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Pierwsze gole do bramki na nowym
kompleksie sportowym w  Œmiglu, wy-
budowanym w ramach rz¹dowego pro-
gramu „Moje Boisko Orlik 2012”, pad³y
w pi¹tek, 28 listopada. Napastnikami byli
Donald Tusk – premier Rz¹du RP oraz
Wiktor Snela – burmistrz Œmigla. M³o-
dziutki, ale nieugiêty bramkarz obroni³
trzy z czterech strza³ów premiera. Nie
uda³o siê mu jednak zatrzymaæ przed
bramk¹ pi³ki wycelowanej przez w³oda-
rza gminy.
Pierwsze gole pad³y oczywiœcie podczas
uroczystego otwarcia boisk sportowych.
Z tej te¿ okazji do Œmigla przyjecha³ Do-
nald Tusk – prezes Rady Ministrów,
a tak¿e m.in.: senatorowie RP: Ma³gorza-
ta Adamczak, Mariusz Sebastian Wit-
czak, pos³owie na Sejm RP: Wojciech
Ziemniak, Wies³aw Szczepañski, Waldy
Dzikowski, wojewoda wielkopolski Piotr
Florek, marsza³ek województwa wielko-
polskiego Marek WoŸniak, przedstawi-
ciele samorz¹du wojewódzkiego, powia-
towego, miejscowi radni oraz w³odarze
okolicznych miast i gmin. Prawie 150
zaproszonych goœci, a tak¿e liczna gru-
pa mieszkañców by³a œwiadkami uroczy-
stego oddania do u¿ytku œmigielskiego
kompleksu sportowego. Symbolicznego
przeciêcia wstêgi dokona³ premier Tusk
wspólnie z burmistrzem Snel¹ oraz dwo-
ma zawodnikami dzikich dru¿yn, które
rozegra³y pierwszy mecz na murawie
boiska pi³ki no¿nej o Puchar Przechodni
„Orlik 2012”, ufundowany przez burmi-
strza Œmigla. Bêdzie on trofeum turnie-
jowym w kolejnych latach.
Tego samego dnia w Polsce w ramach
rz¹dowego programu otwarto osiem ko-
lejnych kompleksów sportowych, m.in.
w Gdañsku, rodzinnym mieœcie Donal-

da Tuska. Premier podczas przemówie-
nia wspomina³ lata swojego dzieciñstwa,
kiedy to on i jego rówieœnicy o takich pro-
fesjonalnych boiskach do gry mogli tyl-
ko pomarzyæ. Podkreœli³ równie¿, ¿e na
rozwój dzieci i m³odzie¿y nie nale¿y
szczêdziæ œrodków.
– Gdy to wszystko siê zaczyna³o, kiedy
nie by³o ³atwo, niektórzy wieszczyli klê-
skê, mówili wrêcz o „klapie” programo-
wej. Jeœli tak ma wygl¹daæ klêska, to ja
chcê ¿yæ w kraju, w którym wszystkie
przedsiêwziêcia koñcz¹ siê tak¹ klêsk¹
– tak burmistrz Wiktor Snela podsumo-
wa³ zakoñczenie budowy boisk.
Poœwiêcenia obiektu dokona³ ks. kano-
nik Zygmunt Bartkowiak. Cz³onkowie
M³odzie¿owej Rady Miejskiej na czele
z jej przewodnicz¹cym  Jakubem Firle-
jem, a tak¿e dziewczêta z Zespo³u Pieœni
i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy” wrêczyli
premierowi, wojewodzie, marsza³kowi,

Premier Tusk na œmigielskim „Orliku”

przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej, bur-
mistrzowi Œmigla oraz senator RP Ma³-
gorzacie Adamczak kwiaty, okoliczno-
œciowe listy oraz grawertony. W ten spo-
sób œmigielska m³odzie¿ podziêkowa³a
premierowi za zainicjowanie idei budo-
wy boisk sportowych, a pozosta³ym oso-
bom za przychylnoœæ dla rz¹dowego pro-
gramu. Na pami¹tkê wizyty w Œmiglu
premier otrzyma³ akwarelê przedstawia-
j¹c¹ œmigielskie wiatraki. Uroczystoœæ
uœwietni³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta.
Na zakoñczenie Premier wpisa³ siê do
ksiêgi pami¹tkowej œmigielskiego „Orli-
ka”.
Z boisk mo¿na ju¿ korzystaæ. Od 1 grud-
nia, przez okres zimowy, w godzinach do-
po³udniowych korzystaæ bêd¹ z niego
uczniowie szkó³, natomiast w godzinach
od 1500 do 2000 obiekt bêdzie ogólnodo-
stêpny.

Anita Kasperska
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Mieszkañcy Ziemi Œmigielskiej zebra-
li siê licznie na uroczystej mszy œw. od-
prawionej z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci
w intencji Ojczyzny. Nabo¿eñstwo,
z udzia³em w³adz samorz¹dowych, cele-
browane przez proboszcza parafii p.w.
NMP Wniebowziêtej ks. kan. Zygmunta
Bartkowiaka odby³o siê 11 listopada
w koœciele farnym w Œmiglu. Podczas ka-
zania ksi¹dz kanonik przypomnia³ o po-
œwiêceniu i oddaniu tych, którzy walczy-
li o niepodleg³oœæ pañstwa polskiego.
Przytoczy³ wiele fragmentów literatury
piêknej, opisuj¹cej odwagê i mêstwo bo-

Wieczornicê z okazji 90. rocznicy odzy-
skania przez naród polski niepodleg³oœci
przygotowali  uczniowie i nauczyciele
z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie oraz Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Œmiglu. Uroczystoœæ, któ-
ra odby³a siê 15 listopada w auli niet¹¿-
kowskiej szko³y, otworzyli Arleta Puk
i Tadeusz Ilmer – dyrektorzy obu placó-
wek oœwiatowych. Wœród publicznoœci
nie zabrak³o przedstawicieli w³adz samo-
rz¹dowych, zarówno powiatowych jak
i gminnych. Obecni byli m.in. Edward
Strzymiñski – wicestarosta powiatu ko-
œciañskiego, Iwona Bereszyñska – prze-

W Zespole Szkó³ w Starej Przysiece
Drugiej 6 listopada odby³ siê uroczysty
apel poœwiêcony 90. rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. M³odzie¿
klas trzecich gimnazjum i chór szkolny
pod kierunkiem nauczycieli – Lidii Jan-

Za Ojczyznê i jej bohaterów

Drogi do wolnoœci

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci

jowników o wolnoœæ narodu. Wœród cy-
tatów znalaz³ siê równie¿ ten najbardziej
wymowny: „Bo¿e Ojcze, Bo¿e Wielki,
weŸ krew nasz¹ do kropelki, ale Polsce
¿ycie daj” wyryty na nagrobku powstañ-
ców wielkopolskich le¿¹cych na œmigiel-
skim cmentarzu.
Podnios³ego nastroju doda³ uroczystoœci
udzia³ dwunastu pocztów sztandarowych
szkó³, organizacji i instytucji funkcjonu-
j¹cych na Ziemi Œmigielskiej, a tak¿e
oprawa muzyczna w wykonaniu M³odzie-
¿owej Orkiestry Dêtej i chóru „Harmo-
nia”. Ze sztandarami przybyli harcerze
z œmigielskiego Hufca, Starsi Harcerze
Seniorzy, kombatanci, bracia kurkowi,
cz³onkowie Klubu Sportowego „Pogoñ”,
stra¿acy z OSP w Œmiglu, cz³onkowie To-
warzystwa Œpiewu „Harmonia”, œmigiel-
scy rzemieœlnicy, pszczelarze oraz
uczniowie zespo³ów szkó³ w Starym Bo-
janowie, Œmiglu oraz Niet¹¿kowie.
Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa jego
uczestnicy przemaszerowali ulicami mia-
sta przed tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹

hm. Zbigniewowi £ukomskiemu, gdzie
odby³ siê Apel Poleg³ych.
Pod pozosta³ymi miejscami pamiêci,
chroni¹cymi od zapomnienia odwagê
i mêczeñstwo rozstrzelanych œmigielan,
ofiar Katynia i II wojny œwiatowej, zas³u-
gi Franciszka Witaszka – ¿o³nierza Armii
Krajowej oraz poœwiêcenie uczestników
Powstania Wielkopolskiego, wi¹zanki
z³o¿yli przedstawiciele organizacji i insty-
tucji Ziemi Œmigielskiej.
Uroczystoœæ przygotowali burmistrz
Œmigla oraz Hufiec ZHP Œmigiel przy
pomocy Centrum Kultury i organizacji
spo³ecznych.

