:
czerwieñ truskawek, zieleñ miêty, poma-
rañcz m³odych marchewek i ró¿ z rabar-
baru. To tylko niektóre kolorowe sk³ad-
niki, jakie znajduj¹ siê na naszych sto³ach
w czasie trwania tej pory roku. Wrogo-
wie nowalijek zarzucaj¹ im, ¿e s¹ bez
smaku. Czêstokroæ podkreœla siê, ¿e s¹
sztucznie pêdzone i mniej od¿ywcze, bo
nie dojrzewaj¹ w s³oñcu. Zwolennicy na-
tomiast maj¹ odmienne zdanie. Zazna-
czaj¹, ¿e s¹ one: pyszne, pachn¹ce i ciesz¹
oczy. Dziœ dostêp do œwie¿ych warzyw
i owoców mamy przez ca³y rok. Sprowa-
dzane z importu sporo kosztuj¹, nie s¹
wcale m³ode i niekoniecznie s¹ grunto-
we. Ca³oroczny dostêp do warzyw i owo-
ców spowodowa³, ¿e oczekiwanie na no-
walijki nie jest tak silny, jak przed laty.
Ale i tak trudno siê oprzeæ pierwszym
polskim rzodkiewkom na straganie.
Trudno nie skusiæ siê na pachn¹c¹ bo-
twinê, czy szpinak. Wiadomo nie od dziœ,
¿e "jemy oczami". Organizm po zimie
domaga siê zastrzyku witamin i minera-
³ów, a nowalijki w tej kwestii wydaj¹ siê
byæ idealne. Warto jednak wiedzieæ sk¹d
pochodz¹ i unikaæ tych, które s¹ zbyt
mocno nawo¿one. Przewa¿nie najlepsze
jest to, co pochodzi z naszych upraw.
Jedzmy i cieszmy siê tym, co daje nam
Matka Natura.

Knedle z borówkami lub truskawka-
mi
Sk³adniki na ciasto (4 porcje):
- ok. 750 g ziemniaków (najlepiej m¹czy-
stych),
- 1,5 szklanki m¹ki,

- 1 jajko,
- szczypta soli,
- szczypta cukru.
Pozosta³e sk³adniki:
- ok. pó³ kg borówek lub truskawek,
- cukier,
- tarta bu³ka,
- 3 ³y¿ki mas³a.

Sposób wykonania:
Ziemniaki gotujemy w lekko osolonej
wodzie. Ostudzone mielimy w maszyn-
ce lub po prostu ubijamy ³y¿k¹ do robie-
nia puree. Do zmielonych ziemniaków
dodajemy m¹kê, jajko, szczyptê soli
i szczyptê cukru. Nastêpnie zagniatamy
ciasto. Mo¿e siê okazaæ, ¿e bêdzie trze-
ba dodaæ wiêcej m¹ki (to zale¿y od ziem-
niaków). Z ciasta odrywamy kawa³ki i for-
mujemy p³askie placuszki. Nak³adamy na
nie ³y¿eczkê borówek i posypujemy je ok.
1/3 ³y¿eczki cukru. Ciasto z borówkami
w œrodku zlepiamy i formujemy okr¹g³e
knedle. Tak przygotowane kluski wrzu-
camy na gotuj¹c¹ siê, lekko osolon¹ wodê
i od momentu wyp³yniêcia gotujemy
przez ok. 5 minut. Odcedzamy ³y¿k¹ ce-
dzakow¹ i podajemy polane mas³em
z tart¹ bu³k¹ i posypane cukrem.
Uwaga! Knedle nale¿y przygotowaæ bez-
poœrednio przed podaniem. Przygotowa-
ne wczeœniej i czekaj¹ce na ugotowanie
lubi¹ siê rozp³ywaæ (tzn. ciasto staje siê
bardzo miêkkie, ci¹gliwe i trudno jest
uratowaæ takie knedle).

