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Istotn¹ kwesti¹ paŸdziernikowego po-
siedzenia Rady Miejskiej Œmigla

by³o ustalenie stawek lokalnych podat-
ków oraz op³aty targowej na kolejny
rok.
W 2012 podatki od nieruchomoœci oraz
od œrodków transportowych wzrosn¹
œrednio o 4,2% w stosunku do obecnie
obowi¹zuj¹cych. Przyk³adowo, po pod-
wy¿ce op³aty za m2 powierzchni w bu-
dynku mieszkalnym podatnicy zap³ac¹
69 groszy, tj. o 7 groszy wiêcej ni¿ do-
tychczas, zaœ dla m2 powierzchni prze-
znaczonej na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej stawka wyniesie 19,50 z³,
co oznacza, ¿e wzroœnie o 2,40 z³. Rocz-
na op³ata od samochodu ciê¿arowego
- spe³niaj¹cego normy ekologiczne -
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojaz-
du powy¿ej 3,5 tony do 5,5 ton wzro-
œnie o 26 z³, zaœ dla samochodu niespe³-
niaj¹cego ekologicznych norm o 30 z³.
Zmianie ulegnie tak¿e podstawa obli-
czenia podatku rolnego na 2012 r., któ-
ra opiera siê na okreœlonej œredniej
cenie skupu ¿yta za pierwsze trzy kwar-
ta³y 2011 r. Rada ma mo¿liwoœæ ustale-
nia podstawy, która nie mo¿e jednak
przewy¿szaæ œredniej ceny skupu ¿yta
og³oszonej przez prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego, mo¿e j¹ obni-
¿yæ. Œmigielscy radni obni¿yli œredni¹
cenê skupu ¿yta z kwoty 74,18 z³ do 66
z³. A zatem, w stosunku rocznym, po-
datek dla gospodarstw rolnych bêdzie
wynosi³ 165 z³ z 1 hektara przeliczenio-
wego.

XIII sesja Rady Miejskiej Œmigla

W 2012 roku zmieni siê równie¿ wysokoœæ
op³at targowych. Na targowiskach w Œmi-
glu (przy ulicach Skarzyñskiego i Kiliñskie-
go) w strefie oznaczonej jako A handluj¹-
cy zap³ac¹ 10 z³ od sprzeda¿y zwierz¹t go-
spodarskich i p³odów rolnych, 25 z³ od
sprzeda¿y owoców, warzyw i artyku³ów
spo¿ywczych, 35 z³ od sprzeda¿y artyku-
³ów przemys³owych i 20 z³ od sprzeda¿y
artyku³ów pozosta³ych, zaœ w strefie B 5 z³
od sprzeda¿y zwierz¹t gospodarskich, 7 z³
od sprzeda¿y p³odów rolnych, 15 z³ od
sprzeda¿y owoców, warzyw i artyku³ów
spo¿ywczych, 25 z³ od sprzeda¿y artyku-
³ów przemys³owych i 10 z³ od pozosta³ych
artyku³ów. W uchwale radni wyznaczyli
tak¿e inkasentów oraz ustalili dla nich wy-
sokoœæ wynagrodzenia. Dla Zak³adu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu, który obs³uguje targowisko przy
ul. Skarzyñskiego bêdzie to 20% od zebra-
nego inkasa, zaœ dla Firmy Handlowo-Us³u-
gowej Tadeusza Dubisza (targowisko przy
ul. Kiliñskiego) 90%.

Radni uchwalili ponadto Wieloletni Plan
Modernizacji i Rozwoju Urz¹dzeñ Wodo-
ci¹gowych i Kanalizacyjnych na lata 2012-
2014 dla Zak³adu Wodoci¹gowo-Kanali-
zacyjnego Sp. z o.o. w Œmiglu oraz przy-
jêli uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego pod wykonanie remon-
tu trzech otworów wiertniczych zlokali-
zowanych w Broñsku. Prace remontowe
wymagaj¹ powiêkszenia powierzchni
dzia³ek, na których znajduj¹ siê odwier-
ty.
Pozosta³e trzy uchwa³y mia³y charakter
porz¹dkowy i koryguj¹cy b³êdne zapisy
w treœci.
Wszystkie uchwa³y podjête na sesji,
w tym zawieraj¹ce szczegó³owe informa-
cje dotycz¹ce stawek podatkowych na
2012 r., znajduj¹ siê w BIP na stronie
www.bip.smigiel.pl w zak³adce dokumen-
ty i informacje.
Na sesji obecny by³ równie¿ prezes Sto-
warzyszenia Oœwiatowego im. Dezyde-
rego Ch³apowskiego w Koœcianie
dr Cezar y Trosiak oraz uczniowie,
mieszkañcy gminy Œmigiel, któr ym
stowarzyszenie przyzna³o stypendia:
Anna Maria Buczek, Dominika Pio-
trowska i Tomasz Piotrowski. Akty
przyznania stypendium wrêczy³ dr Ce-
zar y Trosiak, a gratulacje stypendy-
stom w imieniu samorz¹du z³o¿yli bur-
mistrz Wiktor Snela oraz przewodni-
cz¹cy Rady Wies³aw Kasperski.

fot. MT
AKA

Anna Maria Buczek, Dominika Piotrowska
i Tomasz Piotrowski odbieraj¹ stypendia

Impreza podsumowuj¹ca kampaniê
Zachowaj TrzeŸwy Umys³ w Samo-

rz¹dowym Gimnazjum i Szkole Podsta-
wowej w Bronikowie odby³a siê 28 paŸ-
dziernika. G³ównym celem szkolnego
spotkania by³o promowanie zdrowego
stylu ¿ycia oraz przedstawienie sposo-
bów spêdzania czasu wolnego bez
œrodków odurzaj¹cych.
Impreza rozpoczê³a siê od prezentacji
multimedialnej poœwiêconej dzia³a-
niom podjêtym w ramach kampanii
ZTU. Szkolny koordynator Magdalena
Franek-Dalaszyñska zwróci³a uwagê
na te aspekty kampanii, które da³y
mo¿liwoœæ bli¿szego poznania siê
uczniów z nauczycielami podczas
wspólnych wycieczek rowerowych,
Dnia Sportu czy te¿ prac na rzecz po-
trzebuj¹cych.