wodnicz¹ca Rady Powiatu, burmistrz
Œmigla – Wiktor Snela, zastêpca burmi-
strza – Wies³awa Poleszak-Kraczewska,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla
Jan Józefczak, Maciej Wiœniewski – se-
kretarz miasta, a tak¿e ks. dziekan Ta-
deusz Fo³czyñski.
Wojciech Ciesielski przedstawi³ polskie
drogi do niepodleg³oœci. Ta godzinna lek-
cja historii przywo³a³a najwa¿niejsze fak-
ty i nazwiska osób, które wp³ynê³y na losy
Polski i Europy na przestrzeni lat 1772-
1918. Po porcji historycznej wiedzy przy-
sz³a pora na czêœæ artystyczn¹. Doznañ
duchowych dostarczy³ widzom monta¿

s³owno-muzyczny przygotowany przez
Annê Kie³czewsk¹ oraz Grzegorza G³o-
wackiego w wykonaniu uczniów i absol-
wentów œmigielskich szkó³ ponadgimna-
zjalnych. Aktorzy, w przepiêknej jesien-
nej scenografii zaaran¿owanej przez Teo-
dozjê Ratajczak, skupili uwagê publicz-
noœci na rozwa¿aniach nad dzisiejsz¹
polsk¹ rzeczywistoœci¹, a tak¿e jej przy-
sz³ym kszta³tem. Przedstawieniu towa-
rzyszy³a wystawa fotografii pt. „Œladami
zbrodni”, któr¹ udostêpni³ Instytut Pa-
miêci Narodowej.

A. Kasperska
foto. A. Kasperska

kowskiej, Magdaleny J¹der i Micha³a
Dolaty przygotowa³a monta¿ s³owno-
muzyczny pod tytu³em „Polsko, nie jesteœ
ju¿ ty niewolnic¹!”. W repertuarze znala-
z³y siê wiadomoœci o drodze do niepod-
leg³ej Polski, wiersze i pieœni patriotycz-

ne. Wystêp spotka³ siê z zainteresowa-
niem kolegów, nauczycieli  i dyrekcji
szko³y. Uroczystoœæ wzbogaci³a wiedzê
o odrodzeniu pañstwa polskiego, kszta³-
tuj¹c szacunek dla dokonañ minionych
pokoleñ Polaków.

Lidia Jankowska

A. Kasperska
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Szczególnym wyró¿nieniem, Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej przy-
znanym przez ministra Edukacji Narodo-
wej za wybitne zas³ugi dla oœwiaty i wy-
chowania, zosta³a odznaczona mieszkan-
ka Œmigla – Danuta Strzelczyk.
Zaanga¿owana w sprawy uczniów na-
uczycielka, liderka wœród osób dzia³aj¹-
cych spo³ecznie na rzecz rozwijania za-
interesowañ sportowych wœród dzieci
i m³odzie¿y, a tak¿e propagatorka zdro-
wego, czynnego trybu ¿ycia – taka w³a-
œnie jest Danka. Doceniaj¹c jej zalety
i d³ug¹ listê osi¹gniêæ zarówno w pracy
zawodowej jak i spo³ecznej, cz³onkowie
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego „Wiel-
kopolska” w Poznaniu wyst¹pili z wnio-
skiem do ministra Edukacji Narodowej
o uhonorowanie kole¿anki ze Œmigla.
Uroczystego wrêczenia medali, przyzna-
nych szeœciu Wielkopolanom, dokona³a
14 listopada w auli poznañskiej Akade-
mii Wychowania Fizycznego Hanna Raj-
cic-Mergler, wicekurator województwa

Kolejn¹ nagrodê dla Schroniska M³o-
dzie¿owego w Œmiglu odebra³a Wanda
Jakubowska – kierownik placówki. Co
roku Polskie Towarzystwo Schronisk
M³odzie¿owych przeprowadza konkurs,
oceniaj¹c stan techniczny szkolnych baz
noclegowych, wyposa¿enie, warunki sa-
nitarne i socjalne, a tak¿e liczbê wyko-
rzystanych osobodób. W tegorocznym
XLVIII Konkursie Wspó³zawodnictwa
Schronisk M³odzie¿owych w Wojewódz-
twie Wielkopolskim, do którego przyst¹-
pi³o 17 z 20 placówek, œmigielskie
schronisko zajê³o II miejsce ex aequo
z Osieczn¹. Jest to nota o stopieñ wy¿sza
ni¿ w roku ubieg³ym, gdy Œmigiel upla-
sowa³ siê na miejscu trzecim. Wrêczenie
nagród odby³o siê w Nowym Tomyœlu

Zakoñczy³ siê tegoroczny sezon prze-
wozów pasa¿erskich parowozem. Z tej
okazji 8 listopada odby³ siê kolejkowy
piknik. Jego organizatorami byli Howard
Jones, za³o¿yciel i cz³onek „Wolsztyn
Experience”, a tak¿e operator œmigiel-
skiej kolejki – Stowarzyszenie Kolejo-
wych Przewozów Lokalnych w Kaliszu.
Za symboliczn¹ op³at¹ 2 z³ mo¿na by³o
skorzystaæ z przejazdu na trasie Œmigiel-
Stare Bojanowo sk³adem ci¹gniêtym
przez lokomotywê parow¹. Bilety, wyko-
nane specjalnie na tê okazjê, stanowi³y
dla pasjonatów kolei nie lada gratkê.

Œmigielanka na medal!

Wysokie noty dla schroniska

Ca³y dzieñ pod par¹

wielkopolskiego. Danuta Strzelczyk
wœród odznaczonych by³a jedyn¹ kobiet¹
i jedyn¹ osob¹ z rejonu leszczyñskiego.
Danuta Strzelczyk – absolwentka Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Gorzowie
to dziewiêciokrotna medalistka Mi-
strzostw Polski w biegach œrednich i d³u-
gich. Swoj¹ pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹
rozpoczê³a w 1986 r. Od 1996 roku sporo
swojego wolnego czasu poœwiêca dzia³al-
noœci w Klubie Sportowym „Polonia Ar-
sena³” Œmigiel. Jej wychowankowie mog¹

poszczyciæ siê wieloma osi¹gniêciami, za-
równo na szczeblu wojewódzkim jak i
ogólnopolskim. Podczas Dru¿ynowych
Mistrzostw Polski w Tenisie Sto³owym
w 2001 roku reprezentacja gimnazjali-
stów ze Œmigla zdoby³a br¹zowy medal.
Rok póŸniej w Mistrzostwach Polski
uczniowie szko³y podstawowej otrzyma-
li kolejny br¹z dla Œmigla. Na szczeblu
wojewódzkim, na przestrzeni piêciu
ostatnich lat, podopieczni „Polonii Arse-
na³” zdobyli trzynaœcie medali, w tym w
kategorii indywidualnej dwa z³ote, dwa
srebrne i tyle samo br¹zowych, a w kate-
gorii dru¿ynowej trzy z³ote, trzy srebrne
i jeden br¹zowy. Od 13 lat pani Danuta
jest organizatork¹ Zimowego Turnieju
Tenisa Sto³owego. Jest równie¿ wspó³or-
ganizatork¹ wielu innych sportowych
rozgrywek.
Odznaczonej œmigielance sk³adamy za-
s³u¿one gratulacje, ¿ycz¹c kolejnych suk-
cesów i pe³nej satysfakcji z pracy na rzecz
rozwoju fizycznego i intelektualnego
m³odego pokolenia.

A. Kasperska

podczas seminarium szkoleniowego, któ-
remu patronowa³ marsza³ek wojewódz-
twa wielkopolskiego.
Na tak wysok¹ ocenê schroniska wp³y-
nê³y niew¹tpliwie przeprowadzone re-
monty, a tak¿e zakup kilku nowych me-
bli. Po modernizacji centralnego ogrze-
wania w budynku jest cieplej. Nowa wy-
k³adzina po³o¿ona w œwietlicy, krzes³a
i nowoczesny komplet wypoczynkowy
w holu poprawi³y estetykê wnêtrza. Wy-
posa¿enie kuchni wzbogaci³o siê o ener-
gooszczêdn¹ lodówkê oraz kuchenkê mi-
krofalow¹. Ponadto w budynku wymie-
niono czêœæ instalacji elektrycznej.
Standard œmigielskiego schroniska spra-
wia, ¿e przez ca³y rok placówka nie na-
rzeka na brak chêtnych do skorzystania

z noclegów. W obiekcie znajduje siê 48
miejsc noclegowych, z których w 2007
roku skorzysta³o 1016 goœci, rezerwuj¹c
³¹cznie 2636 osobodób. Do koñca paŸ-
dziernika tego roku w schronisku zatrzy-
ma³o siê 1100 goœci, wynajmuj¹c w ci¹-
gu dziesiêciu miesiêcy o 132 noclegi wiê-
cej ni¿ w ca³ym ubieg³ym roku.