Zupa z botwinki
Sk³adniki (3 porcje):
- 1 pêczek botwiny (buraczków z liœæmi),
- 1 m³oda pietruszka,
- 2 m³ode marchewki,
- 1 m³ody por,
- 1/2 m³odego selera,
- 3 m³ode ziemniaki,
- 3 ³y¿ki œmietany 18%,
- 1 kostka roso³owa,
- sól i pieprz do smaku,
- 1 ³y¿ka cukru,
- 1 szczypta kwasku cytrynowego,
- 2 ³y¿ki m¹ki,
- 3 jajka ugotowane na twardo,
- 1 ³y¿ka œwie¿ego koperku.
Sposób wykonania:
Marchew, seler i pietruszkê umyæ,
obraæ i pokroiæ w kostkê. Por wyczy-
œciæ i pokroiæ w pó³ plasterki. Zalaæ
warzywa wod¹ i doprowadziæ do wrze-
nia. Kiedy siê zagotuj¹ dodaæ obrane
i pokrojone w kostkê ziemniaki oraz
kostkê roso³ow¹. Botwinê dok³adnie
umyæ szczególnie liœcie. Nastêpnie
nale¿y je posiekaæ, a buraczki pokroiæ
w kosteczkê. Kiedy warzywa bêd¹
miêkkie dodaæ pokrojon¹ botwinê
i gotowaæ, a¿ buraczki zmiêkn¹. Dopra-
wiæ zupê cukrem, kwaskiem cytryno-
wym, sol¹ i pieprzem do smaku. Odro-
binê wody wymieszaæ z m¹k¹, a nastêp-
nie dodaæ do niej trochê ciep³ej zupy.
Dobrze wymieszaæ i dodaæ do zupy
w garnku energicznie mieszaj¹c. Po za-
gotowaniu zupê zdj¹æ z ognia i dodaæ
œmietanê w podobny sposób, jak m¹kê,
dodaj¹c do niej gor¹cej zupy. Na koniec
jeszcze dodaæ posiekany koperek.
Przed podaniem u³o¿yæ na ka¿dym ta-
lerzu jajko (np. pokrojone w æwiartki).
Zupê mo¿na udekorowaæ odrobin¹
œmietany.

S³awomir Grzesiewicz

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr /13
brzmia³o: „DESZCZ MAJOWY, CHLEB
GOTOWY”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Irena Konieczna ze Œmigla.

Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).

Og³oszenia drobne
Cyklinowanie pod³óg, wykonywa-
nie i renowacja schodów
tel. 721 062 230

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Sprzedam rower damski, niebie-
ski, z wyposa¿eniem, sprawny.
Cena 50 z³
tel. 65 5 189 973

Sprzedam garnitur mêski, w ide-
alnym stanie, rozmiar m³odzie¿o-
wy. Cena 50 z³.
tel. 65 5 189 973

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

Oprawa muzyczna imprez
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

www.restauracja-kakadu.pl
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Oœrodek kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu na tzw. „d³ugi weekend

majowy” przygotowa³ blok imprez spor-
towo-rekreacyjnych.
W pi¹tek 3 maja na boisku sportowym
„Orlik” zaplanowane by³y dwa turnieje:
pi³ki no¿nej mê¿czyzn oraz siatkówki
gimnazjalistów. Ze wzglêdu na warunki
atmosferyczne turniej siatkówki przenie-
siono do sali sportowej Szko³y Podstawo-
wej w Œmiglu. W turnieju wziê³y udzia³
trzy dru¿yny: „Hakuna Matata”, „Wiara
czyni cuda” oraz „Czacz”. Sk³ad dwóch
pierwszych dru¿yn wlicza³ gimnazjali-
stów i gimnazjalistki ze Œmigla, natomiast
trzecia dru¿yna reprezentowa³a szko³ê
w Czaczu.
Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy
z ka¿dym". Dziewczyny z zespo³u „Ha-
kuna Matata” wygra³y obydwa mecze
i zajê³y I miejsce w turnieju, II zajê³a dru-
¿yna „Czacz”, a III „Wiara czyni cuda”.
Medale siatkarzom wrêcza³ burmistrz
Œmigla, Wiktor Snela oraz kierownik
OKFiR-u, Zygmunt Ratajczak.
Mimo opadów deszczu na „Orliku” odby³
siê turniej pi³karski. Szeœæ dru¿yn wal-
czy³o o puchar Burmistrza Œmigla: „Astra
II”, „DH Trans”, „Makintosh”, „Marta”,
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„Picaso” i „Robson”.
Rozlosowano dwie
grupy eliminacyjne,
w których mecze od-
bywa³y siê systemem
„ka¿dy z ka¿dym”.
Nastêpnie odby³y siê
mecze fina³owe
o miejsca V-VI, IV-III,
II-I.
W dwóch meczach
o zajêtej pozycji decy-
dowa³y rzuty karne,
by³ to mecz o miejsca
V-VI („Makintosh” -
„Astra II”) i o miejsca I-II (pomiêdzy dru-
¿ynami „Marta” i „DH Trans”). Ostatecz-
nie puchar z r¹k burmistrza odebra³ ka-
pitan dru¿yny „DH Trans”. Miejsce II za-

jê³a - „Marta”, III - „Rob-
son Team”, IV - „Pica-
so”, V - „Makintosh”, VI
- „Astra II”. Pozosta³e
dru¿yny otrzyma³y sta-
tuetki.
O godzinie 1500 w kry-
tej strzelnicy Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckie-
go rozpocz¹³ siê turniej
strzelecki z kbks. O pu-
char zmierzyli siê samo-
rz¹dowcy z radnymi,
so³tysami i przewodni-
cz¹cym zarz¹dów osie-
dli. Dru¿yny sk³ada³y
siê z piêciu strzelców,