Podsumowanie kampanii w Bronikowie

W ramach kampanii ka¿dy z uczniów szko-
³y podstawowej wykona³ pracê plastyczn¹
na temat sposobu spêdzania czasu wolne-
go jako alternatywy dla za¿ywania œrodków
psychotropowych. Z zebranych prac po-
wsta³ album. Wœród uczniów klas gimna-
zjalnych odby³ siê konkurs na najciekawsz¹
reklamê „doros³oœci”. Zadaniem uczniów
by³o ukazanie aspektów doros³ego ¿ycia.
Gimnazjaliœci z zaanga¿owaniem przedsta-
wili swoje spojrzenie na doros³oœæ. M.in.

poruszyli temat odpowiedzialnoœci cz³o-
wieka za swoje czyny, odwo³uj¹c siê do
has³a kampanii, aby zawsze zachowaæ
trzeŸwy umys³.
Podczas imprezy wyst¹pi³ równie¿ szkol-
ny zespó³ muzyczny. Podsumowaniem
spotkania by³o rozdanie nagród dla
uczestników konkursów.

Magdalena Franek- Dalaszyñska
Szkolny koordynator kampanii

foto archiwum szko³y

Szkolny zespó³ muzyczny

Przedstawienie w wykonaniu uczniów
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Minê³y kolejne cztery lata kadencji
zarz¹du Krêgu Starszych Harce-

rzy Seniorów im. ksiêcia Józefa Poniatow-
skiego w Œmiglu, przyszed³ wiêc czas na
podsumowanie i wybór nowych w³adz.
10 listopada w obecnoœci goœci burmi-
strza Witora Snali i zastêpcy przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla Romana
Schillera odby³o siê w harcówce zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze, które -
przeplatane harcerskimi piosenkami -
by³o zarazem jednym z wielu sympatycz-
nych spotkañ harcerzy seniorów. Do-
tychczasowy zarz¹d i sk³ady komisji, cie-
sz¹ce siê zaufaniem ogó³u, niemal w nie-
zmienionym sk³adzie zosta³y wybrane na
kolejn¹, czteroletni¹ kadencjê.
Kr¹g powsta³ we wrzeœniu 1993 r. i na
sta³e wpisa³ siê w ¿ycie nie tylko harcer-
skiej braci, ale i œmigielskiego spo³eczeñ-
stwa. Dh Andrzej Kluczyñski, jako prze-
wodnicz¹cy, nawi¹za³ w sprawozdaniu do
minionych 18 lat - „Z inicjatywy naszego
krêgu przeprowadzono kapitalny remont
grobowca, w którym spoczywaj¹ synowie
naszej ziemi rozstrzelani na œmigielskim
rynku w dniach 30.09 i 23.10. 1939 przez
SS Gestapo za to, ¿e byli Polakami. Wœród

W harcerskim krêgu

rozstrzelanych by³ hm. Zbigniew £ukom-
ski, pierwszy komendant naszego hufca” -
przypomnia³. Zas³ug, z których seniorzy
byæ dzisiaj dumni, jest znacznie wiêcej.
Wspomnianego ju¿ hm. Zbigniewa
£ukomskiego uczczono obeliskiem
i nadaniem jego imienia jednej z ulic Œmi-
gla. Kr¹g bra³ równie¿ aktywny udzia³
w staraniach o uzyskanie i urz¹dzenie
obecnego Domu Harcerza. Seniorzy
przyczynili siê do renowacji jednego
z najstarszych nagrobków na œmigiel-
skim cmentarzu - grobowca rodziny
Tr¹mpczyñskich, w którym pochowany
jest Otto Tr¹mpczyñski - uczestnik po-
wstania listopadowego 1831 r. - zas³u¿o-
ny Wielkopolanin. Ufundowano równie¿
tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ pamiêci

dh. dr. Franciszka Witaszka, syna Ziemi
Œmigielskiej, aktywnego dzia³acza har-
cerskiego i ¿o³nierza AK, którego imiê
nosi œmigielski hufiec, a dwaj bratanko-
wie s¹ cz³onkami KSHS. W ubieg³ym
roku zosta³a ods³oniêta kolejna tablica
upamiêtniaj¹ca wielkiego œmigielanina -
dr. Stanis³awa Skarzyñskiego.
Kr¹g Starszych Harcerzy pamiêta o „wiel-
kich” œmigielaninach, ale równie wiele
troski wykazuje w stosunku do zmar³ych
dzia³aczy harcerskich, na których na-
grobkach sukcesywnie ju¿ od lat umiesz-
cza pami¹tkowe Krzy¿e Harcerskie, od-
daj¹c im w ten sposób ho³d i swego ro-
dzaju podziêkowanie.
Dzia³ania krêgu oscyluj¹ nie tylko wokó³
przesz³oœci. Jednym z zadañ postawio-
nych sobie przez zarz¹d na kolejne lata
jest zacieœnienie wspó³pracy z harcersk¹
m³odzie¿¹ i dzieæmi zrzeszonymi w œmi-
gielskim hufcu.
Obecnie kr¹g liczy 44 osoby w tym
27 druhen i 17 druhów, wielu z nich to
osoby zas³u¿one dla harcerstwa i uhono-
rowane harcerskimi odznaczeniami.

M.D.
foto M. Dymarkowska

dh hm. Andrzej Kluczyñski

Starsi Harcerze Seniorzy

Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci zuchy
 z 2. ŒDH „S³oneczna Gromada”

im. Janka Bytnara „Rudego” przygotowa-

Zuchy ucz¹ patriotyzmu
³y dla przedszkolaków i uczniów Szko³y
Filialnej w ¯egrówku niecodzienn¹ lek-
cjê historii, podczas której, nawi¹zuj¹c do
pierwszego punktu Prawa Zucha, stara-
³y siê pokazaæ, co dzisiaj znaczy kochaæ
Boga i Polskê. Zaprosi³y równie¿ wszyst-
kich obecnych do wspólnego œpiewania
pieœni patriotycznych, piosenek ¿o³nier-
skich i harcerskich. Przybli¿y³y tak¿e
w oparciu o kronikê szkoln¹ i pami¹tko-
wy dyplom sylwetki dzieci bior¹cych
udzia³ w strajku szkolnym w 1906 roku
w szkole w ¯egrówku.

B. £awniczak, foto archiwum

Zuchy ucz¹

Zuchy ze „S³onecznej Gromady”
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Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci roz-
pocz¹³ 10 listopada w Centrum Kul-

tury koncert œmigielskiego chóru „Har-
monia”. Tego wieczoru publicznoœæ mia-
³a równie¿ mo¿liwoœæ obejrzenia filmu
„Dzieje miasta Œmigla - mozaika wyzna-
niowa” autorstwa Krzysztofa Chudaka
oraz wys³uchania jego prelekcji.