tekst i foto A. Kasperska

Pierwsi pasa¿erowie wsiedli ju¿ o godzi-
nie siódmej rano. Kolejne kursy odbywa-
³y siê regularnie co godzinê, a¿ do póŸ-
nego wieczora. Ostatni podró¿ni zakoñ-
czyli kolejkowy „maraton” o godzinie
dwudziestej pierwszej. Tego dnia maszy-
niœci nie szczêdzili si³, wrzucaj¹c na ruszt
paleniska w lokomotywie cztery tony
wêgla. Ponadto po torach w obrêbie œmi-
gielskiej stacji kursowa³a drezyna przy-
wieziona z Pleszewa. Amatorów tego
pojazdu szynowego przeja¿d¿ka koszto-
wa³a z³otówkê.
Przez ca³y dzieñ w podstawionym na sta-

cji w Œmiglu sk³adzie turystycznym dla
uczestników pikniku piek³y siê darmowe
kie³baski, w barowym wagonie mo¿na
by³o nabyæ ciep³e i zimne napoje, a kape-
la podwórkowa „Wiarusy” gra³a na po-
witanie podró¿nych. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³a loteria biletowa, w której szczêœli-
wy nabywca wylosowanego biletu otrzy-
ma³ miniaturow¹ kolejkê, ufundowan¹
przez Howarda Jonesa.
Na piknik poza rodzimymi pasjonatami
kolei przybyli tak¿e jej fani z Niemiec
i Anglii.

A. Kasperska
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Dwadzieœcia ma³¿eñskich par, które
pó³ wieku temu w œmigielskim Urzêdzie
Stanu Cywilnego wypowiedzia³y sakra-
mentalne „tak”, zosta³o odznaczonych
medalami Prezydenta RP za „D³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie”. Uroczyste wrê-
czenie odznaczeñ, którego dokona³ bur-
mistrz Œmigla Wiktor Snela w obecnoœci
wiceburmistrz Wies³awy Poleszak-Kra-
czewskiej, Jana Józefczaka - przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej oraz Macieja
Wiœniewskiego – sekretarza Œmigla, od-
by³o siê 24 i 25 listopada w sali œlubów
Urzêdu Miejskiego. Tak jak piêædziesi¹t
lat temu znów zabrzmia³y dŸwiêki mar-
sza Mendelsona, s³owa ma³¿eñskiej przy-
siêgi, odczytane przez Tadeusza Marci-
niaka – kierownika USC, a tak¿e zadŸwiê-

Œmigielscy przedszkolacy chêtnie
uczestnicz¹ w zajêciach komputerowych
realizowanych przez nauczycielkê Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu Syl-
wiê Stankowiak.
Podczas zabaw z komputerem dzieci po-
zna³y i oswoi³y siê z podstawowymi pojê-
ciami i nazwami funkcjonuj¹cymi w œwie-
cie informatyki. Teraz potrafi¹ prawid³o-
wo otworzyæ i zamkn¹æ system oraz uru-
chomiæ program, klikaj¹c na w³aœciw¹
ikonê. Maluchom najbardziej spodoba³a

Przypadaj¹cy 25 listopada Œwiatowy
Dzieñ Pluszowego Misia œmigielskie
przedszkole obchodzi³o bardzo uroczy-
œcie. Tego dnia hole i korytarze przed-
szkolnego budynku zosta³y udekorowa-

P ó ³  w i e k u  n a  d o b r e  i  z ³ e

Komputerowe zabawy przedszkolaków

Najmilsze œwiêto na œwiecie

cza³y kieliszki podczas toastu wzniesio-
nego za jubilatów.
W tym roku „z³ote gody” obchodzi³y
pary: Helena i Józef Koden z Che³kowa,
Helena i Marian Dubscy, Krystyna i Sta-
nis³aw Budzyñscy z Karœnic, Marianna
i Antoni Kochankowie ze Starej Przysie-
ki Pierwszej, Marianna i Stanis³aw Izy-
dorczyk, Waleria i Ignacy Michalak, Ire-
na i Jerzy Dzierla ze Starego Bojanowa,
Stanis³awa i Zdzis³aw Hamrol, Teresa
i Jan Górniak z Koszanowa, Felicja i Mi-

cha³ Szkudlarek, Leonarda i Aleksander
Ha³kiewicz z Przysieki Polskiej, Joanna
i Stefan Adamczak z Sierpowa, Aniela
i Florian Olejnik z ¯egrowa, El¿bieta
i Alojzy Gindera z ¯egrówka, a tak¿e
mieszkañcy Œmigla: Maria i Boles³aw Ja-
godzik, Barbara i Czes³aw Przybylak,
Waleria i Zygmunt Œnieguccy, Klara
i Czes³aw Liwerscy, Irena i Florian ¯ak,
Helena i Alojzy Zarabscy.

tekst i fot. A. Kasperska

siê praca w programie Paint. Robi¹ w nim
to, co dzieci lubi¹ najbardziej, czyli ry-
suj¹ i koloruj¹ obrazki. Zabawa z kom-
puterem pomaga przedszkolakom utrwa-
liæ poznane litery oraz cyfry, doskonaliæ
ich umiejêtnoœæ liczenia i czytania, a tak-
¿e æwiczyæ spostrzegawczoœæ wzrokow¹
i koncentracjê uwagi.
Opiekunki dziêkuj¹ Tadeuszowi Ilmero-
wi – dyrektorowi œmigielskiego liceum
za udostêpnienie pracowni komputero-
wej przedszkolakom. Dziêki tym zajê-

c iom mamy mo¿l iwoœæ zadbania
o wszechstronny rozwój naszych wycho-
wanków.

ne przeró¿nymi niedŸwiadkami oraz ba-
nerami obwieszczaj¹cymi o œwiêcie.
Wszystkie dzieci przynios³y do przed-
szkola w³asne misie. O swoich przytulan-
kach, a czasem nawet powiernikach ta-
jemnic opowiada³y z wielkim przejêciem.
Dzieci wys³ucha³y przeczytanych przez
Kamilê Grock¹ – dyrektor placówki i Bar-
barê Mencel – bibliotekarkê opowiadañ
o misiu, bohaterze tego dnia. Nastêpnie
w przedszkolu zabrzmia³o g³oœne „100
lat” dedykowane wszystkim pluszakom.
Imprezie towarzyszy³ poczêstunek s³od-
kim tortem, ufundowanym przez miej-
scow¹ cukierniê. Dalsz¹ czêœæ obchodów
wype³ni³y zabawy i gry sprawnoœciowe.

Dzieci wziê³y te¿ udzia³ w przedstawie-
niu pt. „Hokus-pokus”.

Ewa Nowak
foto archiwum

Ewa Nowak
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Jednym z najwa¿niejszych zadañ ka¿-
dej biblioteki jest permanentne nak³ania-
nie dzieci i m³odzie¿y do czytania. S³u¿¹
temu wszelkiego rodzaju konkursy. Jed-
nym z nich jest coroczna edycja konkur-
su „Wybieramy mistrza piêknego czyta-
nia” organizowanego przez koœciañsk¹
bibliotekê. Placówka w Œmiglu jak co
roku propaguje ten konkurs wœród
uczniów szkó³ podstawowych, organizu-
j¹c eliminacje gminne. W tym roku do
konkursu szko³y zg³osi³y 32 uczniów.
Przes³uchania odbywa³y siê w dwóch ter-
minach, 18 i 19 listopada. Bibliotekarki
wybra³y oœmiu potencjalnych kandyda-
tów do tytu³u „Mistrza piêknego czyta-

Zapowiadany przez œmigielsk¹ biblio-
tekê konkurs czytelniczy, dotycz¹cy
twórczoœci Wioletty Piaseckiej, doczeka³
siê realizacji. Kiedy w po³owie paŸdzier-
nika biblioteka zaprosi³a do udzia³u
uczniów klas trzecich, wyzwanie podjê³y
podstawówki z ca³ej gminy. Pierwszy
etap mia³ miejsce 13 listopada i formê pi-
semnego, sk³adaj¹cego siê z 30 pytañ te-
stu. Do rywalizacji wytypowano najlep-
szych. Wstawili siê t³umnie, w liczbie 35
uczestników. Odziani starannie, á la po-
cz¹tkuj¹cy yuppies, ka¿dy z w³asnym d³u-