ka¿dy oddawa³ strza³y z podpórki i wol-
nej rêki. Trzy najlepsze trafienia ka¿de-
go zawodnika by³y zaliczane do klasyfi-
kacji grupowej. W sk³ad dru¿yny samo-
rz¹dowców weszli: Wiktor Snela, Anna
Wieczorek, Maciej Marciniak, Wojciech
Olejnik, Adam Kubiak. Radnych, so³ty-
sów i przewodnicz¹cych osiedli reprezen-
towali: Roman Schiller, S³awomir Grzel-

czyk, Alfred Splisteser, Tomasz Witom-
ski oraz Artur Brud³o. Zwyciê¿yli samo-
rz¹dowcy uzyskuj¹c 140 punktów. Uczest-
nicy turnieju walczyli te¿ indywidualnie
o tytu³ najlepszego strzelca: zdoby³ go
Adam Kubiak (21 pkt.), II miejsce Anna
Wieczorek (19 pkt.), a III Wiktor Snela
(17 pkt.).
Turniej przeprowadzili bracia z Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu.
4 maja na Stadionie Miejskim w Œmiglu
odby³ siê turniej pi³ki no¿nej mê¿czyzn
zorganizowany przez dru¿ynê „Old
Boy`s” oraz OKFiR. Poza dru¿yn¹ orga-
nizuj¹c¹ turniej zagra³y jeszcze dwie:
„Old Boy`s” Puszczykowo i „Old Boy`s”
W³oszakowice. Miejsce I w turnieju za-
jê³a dru¿yna  Old Boy`s” Pogoñ Œmigiel,
miejsce II W³oszakowice, a III Puszczy-
kowo.
Swój ma³y turniej rozegra³y tak¿e trzy
zespo³y „Orlik” Pogoñ Œmigiel - organi-
zatorzy w ten sposób promowali sport
wœród dzieci.

OKFiR
foto OKFiR

Zwyciê¿yli samorz¹dowcy„Hakuna Matata”, „Czacz”  i „Wiara czyni cuda” - po turnieju

Samorz¹dowcy kontra radni

Kapitan „Old Boy`s” Pogoñ Œmigiel odebra³ puchar

DH Trans
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Ju¿ po raz 22. odby³ siê w Trzemesznie
Ogólnopolski Bieg im. Jana Kiliñskie-

go. Ten pó³maraton zaliczany jest do
Grand Prix Wlkp. W tym roku wziê³o w
nim udzia³ 470 zawodników, a wœród
nich nie zabrak³o sportowców z Sekcji
Biegacza dzia³aj¹cej przy Oœrodku
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu. Angelina Chrustowska w kat. K 30
zajê³a ósme miejsce, Kinga Zieliñska
w kat. K 40 miejsce czwarte, natomiast
Marian Skrzypczak w kat. M 50 zaj¹³
12 miejsce.
5 maja w Bojanowie odby³ siê 29. Bieg

DOBRE WYNIKI BIEGACZY
Zwyciêstwa na dystansie 12 km. W bie-
gu tym wziêli udzia³: Angelina Chru-
stowska zajmuj¹c trzecie miejsce
w swojej kategorii, Marian Skrzypczak
- 12 miejsce i najstarszy zawodnik bie-
gów - Micha³ Szkudlerek, który zaj¹³
4 miejsce. Sukcesem w tych zawodach
cieszy³a siê Kinga Zieliñska, która
w kat. 36-49 zajê³a pierwsze miejsce.
11 maja spod Mysiej Wie¿y w Krusz-
wicy wyruszy³ 6. Pó³maraton Piastow-
ski. Trasa przebiega³a ulicami Inowro-
c³awia, a meta usytuowana by³a na sta-
dionie. W zawodach wystartowa³o 570

zawodników. Wysokie nagrody finan-
sowe spowodowa³y, ¿e podium opano-
wali zawodnicy zza wschodniej grani-
cy. Œmigielscy zawodnicy równie¿ za-
prezentowali siê bardzo dobrze w tym
biegu: Angelina Chrustowska zajê³a
5 miejsce, Kinga Zieliñska 8, Marian
Skrzypczak 14, a Micha³ Szkudlarek
6 w swojej kategorii wiekowej. Ju¿ po
raz kolejny Micha³ Szkudlarek by³ naj-
starszym zawodnikiem biegów.
W nagrodê otrzyma³ pami¹tkowy pu-
char i zegarek.

M.D.