11 listopada okolicznoœciow¹ mszê œw.
odprawi³ wikariusz parafii p.w. NMP
Wniebowziêtej w Œmiglu ks. £ukasz
Gr ys. Podnios³ego nastroju doda³ jej
udzia³ pocztów sztandarowych szkó³, or-
ganizacji i instytucji funkcjonuj¹cych na
Ziemi Œmigielskiej, a tak¿e oprawa mu-
zyczna w wykonaniu chóru „Harmonia”.

Po mszy nast¹pi³ przemarsz uczestników
obchodów ulicami Œmigla oraz z³o¿enie
wi¹zanek kwiatów w miejscach pamiêci.
Kolumnê prowadzili werbliœci - ucznio-
wie szko³y w Starym Bojanowie. Apel
poleg³ych odby³ siê pod pomnikiem hm.
Zbigniewa £ukomskiego - odczyta³ go
hm. Andrzej Kluczyñski.
Uroczystoœæ zorganizowali harcerze
œmigielskiego Hufca ZHP przy wspó³pra-
cy Urzêdu Miejskiego, Centrum Kultu-
r y, Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz miejscowych orga-
nizacji.

W ramach œwi¹tecznych obchodów
11 i 12 listopada odby³y siê pierwsze tu-
r ystyczne kursy œmigielsk¹ w¹skoto-
rówk¹ na trasie Œmigiel-Stare Bojanowo-
Œmigiel. Chêtnych do przejazdów nie bra-
kowa³o. Œwiadcz¹ o tym dodatkowe kur-
sy. Pasa¿erem drugiego by³ tak¿e Wie-
s³aw Szczepañski - Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Œmigiel, a jednoczeœnie
pose³ dwóch poprzednich kadencji, któ-
ry w ostatnich latach podj¹³ wiele efek-
tywnych dzia³añ na rzecz w¹skotorówki.
Za okazan¹ pomoc burmistrz Wiktor
Snela oraz przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Wies³aw Kasperski z³o¿yli Wies³a-
wowi Szczepañskiemu podziêkowanie,
a tak¿e wrêczyli mu symboliczny odlew
repliki sztyletu wykopanego w Bruszcze-
wie.

AKA
foto A. Kasperska, M. Dymarkowska

Pod adresem www.kolejka.smigiel.pl
funkcjonuje nowy portal poœwiêcony

œmigielskiej w¹skotorówce. Strona ru-
szy³a 9 listopada. Poza podstawowymi
danymi, jak kontakt z operatorem, ofer-
ta oraz rys historyczny kolejki, zawiera
ona równie¿ obszern¹ galeri¹ zdjêæ.
O zaplanowanych kursach i wydarze-
niach, odwiedzaj¹cych stronê informuje

Kolejne ¿ycie kolejki
zak³adka „najnowsze informacje”. Na
portalu znalaz³o siê równie¿ miejsce na
kilka s³ów o dzia³aj¹cym w gminie Sto-
warzyszeniu Przyjació³ Œmigielskiej Ko-
lejki W¹skotorowej. Dla osób zaintereso-
wanych szersz¹ informacj¹ o Ziemi Œmi-
gielskiej u do³u strony znajduje siê prze-
kierowanie na oficjaln¹ witrynê Œmigla.
Portal powsta³ przy udziale finansowym

Urzêdu Marsza³-
kowskiego Wo-
jewództwa Wiel-
kopolskiego, któ-
ry od lat wspiera
dzia³alnoœæ kolej-
ki.
Obecny opera-
tor - Zak³ad Go-
spodarki Komu-
nalnej i Miesz-
kaniowej w Œmi-
glu - uzyska³ nie-
zbêdne œwiadec-
twa bezpieczeñ-
stwa i ma ju¿ za

sob¹ pier wsze przejazdy tur ystyczne.
Ze zorganizowanych 11 i 12 listopada
kursów na trasie Œmigiel-Stare Bojano-
wo-Œmigiel skorzysta³o ponad 400
osób. W grudniu zak³ad zaplanowa³
specjalne przejazdy „miko³ajkowe”
i swoj¹ ofer tê skierowa³ do szkó³
i przedszkoli. Regularne przewozy tu-
r ystyczne zostan¹ uruchomione w no-
wym roku.

AKA
foto A. Kasperska

Pierwsze przejazdy z nowym operatorem

Prelegent - Krzysztof Chudak

Chór „Harmonia” Przemarsz do miejsc pamiêci
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W Szkole Podstawowej w Œmiglu
           7 listopada odby³y siê „Miêdzysz-
kolne zmagania m³odych ekologów”. Do
konkursu przyst¹pi³y reprezentacje
wszystkich gimnazjów w gminie. Sied-
mioosobowe dru¿yny ze Œmigla, Broni-
kowa, Starego Bojanowa, Czacza i Starej
Przysieki Drugiej walczy³y o nagrody dla
szkó³, ale i indywidualne. Organizatorem
zmagañ by³ Urz¹d Miejski i Szko³a Pod-
stawowa w Œmiglu. Na przeprowadzenie
konkursu urz¹d otrzyma³ dofinansowa-
nie w wysokoœci 20 tysiêcy z³otych z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu -
nagrodê za zrealizowanie z Kurkowym
Bractwem Strzeleckim i szko³ami funk-
cjonuj¹cymi w gminie projektu „VI wie-
ków tradycji i pracy - Bracki Jarmark
Historyczny”.
Dru¿yny musia³y wykazaæ siê w nastê-
puj¹cych zadaniach: teœcie z wiedzy
o œrodowisku i ekologii, wykonaniu pla-
katu reklamuj¹cego walor y agrotury-
styczne ich miejscowoœci, rozwi¹zaniu
krzy¿ówki, odpowiednim posegregowa-
niu œmieci, a tak¿e wiedz¹ o symbolach
ekologicznych.