Co pije œwiêty Miko³aj?
gopisem i skupieniem na twarzy. S³o-
wem, pe³ne przygotowanie i ca³kowity
profesjonalizm. Z godnoœci¹ zajmowali
wskazane miejsca, od konkurencji odgra-
dzaj¹c siê piórnikiem. ¯artów nie ma,
o przejœciu do nastêpnego etapu mo¿e
przes¹dziæ ka¿dy punkt. Pytania z pozo-
ru trudne, ale przecie¿ ka¿dy wie, ¿e
w baœniach Piaseckiej œw. Miko³aj co-
dziennie przed snem ¿³opie szklaneczkê
rumu, a nie jakieœ tam niewinne mleko.
Mo¿e sobie pozwoliæ, gabaryty ma przy-
zwoite, byle Linda mu nie podskoczy.
Albo to! Dlaczego biedronka nie wie, ile
ma lat? Wiadomo, ¿e nie przez zanik pa-
miêci, tylko baœniowe urwisy – kaszta-
niaki kropki jej zamalowa³y i biedna wie-
ku, podobnie jak Joan Collins, doliczyæ
siê nie mo¿e. Pozosta³e punkty te¿ nie
sprawi³y wiêkszego problemu. Tak wiêc
pomimo feralnej trzynastki w dacie, tyl-
ko piêæ osób nie przesz³o do nastêpne-
go, ustnego etapu.

nia”.
W tegorocznej edycji dzieci klas IV - VI
poznawa³y przygody bohaterów Korne-
la Makuszyñskiego. Nominacjê otrzyma-
li:
- w kategorii klas IV
1. Oliwia Kopiejewska, Stara Przysieka

Druga
2.Tomasz ¯ak, Œmigiel

- w kategorii klas V
1. Paulina Klecha, Œmigiel
2. Natalia J¹der, Bronikowo
3. Kinga Skoracka, Czacz

- w kategorii klas VI
1. Adrian D¹browski, Stare Bojanowo
2. Joanna Nowak, Œmigiel
3. Cezary D¹browski, Bronikowo
Nie by³o mocnych na tak siln¹ dru¿ynê.
Nasi finaliœci oczarowali publicznoœæ, a
nade wszystko sam¹ jurorkê przepiêkn¹
interpretacj¹, lekkoœci¹ g³osu i dobrym
doborem fragmentów utworów Kornela
Makuszyñskiego.
Ostatecznie tytu³ mistrzowski w katego-

rii klas IV pani juror przyzna³a Tomkowi
¯akowi za Œmigla. W kategorii klas V wi-
cemistrzem zosta³a Natalia J¹der z Bro-
nikowa, zaœ w kategorii klas VI tytu³ wi-
cemistrzowski otrzyma³ Cezary D¹brow-
ski równie¿ z Bronikowa.
Nale¿y dodaæ, ¿e bardzo blisko tytu³u
mistrzowskiego by³a Oliwia Kopiejewska
ze Starej Przysieki Drugiej oraz Adrian
D¹browski ze Starego Bojanowa. Oboje
otrzymali wyró¿nienia. Poza tym ca³ej
ósemce reprezentuj¹cej nasz¹ gminê
nale¿¹ siê gratulacje i brawa, gdy¿ wypa-
dli znakomicie na tle pozosta³ych uczest-
ników, a trzy tytu³y mistrzowskie na dzie-
wiêæ mo¿liwych tylko potwierdzaj¹ tê
opiniê.

B.M.

Mamy Mistrza!!!

Do rozstrzygaj¹cej walki dosz³o w tydzieñ
póŸniej – 20 listopada. Jury by³o bezlito-
sne. Stawia³o pytania trudne, drobiazgo-
we i oczekiwa³o precyzyjnych odpowie-
dzi. W efekcie wy³oni³o pi¹tkê najlep-
szych, dla których „Zaczarowany œwiat
baœni i bajek wró¿ki Wioletty” nie mia³
tajemnic, a jeœli – to tycie, niewielkie.
Pierwsze miejsce w baœniowych zmaga-
niach zaj¹³ mê¿czyzna i by³ to Dominik
Kaczor ze Szko³y Podstawowej w Starej
Przesiece Drugiej. O dwa punkty gorsza
by³a Jagoda Chudziñska z podstawówki
w St. Bojanowie. Pozosta³a trójka finali-
stów zdoby³a równ¹ liczbê punktów. O
kolejnoœci zajmowanych miejsc zdecydo-
wa³y wiêc pytania dodatkowe, które An-
gelikê Satorê ze Szko³y Podstawowej w
Œmiglu uplasowa³y na dobrej, trzeciej
pozycji, Juliê Szymañsk¹ z Czacza na
czwartej, a ostatnie nagradzane miejsce
zajê³a Julia Krysztof ze Œmigla. Zwyciêz-
cy otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿ko-
we; piêknie wydane zbiory baœni. Gratu-
lujemy!

K. Styziñska
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Tempus fugit – czas ucieka i ani siê
obejrzeæ, a ju¿ zbli¿aj¹ siê kolejne œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Œwiêta te to czas
radoœci, ale i refleksji nad tym, co minê-
³o i nad tym, co nas spotka. Te same py-
tania stawiali sobie nasi przodkowie, cze-
go œlady pozosta³y w ówczesnej prasie,
tak¿e œmigielskiej. Redakcja Orêdowni-
ka Œmigielskiego opublikowa³a z okazji
œwi¹t artyku³ zatytu³owany „Pokój lu-
dziom dobrej woli”, w którym napisano
m.in. „Jak mog¹ spodziewaæ siê tego poko-
ju zbrodniarze, których zbroczone bratni¹
krwi¹ rêce wo³aj¹ o pomstê do nieba. Jak
mog¹ wygl¹daæ go ci, których opêta³ sza-
tan pychy i nienawiœci, którzy dla dogo-
dzenia swojej ¿¹dzy wyniesienia siê ponad
innych, niwecz¹ najlepsze pomys³y patrio-
tów, nie daj¹c sko³atanej z pêt niewoli,
zmartwychwsta³ej OjczyŸnie przyjœæ do
³adu i zabezpieczyæ siê od czyhaj¹cych na
jej zgubê wrogów. Porzuæmy waœnie i spo-
ry, zapomnijmy krzywd doznanych, a ³¹-
cz¹c siê w jedno ognisko, stañmy siê jako-
by jedn¹ rodzin¹. Bo dziœ ta jednoœæ jest
tak bardzo nam potrzebna, wobec rozbie¿-
noœci pogl¹dów i d¹¿eñ”. Czy wiele z tych
myœli i wezwañ nie jest aktualnych rów-
nie¿ w dzisiejszych czasach, po up³ywie
85 lat?
W ka¿dym roku, a wiêc i wówczas przy-
gotowania do œwi¹t stanowi³y du¿e przed-
siêwziêcie logistyczne, do którego przy-
gotowywa³y siê wówczas ca³e rodziny,
a tak¿e handel. Nie brakowa³o wiêc ró¿-
nych reklam, np.
Œwieczniki na choinkê
Lametki
Wszelkie przybory do
pieczenia pierników
poleca
Perfumeria Warszawska
Edward Przyby³owicz

Na gwiazdê
choinki
poleca
po cenach umiarkowanych
Rolnik w Œmiglu

Na gwiazdkê
œwi¹teczne
kartki i noworoczne
- w wielkim wyborze poleca-

W numerze 11/08 ukaza³ siê artyku³
Jana Pawickiego pt. „Ziemia Œmigielska
w okresie Powstania Wielkopolskiego
1918/19, w którym znalaz³y siê dwa b³ê-
dy –„Œmigiel by³ miastem germanizowa-

Bo¿e Narodzenie w Œmiglu w 1923 roku
Drukarnia Orêdownika
Wiele organizacji spo³ecznych informo-
wa³o o imprezach, które mia³y odbyæ siê
w okresie œwi¹tecznym:
Na dzieñ Nowego Roku
Tow. Mi³oœników Sceny w Œmiglu
odegra w Sali Strzeleckiej przeds. „Klub
kawalerów” M. Ba³uckiego. Re¿yser p. Fe-
liks Walkowski. Ceny miejsc: Dostawiane
500 tys. mk. Rezerwa 250 tys. mk. Bilety
do nabycia u p.p. Stachowiaka i Stró¿a-
ka.
Zabawa taneczna odbêdzie siê w Popowie
St. o godz. 8-ej wieczorem na sali. Wszyst-
kich goœci zaprasza Jamroszczyk, Goœciniec
Popowo Stare.
Wzmo¿one zakupy prowokowa³y rów-
nie¿ w tamtych czasach z³odziei i w zwi¹z-
ku z tym ukaza³o siê og³oszenie:
Ostrze¿enie przed sprzeda¿¹
6 milionów marek otrzyma ten, kto mi
wska¿e osobê, która mi w pi¹tek 21 grud.,
Oko³o godz. 5-ej wieczorem na ulicy Pó³-
nocnej przed domem nr 4 œci¹gnê³a ko¿uch
z konia. Ko¿uch by³ czarnym suknem pod-
szyty, a pod spodem by³a czarna we³na
z dwiema bia³ymi ³atkami. Ko¿uch by³
w dosyæ dobrym stanie.
Poniewa¿ œwiêta Bo¿ego Narodzenia to
czas radoœci warto, wiêc tradycyjnie przy-
pomnieæ, z czego œmiali siê nasi przod-
kowie.
Dobrze zrozumia³ przykazanie
- Mówi³em wam zawsze, Wojciechu, ¿e
wódka to wasz najgorszy nieprzyjaciel,
a wy tego nie chcecie zrozumieæ.
- Tak to niby jest, proszê wielmo¿nego do-
brodzieja, ale przykazanie nakazuje nam
mi³owaæ swoich wrogów.