W s³oneczn¹ niedzielê, 5 maja so³ty-
si wsi: Karœnice, Nowy Bia³cz, Sta-

ry Bia³cz, Ksiêginki, Broñsko oraz rad-
ny Jan Pietrzak zorganizowali I Rajd ro-
werowo-konny. Grupa rowerzystów wraz
z korowodem konnym, w którego sk³ad
wchodzi³o 5 zaprzêgów wyruszy³a z bo-
iska sportowego miêdzy Karœnicami
a Nowym Bia³czem przez: Broñsko, Ko-
tusz, Œniaty do Siekowa na wie¿ê wido-
kow¹. Po krótkim odpoczynku i zachwy-

I RAJD ROWEROWO-KONNY
cie nad piêknymi wi-
dokami uczestnicy
odwiedzili gospodar-
stwo agroturystycz-
ne „U Kowola”
w Kluczewie, gdzie
na wszystkich uczest-
ników czeka³ poczê-
stunek.

A.J.
foto archiwum

Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Te-
nisie Sto³owym rozegrano we

wszystkich kategoriach wiekowych
14 kwietnia br. w Luboniu. W rywalizacji
wziê³o udzia³ 180 zawodników i zawod-
niczek z 18 powiatów.
W kategorii kadetek Joanna Maœlak
z GLKS „Orlêta” Czacz nie trac¹c seta po-
kona³a rywalki zdobywaj¹c tytu³ mistrzy-
ni województwa kadetek LZS. Br¹zowe
medale w kategorii Juniorów zdobyli za-
wodnicy KS „Polonia” Œmigiel: Gra¿yna
Cieœla i Andrzej Juszczak, a w kategorii
m³odzików Jakub Jankowski. Wszyscy
medaliœci awansowali do Mistrzostw Pol-
ski LZS w Ostródzie, które rozegrane
zostan¹ w po³owie czerwca. Z okazji 65-
lecia wielkopolskiego LZS odznaczenia
odebrali dwaj dzia³acze: Marek Maœlak
z Czacza i Henryk Rogala ze Z³otowa.
20 kwietnia br. w Poznaniu rozegrano
Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów
i Kadetek. Dru¿yna „Orl¹t” z Czacza wy-
st¹pi³a w sk³adzie: Joanna Maœlak, San-
dra Banaszak, Milena Weinert. Dziew-
czêta zdoby³y br¹zowy medal. Indywidu-
alnie Joanna wywalczy³a srebrny medal
i zosta³a Wicemistrzyni¹ Wielkopolski
kadetek na 2013 rok. Joanna zajmuj¹c
drugie miejsce uzyska³a jednoczeœnie

SUKCESY TENISISTÓW
awans do pó³fina³ów Ogólnej Olimpiady
Kadetek.
W niedziele dnia 21 kwietnia 2013 roku
w Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyj-
nymi Nr 1 w Poznaniu odby³y siê Indy-
widualne i Dru¿ynowe Mistrzostwa Wiel-
kopolski Juniorek w Tenisie Sto³owym na
2013 r. z punktacj¹ do RANKINGU PZTS
za sezon 2012/2013.
W turnieju wziê³o udzia³ 32 zawodników
z województwa wielkopolskiego i jest to
œcis³a czo³ówka w tej kategorii. Andrzej
Juszczak z KS „Polonia” Œmigiel w me-
czu o ósemkê zagra³ z zawodnikami
z Go³uchowa oraz Wyrzyska. Obydwa po-
jedynki zakoñczy³ zwyciêskim wynikiem
3:0. Wynikiem 3:0 wygra³ tak¿e mecz
o czwórkê. W pó³finale spotka³ siê z Mar-
cinem Chudym z Poznania i wygra³ 3:1,
by³ to jedyny set, który An-
drzej straci³ w tych zawo-
dach. We finale wygra³ 3:0
z Micha³em Irackim z Obor-
nik i tym samym awansowa³
do Pó³fina³ów Mistrzostw
Polski Juniorów.
Pó³fina³y rozegrane zosta³y
27 kwietnia w Luboniu,
gdzie Joanna Maœlak z Czac-
kich „Orl¹t” awansowa³a do

mistrzostw Polski kadetek i do ogólno-
polskiej olimpiady kadetek w Radomsku,
które odbêd¹ siê w dniach 27-30 czerw-
ca 2013 r. Warto dodaæ, ¿e Joanna jest
w pierwszym roczniku kadetek.
Zawodnicy œmigielskiej „Polonii” zajêli
w Luboniu nastêpuj¹ce lokaty: Andrzej
Juszczak miejsce IV, a Gra¿yna Cieœla
w kategorii juniorki uplasowa³a siê
w przedziale 5-6.
29 kwietnia w Mini Olympic Games 2013
awans do pó³fina³ów w Gniewie uzyska-
li: Jakub Jankowski, który wywalczy³
miejsce I, Kortus Nikola, która zajê³a
miejsce VII. Obaj zawodnicy s¹ wycho-
wankami „Polonii”. Miejsce VI zaj¹³ Re-
migiusz Styziñski.

AKA
foto archiwum

Rowerzyœci na trasie

Joanna Maœlak na podium