Ekologiczne zmagania

W sk³ad komisji oceniaj¹cej konkuren-
cje weszli: Wies³awa Poleszak-Kraczew-
ska - zastêpca Burmistrza Œmigla, Robert
Plewka - dyrektor Szko³y Podstawowej
w Œmiglu, Feliks Banasik - kierownik
ZGKiM, Joanna Szudra - pracownik urzê-
du oraz Renata Przybylska i Krystyna
Schulz - nauczycielki Szko³y Podstawo-
wej w Œmiglu.
Opiekunami zespo³ów byli nauczyciele:
dru¿yny ze Œmigla Violetta Dêbniak, ze
Starej Przysieki Drugiej Magdalena
Szczepaniak-Krupa, Czacza Agnieszka
Han, Starego Bojanowa Irena Drzewiec-
ka i Bronikowa Paulina Jurga.
W konkursie nie by³o przegranych, wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni odpo-

wiednio do zajêtych miejsc. Stawk¹ dla
szkó³ by³y nagrody finansowe z przezna-
czeniem na wyposa¿enie pracowni szkol-
nych. Bior¹cy udzia³ w konkursie ucznio-

wie otrzymali pomo-
ce dydaktyczne, któ-
re pomog¹ im rozwi-
jaæ zainteresowania
przyrod¹ i jej ochron¹.
Wœród nagród by³y
przewodniki przy-
rodnicze, przedmioty
do prowadzenia ob-
ser wacji, m.in. lupy
i lornetki, a tak¿e kom-
pasy.
I miejsce i czek na
5 500 z³ zdoby³a eki-
pa z Gimnazjum

w Œmiglu, uzyskuj¹c ³¹cznie 116 punk-
tów. 113 punktów i czek na 4 500 z³ dru-
¿yna gimnazjalistów ze Starej Przysieki
Drugiej, czek na 3 500 z³, przy zdobytych
109 punktach, wygra³ zespó³ z Czacza.
I wyró¿nienie i 2 500 z³ zdoby³a dru¿yna
ze Starego Bojanowa (106 punktów),
II wyró¿nienie i tak¿e 2 500 z³ uzyska³o
Gimnazjum w Bronikowie (97 punktów).
Ze strony wspó³organizatora za przygo-
towanie konkursu odpowiedzialni byli:
Agata Kulus - zastêpca dyrektora szko³y
oraz nauczycielki Krystyna Schulz, Re-
nata Przybylska, Iwona W³och, Violetta
Bogdanow i Aldona Ostrowska, a ze stro-
ny urzêdu Monika Tomaszewska. Dla
szko³y burmistrz przeznaczy³ nagrodê

w wysokoœci 2500 z³ na zakup pomocy
edukacyjnych. Czek odebra³ dyrektor
Robert Plewka. Dla uczniów szko³y pod-
stawowej, którzy byli opiekunami dru-
¿yn, przeznaczy³ 5 czeków o wartoœci
60 z³, które uczniowie mog¹ spo¿ytkowaæ
na zakup przyborów szkolnych. Organi-
zatorzy zadbali, by wszyscy uczestnicy
„Miêdzyszkolnych zmagañ m³odych eko-
logów” skorzystali ze szkolnej sto³ówki
i otrzymali œniadanie oraz obiad.
Otwarcia konkursu oraz wrêczenia na-
gród zwyciêzcom dokona³ burmistrz
Wiktor Snela wraz z zastêpc¹ Wies³aw¹
Poleszak-Kraczewsk¹.

AKA
A. Kasperska

Zdobywcy I miejsca odbieraj¹ dyplomy z r¹k Burmistrza Œmigla

Test z wiedzy o œrodowisku i ekologii

Dru¿yna  ze Starego Bojanowa w czasie
wykonywania zadañ
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Od kilku lat m³odzie¿ ZSP w Niet¹¿-
kowie utrzymuje kontakt z francu-

skimi rówieœnikami poprzez wymiany
i praktyki. W tym roku 10 uczniów z kla-
sy II i III technikum rolniczego oraz
uczennica klasy pierwszej technikum in-
formatycznego z dyrektor Arlet¹ Adam-
czak-Puk i opiekunkami Joann¹ Kozak
i Justyn¹ Górniak przebywali przez ty-
dzieñ (16-23 paŸdziernika) w Bulgnevil-
le we Francji.
Do szko³y w Bulgneville przyjechaliœmy
w poniedzia³ek, tj. 17paŸdziernika rano.
Czekali na nas: dyrektor, nauczyciele,
pani Bronis³awa Kus (nasz t³umacz) oraz
rodziny francuskie. Po mi³ym przywita-
niu i poczêstunku uczniowie wraz z „przy-
dzielon¹” rodzin¹ rozjechali siê do gospo-
darstw, gdzie odbyli krótk¹, ale owocn¹
praktykê.
Mieliœmy okazjê zwiedziæ gospodarstwo
pañstwa Claude i Nicole Robin, w którym
znajduje siê robot do dojenia krów. Po-
znaliœmy specyfikê funkcjonowania fran-
cuskich gospodarstw oraz organizacjê
pracy, w której braliœmy czynny udzia³.
Choæ by³y pewne trudnoœci jêzykowe,
dziêki s³ownikom oraz przy pomocy In-
ternetu mogliœmy porozumieæ siê z go-
spodarzami.
W ramach dzia³añ proekologicznych od-
wiedziliœmy miejsce, gdzie sortowane s¹

M³odzie¿ we Francji
œmieci, co by³o czêœci¹ projektu ekolo-
gicznego realizowanego w naszej szko-
le. Nastêpnie wziêliœmy udzia³ w zajê-
ciach, podczas któr ych stworzyliœmy
„kwiatek ekologiczny”, na którego p³at-
kach znajdowa³y siê odpowiedzi na pyta-
nia zwi¹zane z recyklingiem odpadów.
Efektem tych dzia³añ by³a decyzja o ko-
niecznoœci wiêkszego zainteresowania
spo³ecznoœci szkolnej segregacj¹ œmieci.
W tym celu postanowiliœmy zakupiæ dla
szko³y zgniatarki do butelek oraz kosze
do segregacji œmieci.
Ostatni dzieñ pobytu we Francji spêdzi-
liœmy w Pary¿u. Spaceruj¹c paryskimi
uliczkami, dotarliœmy pod £uk Triumfal-
ny, przeszliœmy Polami Elizejskimi, ro-
bi¹c po drodze ma³e zakupy. Ogromne
wra¿enie zrobi³a na nas katedra Notre
Dame, spod której metrem przejechali-
œmy pod wie¿ê Eiffla. Nie oby³o siê bez
sesji fotograficznej z wie¿¹ w tle. Podeks-
cytowani stanêliœmy w kolejce, aby wje-
chaæ na szczyt wie¿y. Co prawda, by³o ju¿
ciemno, ale Pary¿ noc¹ jest równie piêk-
ny jak za dnia.
Niestety wszystko co mi³e i przyjemne,
szybko siê koñczy. O godzinie 2200 wy-
ruszyliœmy do Polski, pozostawiaj¹c za
sob¹ rozœwietlone ulice Pary¿a.