To lepsze
Lekarz:, Dlaczego nie chce pan u¿ywaæ
tego lekarstwa?
Pij Pan i pomyœl sobie, ¿e to piwo.
Pacjent: To ju¿ wolê sobie wypiæ piwo i po-
myœleæ, ¿e to lekarstwo.

Syn doktora
Niañka: A mówi³eœ ju¿ paciorek?
Jaœ: Ju¿.
Niañka: A prosi³eœ na koñcu o zdrowie dla
mamy?
Jaœ: Tak.
Niañka: A dla wszystkich?

Jaœ: A nie, bo tatuœ nie mia³by nic do robo-
ty.

Bez ¿alu
- Nigdy nie o¿eniê siê z ³adn¹ dziewczyn¹!
- Dlaczego?
- Bo ³adna mo¿e mnie porzuciæ.
- Brzydka te¿ mo¿e ciê porzuciæ.
- Ale brzydkiej nie bêdzie mi ¿al.
Na zakoñczenie warto przypomnieæ za
ówczesn¹ pras¹ kilka aktualnych, œwi¹-
tecznych przys³ów.
- Wigilia piêkna i jutrznia jasna, bêdzie

stodo³a ciasna.
- Zielone Bo¿e Narodzenie, a Wielkanoc

bia³a, z pola pociecha bêdzie ma³a.
- Bo¿e Narodzenie po lodzie, to Wielka-

noc po wodzie.
- Kto w Wigiliê rano wstaje, przez ca³y

rok nie bêdzie ospa³y.
Jan Pawicki

Ze œmigielskiej prasy przedwojennej:
320 rocznica œmierci
Oko³o 1584 roku wyda³ Œmigiel wielkiego
uczonego jezuitê Marcina Œmigielskiego,
by³ doktorem teologii, profesorem w Wil-
nie, prze³o¿onym Kolegium Jezuitów.
Zmar³ w roku 1618.
Zmar³ we Wroc³awiu 27.4.1938 roku Ar-
tur Frost, ostatni niemiecki burmistrz
Œmigla od 1897-1920 roku.

Sprostowanie
nym”, a powinno byæ „Œmigiel by³ mia-
stem garnizonowym” oraz pomy³ka w da-
cie powstania Powiatowej Rady Ludowej
w Œmiglu – powinno byæ 15 listopada
1918.

Wszystkich czytelników przepraszamy
za zaistnia³e pomy³ki.

Redakcja
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B³aszczyk Józef Bronikowo 11.1.1919
Borowczyk Jan Kamieniec 1.2.1919
Borowczyk Stanis³aw Parzêczewo 11.1.1919
Burmistrzak Leon Gradowice 12.2.1919
Bzyl Kazimierz Wielichowo 12.2.1919
Cacha Marian Wielichowo 12.2.1919
Cichy Melchior Wielichowo 12.2.1919
D¹browski Józef Œmigiel 5.3.1919
Dro¿d¿yñski Jan Wielichowo 20.1.1919
Feldgebel Leon Wielichowo 12.2.1919
Górny Jan Karczewo 27.1.1919
Humerczyk Jan Wielichowo 12.2.1919
Jastrz¹b Wincenty Wielichowo 12.2.1919
Jokiel Stanis³aw Wielichowo 12.2.1919
Juraœ Wojciech £êki Wielkie 21.3.1919
Juœkowiak Stanis³aw £êki Wielkie 21.2.1919
Kaczmarek Stanis³aw Gradowice 10.1.1919
Kapa³a Czes³aw £ubnica 12.2.1919
Kasperski Micha³ Koszanowo 9.2.1919
KaŸmierczak Józef Morownica 12.1.1919
Kêdzierski Stanis³aw Œmigiel 12.1.1919
Konieczny Nikodem £êki Wielkie 21.2.1919
Kozica Józef Czacz 1.2.1919
KuŸniak Józef Œmigiel 8.1.1919
Mas³owski Karol Machcin 6.2.1919
Matysiak Antoni Wolkowo 21.6.1919
Napiera³a Jan Parzêczewo 27.1.1919
Nowicki Adam Wielichowo 12.3.1919

Nowicki Franciszek Wielichowo 12.3.1919
Obierski Józef Wielichowo 12.2.1919
Paetzold Stanis³aw Wielichowo 1.6.1919
Polaszyk Antoni D³u¿yna 11.6.1919
Przybylski Antoni Wielichowo 12.2.1919
Ratajczak Franciszek Œniaty 27.12.1918
Stachowski Jan D³u¿yna 29.1.1919
Stró¿yk Jerzy Wielichowo 12.2.1919
Szymañski Stanis³aw Wielichowo 12.2.1919
Szablewski Jakub Wielichowo 8.4.1919
Urbañski Jan Karczewo 17.1.1919
Witaszek Czes³aw Œmigiel 11.1.1919
Zap³ata Józef Bronikowo 9.2.1919
Zygmuntowski Jan Wielichowo 26.2.1919

Lista obejmuje tych powstañców, którzy s³u¿yli w oddzia-
³ach powsta³ych na Ziemi Œmigielskiej*, a tak¿e tych, którzy
zginêli, s³u¿¹c w innych oddzia³ach na ró¿nych odcinkach fron-
tu powstañczego, a wiêc np. pod Chodzie¿¹, Rynarzewem,
Szubinem itd.

Jan Pawicki

* Obejmuj¹cej istniej¹cy wówczas powiat Œmigielski

Ps. jest to chyba pierwsza i kompleksowa lista dot. poleg³ych
powstañców Ziemi Œmigielskiej.

Lista mieszkañców Ziemi Œmigielskiej poleg³ych w Powstaniu
Wielkopolskim 1918/1919:
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Ponad pó³ tony zu¿ytych baterii zebra-
li uczniowie piêciu zespo³ów szkó³ w gmi-
nie, chroni¹c tym samym œrodowisko
przed niew³aœciwym ich sk³adowaniem.
Lokalne szko³y od czterech lat w³¹czaj¹
siê w zbiórkê zu¿ytych baterii i akumu-
latorów ma³ogabarytowych. Akcja odby-
wa siê w ramach konkursu „B¹dŸ przyja-
cielem œrodowiska”, organizowanego
przez Miejski Zak³ad Oczyszczania
w Lesznie i burmistrza Œmigla. PaŸdzier-
nik jest miesi¹cem podsumowuj¹cym
i rozstrzygaj¹cym, która ze szkó³ zosta³a
w danej edycji konkursu liderem w gro-
madzeniu tych niebezpiecznych odpa-
dów. Uczniowie, przystêpuj¹c do akcji,
chroni¹ œrodowisko, ugruntowuj¹c tym
samym swoj¹ œwiadomoœæ w kwestii za-
gro¿eñ, jakie niesie cywilizacja dla œro-
dowiska naturalnego. Przede wszystkim
jednak priorytetowym celem konkursu
jest zaszczepienie m³odemu pokoleniu
nawyku segregowania œmieci.
Najlepszy wynik – 0,72443 kg baterii
w przeliczeniu na jednego ucznia uzyska-
³a szko³a w Czaczu, ³¹cznie a¿ 222,4 kg.
Nagrod¹ dla zwyciêzcy by³ aparat cyfro-
wy oraz radiomagnetofon z odtwarza-
czem MP3 o wartoœci 600 z³. Drug¹ na-

grodê, mikroskop College oraz samo-
chód zabawkê (wartoœæ 500 z³) odebrali
uczniowie Samorz¹dowego Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej w Starej Przysiece
Drugiej. Dzieci zebra³y 104,4 kg – w prze-
liczeniu na jednego ucznia 0,33143 kg.
Programy edukacyjne o wartoœci 400 z³
zdobyli wychowankowie Zespo³u Szkó³
w Bronikowie. Zebrali 34 kg baterii
(w przeliczeniu na ucznia 0,2694 kg). Dla
dwóch pozosta³ych szkó³ przygotowano
dyplomy za udzia³. I tak w Starym Boja-

O 565,5 kg mniej zagro¿enia dla œrodowiska!

nowie uczniowie zebrali 97,1 kg (0,23916
kg na jednego wychowanka), a œmigiel-
ska placówka zgromadzi³a 14,4 kg –
0,01591 kg na ucznia.
Osobn¹ kategori¹ konkursow¹ by³y ob-
jête szko³y filialne, które uzyska³y ca³-
kiem niez³e wyniki. Dzieci z ¯egrówka
zebra³y 40,8 kg baterii, czyli 1,45714 kg
na ucznia i tym samym zwyciê¿y³y ze
szko³¹ w Wonieœciu, która w przelicze-
niu na jedno dziecko uzbiera³a 0,98868
kg, ³¹cznie 52 kg. Nagrod¹ dla uczniów
¿egrowskiej szko³y by³y klocki Lego oraz
gry edukacyjne. Do Wonieœcia powêdro-
wa³a drukarka z funkcj¹ skanera i ksero.
Rozdanie nagród odby³o siê w Centrum
Kultury w Œmiglu 10 paŸdziernika. Na-
grody wrêczyli Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska, zastêpca burmistrza Œmigla
oraz Gra¿yna Domachowska, pracownik
MZO w Lesznie.