Joanna Kozak
foto archiwum

Do Szko³y Filialnej w ¯egrówku
       8 listopada przyjechali pracownicy
„Energobudu” Leszno Katarzyna Wit-
kiewicz - g³ówny informatyk i Rafa³ Sie-
racki - prezes spó³ki, którzy w ramach
programu edukacyjnego „Nie taki pr¹d
straszny”  przepr owadzil i zajêcia
z dzieæmi z klas 1-3. To jeden z elemen-

Z porywu serca
tów akcji wolontariatu pracowniczego
„Z por ywu ser ca”  prowadzonego
w spó³kach tworz¹cych Grupê ENEA -
dostawcê energii elektr ycznej.
Podczas spotkania propagowali wiedzê
na temat energii elektr ycznej, uczyli
bezpiecznego korzystania z urz¹dzeñ
elektr ycznych oraz promowali postawy

proekologicz-
ne. Uczniowie
obejrzeli rów-
nie¿ prezenta-
cjê, podczas któ-
rej przyjaciel
dzieci - Krzyœ
Elektryk, opo-
wiada³, jak po-
wstaje pr¹d i dla-
czego nale¿y go
oszczêdzaæ. W
celu utrwalenia
wiedzy o ener-
gii elektr ycz-
nej, dzieci otrzy-

ma³y pakiety edukacyjne zawieraj¹ce
m. in. ksi¹¿eczki „Nie taki pr¹d strasz-
ny” z „elektr ycznymi” ³amig³ówkami
i krzy¿ówkami oraz drobne upominki.
Po wykonaniu wszystkich zadañ,
uczniowie uzyskali dyplomy potwier-
dzaj¹ce zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci.
Program posiada honorowy patronat
Ministerstwa Edukacji Narodowej
i wielkopolskiego kuratora oœwiaty.

B. £awniczak
foto archiwum

Pami¹tkowe zdjêcie z pracownikami
„Enedgobudu”
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 Boże Narodzenie w „Orędowniku Powiatowym” w 1931 roku

W numerze œwi¹tecznym „Orêdowni-
 ka” ukaza³ siê artyku³, w którym

napisano m.in. „Nasza polska kultura jest
cór¹ rzymskiej. Tote¿ z narodami ³aciñ-
skimi ³¹czy nas wspólny pogl¹d na rodzi-
nê, rolê jednostki w spo³eczeñstwie i pañ-
stwie, w³asnoœæ itd.”, „Ka¿dy Polak, któ-
ry zdaje sobie sprawê z roli religii kato-
lickiej w rozwoju naszej kultury i kszta³-
towaniu naszej jaŸni musi zdecydowanie
stan¹æ do walki z zagro¿eniami.”, „Chc¹
pozbawiæ nasz¹ m³odzie¿ dyscypliny du-
chowej i oddaæ j¹ na ³up anarchicznych
pr¹dów myœlowych, które zdolne s¹ jedy-
nie do pokrzywdzenia umys³u dziecka.
Rodzi siê przódy kompromis, a póŸniej
rezygnacja z przekonañ, wyzbycie siê za-
sad. Odwaga przekonañ staje siê w pew-
nych warunkach niemal curiosum, które
siê podziwia, jako coœ nierozs¹dnego, nie-
odpowiadaj¹cego powa¿nemu myœleniu,
pozbawionego zmys³u rzeczywistoœci.
Odwagê przekonañ nazywa siê dziwac-
twem. Wyzbywaj¹ siê siebie ludzie czê-
sto za - jak mówi³ Tetmajer - psie pieni¹-
dze „œwiêtego spokoju”. Wyzyskuj¹ ten
okres szarlatani, aby stoj¹cych na rozdro-
¿u dzisiejszych ludzi zatruæ jadem z³ych
idei i k³amliwych idea³ów.”
Rok 1931 by³ w historii Polski, Europy
i œwiata rokiem ciê¿kiego kryzysu eko-
nomicznego i dlatego redakcja, rozumie-
j¹c trudn¹ sytuacjê, w swej ofercie rekla-
mowej proponowa³a: „Z powodu ciê¿kie-
go kryzysu postanowiliœmy dla PP. Kup-
ców, Przemys³owców, Rzemieœlników daæ
sposobnoœæ taniej reklamy gwiazdkowej.
Na wszelkie og³oszenia polecaj¹ce udzie-
lamy 50% zni¿ki”.
Reklamodawcy, którzy z niej skorzystali,
proponowali miêdzy innymi:
Ryby gwiazdkowe sprzedawane bêd¹

w Œmiglu w czwartek dnia 17 b.m., we
wtorek dnia 22 i czwartek 24 b.m. do go-
dziny 12 w po³udnie
R. Dziêcio³
***
Na gwiazdkê polecam w wielkim wyborze
i po cenach dot¹d niebywa³ych o 10% ta-
niej p³aszcze, jupy, ubrania, spodnie,
ubranka oraz wszelkie artyku³y mêskie
i ch³opiêce.
Tania Konfekcja
M. Wagner, Œmigiel, Rynek 23
W okresie œwi¹tecznym proponowano

mieszkañcom ró¿ne imprezy, np.:
Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej „Pogo-
towie” im. J. Kiliñskiego w Œmiglu urz¹-
dza w niedzielê 27 b.m. w sali Strzelnicy
w Œmiglu przedstawienie sceniczne p.t.
„Droga œmierci”.
***
„Pociechy z Ochrony w Œmiglu urz¹dzaj¹
w niedzielê, dnia 20 grudnia 1931 roku
wystêp gwiazdkowy w Strzelnicy o godz.
5 po po³udniu”
W bogatym programie sk³adaj¹cym siê
z dwóch czêœci przygotowano liczne pie-
œni, deklamacje, tañce oraz przedstawie-
nia „Gwiazdka Jezusa” i „Zak³ad”.

Na zakoñczenie przewidziano rozdanie
gwiazdki.
Poniewa¿ œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹
czasem radoœci, warto przypomnieæ kil-
ka dowcipów.
Prezent
Dziadek da³ Wojtkowi 5 z³ na imieniny,
ale Wojtuœ nie podziêkowa³ za prezent.
Mama, która to obserwowa³a, mówi
do synka:
- Wojtuœ, podziêkuj dziadkowi.
- Ale jak?
- Tak jak ja mówiê, gdy ojciec daje mi pie-
ni¹dze.
Wojtuœ zwraca siê do dziadka:
- Czemu tak ma³o?
***
Pytanie
Po co blondynka stawia wieczorem na sto-
liku nocnym dwie szklanki, jedn¹ z napo-
jem, a drug¹ pust¹?
- Bo nie wie, czy rano bêdzie jej siê chcia³o
piæ, czy nie.
***
Nadzieja
Panie doktorze, mogê mieæ jak¹œ nadzie-
jê?
- Nadziejê tak, szans nie.
***
Poprawka
- Synku, kiedy poprawisz jedynkê z mate-
matyki?
- Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza
dziennika z rêki.
***
Podró¿
Szkot po œlubie jedzie poci¹giem.
- Dok¹d pan jedzie? - pyta s¹siad.
- W podró¿ poœlubn¹.
- A gdzie ¿ona?
- Ona tam ju¿ by³a.

Jan Pawicki

Tak 27 paŸdziernika przywita³ przed-
szkolaków i uczniów Szko³y Filialnej

w ¯egrówku Maciej Augustyniak, leœni-
czy a zarazem myœliwy. Nie by³y to je-
dyne s³owa z jêzyka myœliwych, jakie
pozna³y dzieci podczas tego spotkania.
Jak trudna do zrozumienia, a zarazem
zabawna bywa gwara myœliwska, prze-
konali siê wszyscy podczas quizu zor-
ganizowanego przez goœcia. By³o trud-

Darz bór!
no, ale mi³o i weso³o. Pan Augustyniak
przybli¿y³ tak¿e tradycje zwi¹zane
z myœlistwem oraz sposoby przygoto-
wañ zwierz¹t do zimy i pracy leœnika
jesieni¹. Spotkania z leœniczym sta³y
siê ju¿ wieloletni¹ tradycj¹, dziêki któ-
rej ³atwiej dzieciom zrozumieæ œwiat le-
œnych zwierz¹t i roœlin.

B.£.
foto archiwum szko³y

Leœniczy z dzieæmi
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W paŸdzierniku obchodzony jest
 Miêdzynarodowy Miesi¹c Biblio-

tek Szkolnych. Œwiêtowano tak¿e w Sa-
morz¹dowym Gimnazjum i Szkole Pod-
stawowej w Starej Przysiece Drugiej.
Z tej okazji uczennice nale¿¹ce do Ko³a
Przyjació³ Biblioteki razem z bibliote-
kark¹ przygotowa³y wystawê cytatów
i sentencji o ksi¹¿kach i czytaniu pt. „My-
œlê - wiêc czytam” oraz gazetki „Zalety
ksi¹¿ki” i „Historia powstania listu”.
W dniach 9-15 paŸdziernika odby³a siê
w naszej szkole kolejna edycja akcji „Ty-
dzieñ Pisania Listów”, w tym roku pod
has³em „Zdrowe od¿ywianie”. Ca³oœæ po-
dzielona by³a na dwie czêœci. Jedna
dotyczy³a klas I-III szko³y podstawowej
w Starej Przysiece Drugiej i szko³y filial-
nej w Wonieœciu. Uczniowie wziêli udzia³

Myœlê - wiêc czytam
w konkursie na najlepsze rysunki wyko-
nane dowoln¹ technik¹, których tema-
tem przewodnim by³a zdrowa ¿ywnoœæ.
Prace by³y doskona³e, dlatego wyró¿nio-
no s³odkim upominkiem wszystkie dzie-
ci bior¹ce udzia³ w akcji. Druga czêœæ
akcji adresowana by³a do uczniów klas
IV-VI szko³y podstawowej oraz gimna-
zjum, którzy pisali listy na temat zdrowe-
go od¿ywiania. W bibliotece szkolnej
dzia³a³a poczta. W wyznaczonym miejscu
znajdowa³a siê skrzynka pocztowa, do
której trafia³y listy uczniów. Konkurs roz-
strzygniêto w listopadzie, jury wyró¿ni-
³o trzy prace. By³y to listy Julii Michalak
z kl. I a gimnazjum, Darii Œlota³y z kl. IIIa
gimnazjum, Dominika Kaczora z kl. VIa
szko³y podstawowej. Zwyciêzcy otrzyma-
li nagrody. Pozostali uczestnicy akcji zo-

stali obdarowani s³odkimi niespodzianka-
mi.
Nad przebiegiem akcji czuwa³y nauczy-
cielki jêzyka polskiego Marlena Stró¿yñ-
ska i Magdalena Zap³ata oraz szkolna
bibliotekarka Ewa Kramer - Cholewiñ-
ska.

E. Kramer-Cholewiñska
foto archiwum szko³y

Uczniowie z pracami konkursowymi w tle

W dobie komputeryzacji i telefonii
 komórkowej czytelnictwo, zw³asz-

cza wœród dzieci, nie jest popularne.
A i czasy, kiedy to w drodze powrotnej
z przedszkola rodzice ze swymi pocie-
chami wstêpowali do biblioteki po
ksi¹¿ki, minê³y. Byæ mo¿e cykl warszta-
tów „Pierwsze kroki malucha w bibliote-
ce”, które rozpoczê³y siê w œmigielskiej

Pierwsze kroki malucha w bibliotece
ksi¹¿nicy, nieco poprawi ten stan rzeczy,
tym bardziej, ¿e oferta trafi³a na podat-
ny grunt w przedszkolu. Panie przed-
szkolanki z entuzjazmem przyjê³y pro-
pozycjê wprowadzania dzieci w magicz-
ny œwiat ksi¹¿ek. Comiesiêczne spotka-
nia w bibliotece maj¹ na celu przygoto-
wanie m³odego odbiorcy do rozpoczêcia
procesu czytania i ukszta³towanie pozy-

tywnego nasta-
wienia do litera-
tur y. Rozwija-
nie czytelnic-
twa i wpajanie
nawyku czyta-
nia wœród dzie-
ci ma szansê
powodzenia przy
wsparciu rodzi-
ców. Na to licz¹
ogromnie œmi-
gielscy bibliote-
karze.

B. Mencel
foto D. Hampel

W klubie studenckim „Fabryka Cu-
 kierków” w Lesznie odby³a siê

19 listopada V edycja Festiwalu Muzycz-
nego Young Singers. Wziê³o w nim udzia³
27 osób z Leszna i okolic. Œmigiel repre-
zentowa³y wokalistki Studia Piosenki
„Muzol” Daria Kaczór i Emilia Ziegler.
Obie zaœpiewa³y w kategorii wiekowej 15-

Nasze wokalistki na Young Singers
18 lat i wywalczy³y sobie nagrody. Emi-
lia zdoby³a III miejsce, œpiewaj¹c piosen-
kê „Dworzec” z repertuaru Maryli Ro-
dowicz. Daria wyprzedzi³a j¹ o jedn¹ lo-
katê, z piosenk¹ „Listen” Beyonce. Do
konkursu przygotowywa³y siê pod okiem
instruktorki Marzeny Osiewicz.