A. Kasperska
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Dziêki wspó³pracy Polskiego Zwi¹z-
ku Chórów i Orkiestr w Lesznie i Cen-
trum Kultury w Œmiglu 27 listopada za-
wita³ do Œmigla zespó³ folklorystyczny
„Zaria” z Republiki Czuwaszja (Federa-
cja Rosyjska). W samo po³udnie sala Cen-
trum Kultury by³a po brzegi wype³niona
dzieæmi i m³odzie¿¹. M³odzi widzowie
mogli poznaæ nie tylko piêkne ludowe
stroje, pieœni i tañce w wykonaniu zespo-
³u, ale tak¿e krótk¹ prezentacjê multime-
dialn¹ o republice i jej stolicy Czeboksa-
ry.
Po koncercie, obiedzie w restauracji
„Marta” zespó³ i towarzysz¹ce mu oso-
by uda³ siê na dalsze tournée do Francji.
Belgii i Holandii.

M.D.

„ Z a r i a ”  w  Œ m i g l u

W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu trwaj¹ prace zwi¹zane z osta-
tecznym zakoñczeniem i rozliczeniem
projektu „Uwolnij swoje mo¿liwoœci” za
rok 2008. Pieni¹dze z Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego otwieraj¹ przed
Oœrodkami Pomocy Spo³ecznej mo¿liwo-
œci realizacji ciekawych i nowatorskich
pomys³ów pomocy swoim podopiecz-
nym. W ramach Programu Operacyjne-
go Kapita³ Ludzki przeprowadzono
w Œmiglu cykl szkoleñ oraz pracê so-
cjaln¹ skierowan¹ na aktywizacjê zawo-
dow¹ i spo³eczn¹. W projekcie wziê³o
udzia³, zgodnie z wczeœniejszymi za³o¿e-
niami, 10 kobiet z terenu miasta i gminy
Œmigiel, by³y to osoby opiekuj¹ce siê
dzieæmi lub starszymi schorowanymi
cz³onkami rodziny.
Po zakoñczeniu etapu szkoleniowego
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
przyst¹pi³ do wstêpnej oceny realizacji
za³o¿eñ programowych. Oceny tej doko-
nano na podstawie anonimowych ankiet
przeprowadzonych wœród uczestniczek
oraz na podstawie wywiadów i rozmów,
które z kobietami bior¹cymi udzia³
w szkoleniu przeprowadzili pracownicy
socjalni. Pracownicy oœrodka stwierdzi-
li, ¿e wszystkie wstêpnie wytypowane
kobiety wziê³y udzia³ w projekcie i do-
trwa³y do jego zakoñczenia. Jedna z wy-
typowanych uczestniczek ju¿ na pocz¹t-
ku projektu zg³osi³a swoj¹ rezygnacjê,

Uwolnij swoje mo¿liwoœci z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
lecz w jej miejsce natychmiastowo zosta-
³a wytypowana kolejna. Etap szkolenio-
wy projektu zakoñczy³ siê zgodnie z ocze-
kiwaniami.
Szkolenia i warsztaty, które zosta³y przy-
gotowane dla kobiet, zyska³y ich pozy-
tywn¹ ocenê. Najwiêkszym zaintereso-
waniem cieszy³y siê zajêcia grupowe
z psychologiem. W³aœnie podczas tych
zajêæ przekazywano wiedzê z zakresu ko-
munikacji spo³ecznej, asertywnoœci, spo-
sobów radzenia sobie ze stresem i sytu-
acjami trudnymi. W trakcie realizacji pro-
jektu nawi¹za³y siê nowe przyjaŸnie,
a uczestniczki zyska³y wiêksz¹ motywa-
cjê do podejmowania ró¿nego rodzaju de-
cyzji, w tym tak¿e do poszukiwania pra-
cy. Ju¿ w trakcie projektu jedna z kobiet
podjê³a pracê, natomiast po zakoñczeniu
cyklu szkoleniowego inna pani zosta³a za-
anga¿owana w prace na rzecz Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu, podejmu-
j¹c uczestnictwo w ramach prac spo³ecz-
nie u¿ytecznych. Pracownicy socjalni
œledz¹ oferty pracy i informuj¹ swoje
podopieczne o ka¿dej, która by³aby zgod-
na z ich predyspozycjami zawodowymi.
Du¿ym atutem projektu okaza³y siê spo-
tkania indywidualne z psychologiem,
podczas których uczestniczki mia³y mo¿-
liwoœæ zwiêkszenia wiary we w³asne
mo¿liwoœci oraz swój wp³yw na zmiany
w ró¿nych aspektach ¿ycia. Wiarê w sie-
bie budowano tak¿e poprzez okreœlenie

w³asnych predyspozycji zawodowych
oraz nabycie umiejêtnoœci prowadzenia
rozmów z pracodawc¹. Podczas kolej-
nych spotkañ obserwowaliœmy coraz
wiêksz¹ motywacjê do dzia³añ i wzrost
optymizmu.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
wyra¿a uznanie dla wszystkich kobiet
bior¹cych udzia³ w projekcie, sk³adaj¹c
jednoczeœnie s³owa podziêkowania za
wytrwa³oœæ i zaanga¿owanie, które by³o
widoczne u wszystkich uczestniczek.
Wiele mi³ych s³ów pad³o tak¿e od strony
osób prowadz¹cych zajêcia.
Kobiety zaproszone do projektu okaza³y
siê osobami zaanga¿owanymi i odpowie-
dzialnymi. Przede wszystkim podziwia-
my ich wspó³pracê. Zdaniem wyk³adow-
ców kobiety stworzy³y bardzo dobrze
zorganizowan¹ i zgran¹ grupê.
Jak siê okazuje, uczestniczki bardzo chêt-
nie wziê³yby udzia³ w kolejnych projek-
tach i szkoleniach podnosz¹cych ich kwa-
lifikacje. Realizacja projektu by³a satys-
fakcjonuj¹ca nie tylko dla uczestniczek,
ale tak¿e dla pracowników socjalnych,
którzy przekonali siê o celowoœci podej-
mowania podobnych dzia³añ w przysz³o-
œci i nowych wyzwañ przyczyniaj¹cych
siê do podniesienia poziomu aktywnoœci
wœród swoich podopiecznych.

Barbara Kuderska
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10 listopada
Ustalono nieletniego podejrzanego
o podpalenie stogu s³omy sk³adowanej
przy drodze z St. Bia³cza do Czacza. O po-
¿arze powiadomiono policjê w 9 XI ok.
godz. 1700.
Spaleniu uleg³o 1000 szt. balotów s³omy
o wartoœci ok. 10 000 z³, nale¿¹cej do fir-
my rolniczej w Kobylnikach. Jeszcze tego
samego dnia kryminalni „namierzyli” po-
dejrzanego o podpalenie 9-latka z gm.
Œmigiel. Tego popo³udnia wraz ze swo-
im o dwa lata starszym koleg¹ postano-
wi³ spêdziæ czas na zabawach pod pobli-
skim stogiem s³omy. Na pocz¹tku zaba-
wy prym wiód³ starszy kolega, który
przyniós³ ze sob¹ zapalniczkê i podpala³
s³omê przenoszon¹ ze stogu pod pobli-
skie ka³u¿e. Kiedy ta zabawa sta³a siê

nudna, zapalniczkê otrzyma³o m³odsze
dziecko, które – jak wynika z naszych
ustaleñ - podpali³o jeden z balotów kon-
strukcji stogu. Po chwili nieletni próbo-
wali zagasiæ Ÿród³o ognia. By³o ju¿ jed-
nak za póŸno, dlatego salwowali siê
ucieczk¹.
Ustalono, ¿e wzorzec zabaw przy stogu,
tak¿e z u¿yciem ognia, dzieci zaczerpnê-
³y od nieco starszych kolegów. Jest to
trzecie, podobne, odnotowane przez nas
w tym roku podpalenie, w którym podej-
rzani wywodz¹ siê z grupy wiekowej - 11
lat. Apelujemy do rodziców o zaintereso-
wanie siê sposobem spêdzania czasu
wolnego przez ich pociechy, szczególnie
w dni wolne od zajêæ szkolnych.
Materia³y sprawy trafi¹ do S¹du Rodzin-
nego i Nieletnich.
16 listopada – Czacz
Ok. godz. 14:40 otrzymano zg³oszenie
o kradzie¿y BMW ser. 1 typu hatchback
o wartoœci ok. 70 000 z³. Auto sta³o za-