M.D. foto archiwum festiwalu Daria Kaczór

Warsztaty dla m³odych czytelników

Uczestnicy warsztatów
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Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie wraz z na-

uczycielami mogli obejrzeæ 7 listopada
w Centrum Kultury w Œmiglu wystêp ze-
spo³ów z Rosji, z miejscowoœci Kolczugi-
no znajduj¹cej siê 130 km na wschód od
Moskwy w obwodzie w³odzimierskim.
Zespo³y trafi³y do nas poprzez Tadeusza
Paprockiego - prezesa Polskiego Zwi¹z-
ku Chórów i Orkiestr.
Zespó³ „Lebioduszka” okreœla siebie te-
atrem mody. Dzia³a od 2004 roku pod
kierunkiem Goginy Liubowej. Zaprezen-
towa³ uszyte przez siebie kostiumy na-
wi¹zuj¹ce charakterem do folkloru rosyj-
skiego, stosuj¹c ciekawe uk³ady chore-
ograficzne. Wiêkszoœæ kostiumów by³a

Koncert zespo³ów z Rosji
rêcznie haftowana i malowana. Teatr
mo¿e siê poszczyciæ dyplomami z ró¿nych
festiwali i konkursów. Koncertowa³ ju¿
wczeœniej w 2008 roku w Polsce na Festi-
walu Sztuki Stosowanej w Krakowie. Ze-
spó³ taneczny „Metelica” istnieje od 1993
roku przy Szkole Sztuki Dziecka
w Kolczugino na Wydziale Choreografii
i jest wielokrotnym laureatem nagród
konkursów rosyjskich i miêdzynarodo-
wych. Obecnie na Wydziale Choreogra-
fii uczy siê oko³o 100 dziewcz¹t, z któ-
rych 60 stanowi zespó³ taneczny „Mete-
lica”. Zespó³ sk³ada siê z trzech grup: naj-
starszej, œredniej i juniorek. W repertu-
arze pojawi³y siê elementy tañca klasycz-
nego, rosyjskie tañce ludowe, tañce dla
dzieci z ró¿nych stron œwiata oraz taniec
wspó³czesny. Od 2003 r. „wzorowym” ze-
spo³em tanecznym „Metelica” kieruje
Olga Parfinenko. Zespó³ koncertowa³ ju¿
w Finlandii, Szwecji, Francji i W³oszech
oraz w Niemczech i w Polsce na Miêdzy-
narodowym Festiwalu „Krakowiak”. Do
Œmigla zespo³y przyjecha³y z tournee po
Francji i Niemczech.

E. Kurasiñski
foto M. Dymarkowska

„Lebioduszka”

„Metelica”

PRYZMAT zatañczy³ wspaniale!

Fina³ koncertu Pryzmat-Bis

Jazzówki

Pryzmat z Koœciana

Nieczêsto siê zdarza, ¿e sala wido-
wiskowa Centrum Kultury w Œmi-

glu jest wype³niona po brzegi. Taka sy-
tuacja mia³a miejsce 19 listopada w cza-
sie tradycyjnego, corocznego „Koncer-
tu Zespo³ów Tanecznych Pr yzmat”, na
któr ym wszystkie zespo³y ze Œmigla
i z Koœciana mog³y zaprezentowaæ go-
œciom, a przede wszystkim rodzicom,
nad czym pracowa³y w ostatnim okre-
sie i jakie poczyni³y postêpy. Mog³y siê
równie¿ pochwaliæ swoimi osi¹gniêcia-
mi i wieloma zdobytymi nagrodami,
dziêki specjalnie w tym dniu zorgani-
zowanej wystawie dyplomów i wycin-
ków prasowych. Widzowie podziwiali
tancerki i tancerzy w inscenizacjach
tanecznych: w hip-hopie, w jazzie
i modernie. Debiutowa³y dwie nowe
grupy z Koœciana i Œmigla, czyli dzieci
w wieku od 5 do 8 lat. Wystêp przed
280-osobow¹ widowni¹ by³ dla nich nie
lada prze¿yciem! Debiutowa³a te¿
w roli choreografa Justyna Ostrowska
(instruktor tañca w Studio Tañca „Ti-
me2Dance” z Poznania). Tego wieczo-
ru zespo³y Pr yzmat-Bis zatañczy³y a¿
trzy razy wg. jej choreografii. Organi-

zatorami koncertu by³o Œmigielskie
Towarzystwo Mi³oœników Tañca i Cen-
trum Kultury. Tradycyjne cegie³ki wy-
kupione podczas koncertu przeznaczo-
ne bêd¹ na dojazd zespo³ów na najbli¿-
sze konkursy tañca. Goœcinnie nieod-
p³atnie wyst¹pi³y formacje „Jazz Me”
i „Jazzówki” ze Studia Tañca „T i-
me2Dance” Agnieszki Ostrowskiej-
Polc w Poznaniu. Re¿yserami koncer-
tu by³y: Aldona Ostrowska, Agnieszka
Ostrowska-Polc oraz Justyna Ostrow-
ska.

M.D.
foto M. Dymarkowska
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Zima ju¿ za progiem, ale w sercach
chórzystów i ich przyjació³ pozostaj¹

wspomnienia z lipcowej wycieczki na Ka-
szuby. Tradycyjnie „Harmonia” w okre-
sie wakacyjnym organizuje wyjazdy tu-
rystyczne. Obok dalekich woja¿y zagra-
nicznych uwielbiamy odkrywaæ urocze
zak¹tki naszej ojczyzny. W tym roku zro-
dzi³ siê pomys³ na zwiedzenie Kaszub,
niezwyk³ej krainy, w której na ka¿dym
kroku czuæ g³êboko zakorzenion¹ trady-
cjê.
Ju¿ pierwszego, „dojazdowego” dnia cze-
ka³y na nas atrakcje. Zatrzymaliœmy siê
w miasteczku Pelplin na Kociewiu, na
po³udnie od Gdañska, gdzie znajduje siê
ogromny gotycki, pocysterski kompleks
klasztorny. Zwiedziliœmy bazylikê kate-

Wakacyjne wspomnienia

draln¹ z drugim co do wielkoœci o³tarzem
w Europie. Obejrzeliœmy te¿ cenne zbio-
ry muzeum diecezjalnego z jedynym w
Polsce egzemplarzem Biblii Gutenberga,
pierwszej drukowanej ksiêgi w historii
œwiata! Trudno sobie wyobraziæ, ¿e Pel-

plin (du¿o mniejszy od Œmigla) jest sie-
dzib¹ diecezji!
Pod wieczór zajechaliœmy do bazy noc-
legowej w Zaworach ko³o Kartuz nad
piêknym jeziorem K³odno.
Nastêpnego dnia zaplanowaliœmy inten-
sywn¹ penetracjê Kaszub. Zaczêliœmy od
zwiedzenia niezwyk³ego koœcio³a po-
klasztornego w Kartuzach. Klasztor zo-
sta³ przed wiekami wybudowany przez
zakon … kartuzów! Tak, to od nazwy
tego kontemplacyjnego zakonu wywodzi
siê nazwa miasta! Stara bazylika nakryta
oryginalnym dachem w kszta³cie wieka
trumny zrobi³a na nas du¿e wra¿enie.
Kolejnym punktem zwiedzania by³o mu-
zeum Hymnu Narodowego w Bêdomi-
nie.