O 6 listopada 2008r. dzia³a Telefon zaufa-
nia dla Dzieci i M³odzie¿y - 116 111.
Jest to bezp³atna linia telefoniczna o cha-
rakterze spo³ecznym. Jej adresatami s¹
dzieci i m³odzie¿ potrzebuj¹cy psycholo-
gicznego wsparcia, doœwiadczaj¹ce i bê-
d¹ce œwiadkami przemocy, a tak¿e znaj-
duj¹ce siê w trudnych sytuacjach, które
wymagaj¹ natychmiastowej interwencji.
Infolinia stworzona jest z inicjatywy Ko-
misji Europejskiej. Za obs³ugê linii tele-

parkowane na ul. Wielichowskiej w Cza-
czu, pokrzywdzony przegl¹da³ w tym cza-
sie stragany z towarami u¿ywanymi.
2 grudzieñ – obwodnica Œmigla
Oko³o godz. 645 policja zosta³a poinformo-
wa o wypadku drogowym (droga nr 5)
na obwodnicy Œmigla w rejonie zjazdu do
miasta od strony Leszna. Z ustaleñ wyni-
ka, ¿e 34-letni mieszkaniec powiatu go-
styñskiego, kieruj¹c Nissanem Qashqai,
jad¹c od strony Leszna podczas, manew-
ru skrêtu w lewo (w stronê Œmigla) zje-
cha³ na przeciwleg³y pas jezdni i zderzy³
siê z nadje¿d¿aj¹cym z przeciwka ci¹gni-
kiem siod³owym m-ki DAF z naczep¹,
którym kierowa³ 44-latek. W wyniku zde-
rzenia siê pojazdy wypad³y z drogi do
rowu. Na miejscu zginêli pasa¿erowie
Nissana – 30 i 33-letni mieszkañcy powia-
tu gostyñskiego, a kierowca z obra¿enia-
mi zosta³ przewieziony do szpitala w Ko-
œcianie. Kierowca ciê¿arówki praktycznie
nie dozna³ obra¿eñ cia³a.

fonicznej odpowiada Fundacja „Dzieci Ni-
czyje”, która ma swoj¹ siedzibê w War-
szawie.
Dziêki porozumieniu konsultanci telefo-
nu zaufania 116 111 bêd¹ mogli liczyæ na
pomoc policji w sytuacjach, gdy zagro-
¿one bêdzie ¿ycie i zdrowie dziecka oraz
wymagana natychmiastowa interwencja.

Jeœli nie wiesz, jak sobie poradziæ ze swo-
imi problemami, zadzwoñ pod numer in-

folinii. Mo¿esz porozmawiaæ o ka¿dej
sprawie, która Ciê trapi. Pod bezp³atnym
numerem tel. 116 111 uzyskasz pomoc i
wszelkie informacje. Mo¿e Twój kolega
lub kole¿anka potrzebuj¹ pomocy, podaj
im ten numer telefonu. Wiêcej informa-
cji znajdziesz na stronie: www.116111.pl
Bezp³atny numer 116-111 to telefon, pod
który dzieci i m³odzie¿  mog¹ zadzwoniæ
w trudnych dla siebie sytuacjach i zawsze
otrzymaj¹ pomoc.
PAMIÊTAJ! JEST KTOŒ, KTO UWA¯-
NIE I ¯YCZLIWIE CIÊ WYS£UCHA!

Jest ktoœ kto ciê wys³ucha
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 12/08
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

Og³oszenia drobne
•••••••••••••••••••••••••

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

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••

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

Pionowo:
1. po³owa roku akademickiego
2. bezsilnoœæ, desperacja
3. ¿o³nierz piechoty tureckiej
4. zarabia szyciem
5. z nich parkiet
6. imiê Iwaszkiewicza
7. bulwa roœlin kwiatowych
8. Frank, pieœniarz amerykañski
9. zainwestowane œrodki

17. lubi siê znêcaæ
18. rodzaj kanapy
20. pasza dla konia
21. pó³ciê¿arówka
22. obszar wodny
24. postrach szybkich kierowców
25. ciep³y p³aszcz
26. grzejnik wody
31. klika dworska
32. plisa
33. mieszka na Arktyce
34. broñ myœliwska
35. japoñska wyspa
37. dzisiejsza p³yta gramofonowa
38. fabryka pieniêdzy
39. gafa
41. niecne usi³owania

Poziomo:
1. zamieni³ siekierkê na kijek
6. Michael, piosenkarz

10. szpulka
11. nierealny pomys³, urojenie
12. grabie¿
13. sk³adnik zaprawy murarskiej
14. uczony ksi¹dz oœwieceniowy
15. azotan
16. uparte zwierzê
19. studium, traktat
23. k³opoty
27. personalna
28. miasto z Wawelem
29. zielona waluta
30. uniesienie
33. w muzealnej gablocie
36. æpun
40. flamaster
42. wg³êbiona dolina
43. ból w koœciach
44. Pola, aktorka
45. b³ota
46. ze szczeblami
47. zagajnik
48. niejedna w ko³czanie
49. przerwa w spektaklu

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/08 brzmia³o: „Adwent– czas radosnego ocze-
kiwania”.
Nagrodê – publikacje regionalne – otrzymuje Irena Konieczna ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultury w Œmiglu.

•••••••••••••••••••••••••
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Ju¿ ponad rok funkcjonuje w sieci in-
ternetowa strona wsi Sp³awie. Jest to
pierwsza i jak na razie jedyna oficjalna
so³ecka witryna w gminie. Portal ruszy³
1 listopada ubieg³ego roku i od tej pory
odnotowano na nim ponad 33 tysi¹ce
wizyt internautów.
Inspiracj¹ do utworzenia strony Sp³awia
by³o niew¹tpliwie powsta³e we wsi zaple-
cze techniczne. We wrzeœniu 2008 roku

W ubieg³ym roku szkolnym dwie z
gminnych szkó³, w Czaczu i Starej Przy-
siece Drugiej, przyst¹pi³y do ogólnopol-
skiego programu prowadzonego przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej pt.
„Ocenianie kszta³tuj¹ce”. Jest ono inte-
raktywnym ocenianiem ucznia i uzyska-
nego przez niego zrozumienia materia³u
w sposób okreœlaj¹cy, „jak uczeñ ma siê
dalej uczyæ i jak go najlepiej nauczyæ”.
Trafna ocena w³asnych postêpów jest
 równie¿ jednym  z elementów przygoto-
wuj¹cych do uczenia siê przez ca³e ¿ycie,
dlatego tak wa¿ne jest nabycie tej umie-
jêtnoœci przez dzieci z m³odszych klas
szko³y podstawowej. Z tego te¿ wzglêdu

Podsumowanie konkursu plastycz-
nego pt. „Kto zapaliæ przy mnie chce,
niech banana lepiej zje” odby³o siê
20 paŸdziernika w Przedszkolu Samo-
rz¹dowym w Œmiglu. Zorganizowa³a
go Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Koœcianie. Konkurs skierowano do

W wirtualn¹ podró¿ do Sp³awia

Ocenianie kszta³tuj¹ce

B a n a n  z a m i a s t  p a p i e r o s a

Rada So³ecka pozyska³a grant z Funda-
cji na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Pol-
ska wieœ 2000” im. Macieja Rataja na
utworzenie salki komputerowej z dostê-
pem do Internetu. Z inicjatyw¹ stworze-
nia strony www. wyszed³ so³tys wsi S³a-
wek Grzelczyk, a jej wykonania oraz ad-
ministrowania podj¹³ siê Maciej Olejnik,
m³ody mieszkaniec wioski. Obaj panowie
prowadz¹ stronê spo³ecznie, zamieszcza-

j¹c na niej bie¿¹ce informacje z ¿ycia wsi,
og³oszenia oraz ciekawostki. Strona po-
siada tak¿e bogat¹ galeriê zdjêæ, gdzie
m.in. mo¿na zobaczyæ, jak postêpuje re-
nowacja zabytkowego pa³acu po³o¿one-
go w tej miejscowoœci.
Administratorzy zachêcaj¹ do odwiedze-
nia portalu www.splawie.ad2.pl oraz prze-
sy³ania wszelkich uwag na jego temat.
Licz¹ na cenne sugestie, które mog¹
przyczyniæ siê do uatrakcyjnienia porta-
lu. A. Kasperska

w Urzêdzie Miejskim Œmigla zosta³ opra-
cowany projekt pt. „Ocenianie kszta³tu-
j¹ce w nauczaniu zintegrowanym”. Po-
wy¿szy projekt zosta³ pozytywnie ocenio-
ny przez komisjê konkursow¹ i nagro-
dzony grantem w kwocie 10.642,00 z³. Po-
zyskane œrodki finansowe pochodz¹ z
rz¹dowego programu wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w
2008 r. „Aktywizacja jednostek samorz¹-
du terytorialnego i organizacji pozarz¹-
dowych”, którym dysponuje wojewoda
wielkopolski. Celem realizacji projektu
jest podwy¿szenie jakoœci edukacji w kla-
sach nauczania zintegrowanego w w/w
placówkach szkolnych poprzez wdro¿e-

nie i umocnienie zasad oceniania kszta³-
tuj¹cego oraz wzrost zaanga¿owania ro-
dziców uczniów objêtych programem w
proces edukacji dzieci, a tym samym
wzmocnienie funkcji opiekuñczej i wy-
chowawczej rodziny i œrodowiska szkol-
nego. Zak³adane rezultaty zostan¹ osi¹-
gniête poprzez zorganizowanie szkolenia
dla rodziców, dodatkowych godzin wy-
równawczych oraz dodatkowych spotkañ
z psychologiem i pedagogiem dla dzieci.
Program prowadzony bêdzie przez 6 ty-
godni. Objêtych nim zostanie 196
uczniów z klas I-III szkó³ podstawowych
w Czaczu i Starej Przysiece Drugiej. Ka¿-
da ze szkó³ na realizacjê zadania otrzy-
ma 5.321,00 z³.

M. Ka³ek

szeœciolatków. Celem przedsiêwziêcia
by³o propagowanie mody na niepale-
nie oraz wskazanie m³odym wycho-
wankom szkodliwych nastêpstw pale-
nia tytoniu.
Spoœród prac konkursowych jury wy-
bra³o trzy, które nagrodzi³o dyploma-
mi, ksi¹¿kami i kolorowymi gad¿eta-
mi. Pozostali uczestnicy otrzymali dy-
plomy i nagrody pocieszenia – bana-
ny.
Miejsce pierwsze w konkursie przy-
znano Jakubowi Jaœkowiakowi z gru-
py „0” A, miejsce II i III zajêli wycho-
wankowie grupy „0” D – Wiktoria
Szczerbal i Wiktor Suszka.
Konkurs stanowi czêœæ programu
„Moje dziecko idzie do szko³y” oraz

29 paŸdziernika 17 pierwszoklasistów
z „¿ó³todziobów” przemieni³o siê w pe³-
noprawnych cz³onków spo³ecznoœci
uczniowskiej Szko³y Podstawowej w Sta-
rej Przysiece Drugiej. W czêœci artystycz-
nej, któr¹ poprowadzili uczniowie kl. III,
pierwszaki musia³y wykazaæ siê wiedz¹ i
umiejêtnoœciami taneczno-wokalnymi
oraz sprawnoœci¹ fizyczn¹. Wszystkie

„¯ó³todzioby” na pi¹tkê
zadania zosta³y zaliczone na pi¹tkê! Po
uroczystym œlubowaniu dyrektor Pawe³
Szymkowiak dokona³ pasowania ka¿de-
go „¿ó³todzioba” na ucznia. Dzieci otrzy-
ma³y dyplomy i upominki ufundowane
przez Radê Rodziców i Samorz¹d
Uczniowski.

Donata Kowalczyk

element Œwiatowego Dnia Rzucenia
Palenia. Mamy nadziejê, ¿e zaszczepie-
nie m³odemu pokoleniu zdrowego sty-
lu ¿ycia zaowocuje w przysz³oœci ¿yciem
bez papierosa.

Przedszkole w Œmiglu
foto archiwum
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W sobotniej spartakiadzie, przygoto-
wanej przez Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji, wziê³y udzia³ reprezentacje
czterech szkó³ podstawowych - Czacza,
Starej Przysieki Drugiej, Starego Boja-
nowa i Œmigla. Ka¿da dru¿yna sk³ada³a
siê z 10 uczniów: 5 dziewczynek i 5 ch³op-
ców. Zawody otworzy³ burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, ¿ycz¹c dzieciom dobrej
zabawy i powodzenia w przygotowanych
konkurencjach.
Zaczêliœmy od skoków na pi³ce hop-hop,
w których najlepszy czas uzyskali ucznio-
wie ze Starej Przysieki Drugiej, nato-
miast w rzutach pi³k¹ do puszek najwiê-

9 listopada w sali sportowej Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu odby³ siê ju¿ trzeci w tym roku turniej pi³ki
siatkowej zorganizowany przez OKFiR. Do walki o puchar Ma-
riana Graczyka – komendanta gminnego OSP stanê³y cztery
dru¿yny: „Sami Swoi”, „No Name” OKFiR, „Fenix” Borowo
i OKFiR I.
Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym” do dwóch
wygranych setów, jeden mecz – remisowy, rozstrzygn¹³ trze-
ci set grany do 15 punktów.
Wyniki koñcowe turnieju: I miejsce zajê³a dru¿yna OKFiR I,
II miejsce „No Name” OKFiR, III miejsce „Fenix” Borowo,
a IV miejsce „Sami Swoi”.
Dziêkujemy dru¿ynom za udzia³ i przypominamy, ¿e kolejny
turniej o puchar kierownika OKFiR odbêdzie siê 7 grudnia.

OKFiR

II Spartakiada Sportowa Klas i Szkó³ Podstawowych Gminy Œmigiel

Turniej siatkówki

cej trafieñ mieli uczniowie ze Starego Bo-
janowa. Kolejn¹ konkurencj¹ by³y rzuty
woreczkami do koszy, które ustawiono
w odleg³oœci 1,2 i 3 metrów. Za trafienie
do pier wszego mo¿na by³o zdobyæ
1 punkt, drugiego - 2 punkty i trzeciego
3 punkty. Tu celnoœci¹ wykazali siê
pierwszoklasiœci ze Starej Przysieki Dru-
giej. Sztafetê numeryczn¹, czyli odnajdy-
wanie maskotki oznaczonej numerem
danego zawodnika, na I miejscu ukoñczy-
³o Stare Bojanowo. Przejœcie po klockach
by³o najprostsze dla dru¿yny z Czacza,
a w rzutach pi³k¹ do wisz¹cego kosza naj-
lepsz¹ celnoœci¹ wykazali siê uczniowie
ze Œmigla. Równie¿ œmigielacy w najkrót-
szym czasie umieœcili pi³ki w otworze
chusty edukacyjnej. W pokonywaniu
toru przeszkód najwy¿szy wynik uzyskali
uczniowie z Czacza. Jak widaæ po wyni-
kach, ka¿da dru¿yna mia³a po dwa zwy-
ciêstwa, a wiêc si³y by³y wyrównane.
O zwyciêstwie zadecydowa³y kolejne
miejsca w poszczególnych konkuren-

cjach.
Puchar i z³ote medale odebrali uczniowie
Szko³y Podstawowej w Œmiglu, puchar za
II miejsce i srebrne medale przypad³y re-
prezentacji Szko³y Podstawowej w Cza-
czu, puchar i br¹zowe medale wywalczy-
li pierwszoklasiœci ze Szko³y Podstawo-
wej w Starej Przysiece Drugiej a puchar
za IV miejsce odebra³a reprezentacja
Szko³y Podstawowej w Starym Bojano-
wie.
Dziêkujemy opiekunom dzieci oraz
uczennicom Samorz¹dowego Gimna-
zjum w Œmiglu, które pomog³y w prze-
prowadzeniu spartakiady.

9 listopada odby³ siê w Koœcianie
otwarty Miêdzynarodowy Bieg na dy-
stansie 21 km im. Henryka Florkowskie-
go. Bra³o w nim udzia³ 520 zawodników.
W kategorii wiekowej 50 lat Ireneusz

Biegali w listopadzie
Koller zaj¹³ 9. miejsce, natomiast w naj-
starszej – 70 lat 4. miejsce zaj¹³ Micha³
Szkudlarek.
Pan Micha³ bra³ trzy dni póŸniej udzia³ w
Biegu Jubileuszowym w Górze jako naj-

starszy jego uczestnik. W biegu na dy-
stansie 10 km wystartowa³a rekordowa
liczba zawodników – 178.
Pan Micha³ zaj¹³ drugie miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej.

M.D.
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