„Harmonia” przed „domem
do góry nogami” w Szymbarku

Po raz drugi w Œmiglu doby³y siê Wiel
kopolskie Konfrontacje M³odych

Skrzypków i Dudziarzy im. Edwarda
Ignysia. O pierwszy „Ignysiowy Laur”
muzycy ubiegali siê w 2009 r.
Za³o¿eniem organizatorów konfrontacji:
Stowarzyszenia Mi³oœników Folkloru
„¯eñcy Wielkopolscy”, œmigielskiego sa-
morz¹du i Centrum Kultury w Œmiglu
jest propagowanie dudziarskich tradycji
w Œmiglu, a tak¿e upamiêtnianie postaci
Edwarda Ignysia - znakomitego dudzia-
rza i skrzypka, wybitnego pedagoga
i stra¿nika wielkopolskich tradycji muzy-
ki ludowej.
Tegoroczny konkurs zebra³ 25 muzyków:
8 w kategorii dudziarz i 17 w kategorii
skrzypek. W sobotê 26 listopada, dzieñ
przed przes³uchaniami konkursowymi,
odby³y siê warsztaty gry na dudach oraz
skrzypcach podwi¹zanych prowadzone
przez: Tomasza Kiciñskiego i Micha³a
Um³awskiego.
W niedzielê umiejêtnoœci m³odych mu-
zyków ocenia³o jury w sk³adzie: prof. Bo-
gus³aw Linette, Janusz Jaskulski - kierow-
nik poznañskiego oddzia³u Muzeum In-
strumentów Muzycznych oraz Kazimierz
Budzik.
Laur w kategorii - dudziarz zdoby³ Rado-
s³aw ¯ak z Po³ajewa. II miejsce zaj¹³ Pa-
tryk Nowak z Go³êbina Starego a miej-
sce III Tomasz Babiarczyk równie¿
z Go³êbina Starego.
W kategorii skrzypek „Ignysiowy Laur”
powêdrowa³ do Igora Kowalskiego z Szy-
manowa. II miejsce zdoby³a Joanna Bry-
gier z Go³êbina Starego, a III miejsce
zaj¹³ Konrad Foremski z Niet¹¿kowa.

Ignysiowy Laur
Jur y przyzna³o równie¿ wyró¿nienia.
Pierwsze wyró¿nienie otrzyma³ Mateusz
Kie³czewski z Bukówca Górnego. Trzy
drugie, równorzêdne wyró¿nienia powê-
drowa³y do: Mateusza Bryla i Magdale-
ny Br ygier ze Starego Go³êbina oraz
Ma³gorzaty Szymankiewicz z Krobi. Na-
grody dla laureatów ufundowa³ Bur-
mistrz Œmigla.
Zwieñczeniem warsztatów i konkurso-
wych przes³uchañ by³ niedzielny koncert
laureatów w œmigielskim Centrum Kul-
tury prowadzony przez Zofiê Dragan.
Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y równie¿
zespo³y z Bukówca Górnego, Leszna,

Niet¹¿kowa, Stêszewa, Koœciana, Stare-
go Go³êbina, Zb¹szynia oraz Krobi.
Tego dnia odby³a siê tak¿e msza œw.
w intencji skrzypków i dudziarzy odpra-
wiona przez ks. Dziekana Tadeusza Fo³-
czyñskiego w koœciele p.w. œw. Stanis³a-
wa Kostki w Œmiglu. Mszê poprzedzi³
przemarsz kapel dudziarskich oraz
skrzypków ulicami miasta. Muzycy wy-
ruszyli z œmigielskiego cmentarza, gdzie
zagrali nad miejscami spoczynku Edwar-
da Ignysia i Edmunda Wasielewskiego,
a nastêpnie powêdrowali pod pami¹t-
kow¹ tablicê poœwiêcon¹ mistrzowi Igny-
siowi. Na grobach oraz pod tablic¹ wi¹-
zanki kwiatów z³o¿yli przedstawiciele
samorz¹du.

A. Kasperska, foto M. Dymarkowska

Najlepszy wœród dudziarzy

Szkolny Zespó³ Regionalny
z Bukówca Górnego

Igor Kowalski z Szymanowa
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Lekcja chemii z Orlenem
Drugoklasiœci uczestniczyli w pokazowej
lekcji chemii przeprowadzonej przez pra-
cowników Polskiego Koncernu Naftowe-
go „Orlen”. Wyj¹tkowy pokaz w ciekawy
sposób przybli¿y³ uczniom zagadnienia
dotycz¹ce wydobycia i zastosowania ropy
naftowej. Podczas lekcji multimedialnej
poznali czêsto zaskakuj¹ce wykorzysta-
nie jednego z najwa¿niejszych surowców
energetycznych. Bohaterem prezentacji
multimedialnej by³ rówieœnik uczniów
o imieniu Petro, prowadz¹cy widzów
przez intryguj¹cy œwiat ropy naftowej, po-
cz¹wszy od pierwszej destylacji frakcyj-
nej, dziêki której Ignacy £ukasiewicz uzy-
ska³ naftê, na wspó³czesnych czasach
koñcz¹c. Równie wa¿n¹ rolê odegra³o do-
œwiadczenie chemiczne prezentuj¹ce,
w jaki sposób jest przerabiana ropa naf-
towa. Na niecodziennych zajêciach nie
mog³o te¿ zabrakn¹æ materialnych przy-
k³adów zastosowania surowca, czyli przy-
k³adowych przedmiotów codziennego
u¿ytku, wyprodukowanych przy u¿yciu
ropy naftowej lub jej pochodnych. Na
zakoñczenie najbardziej aktywni gimna-
zjaliœci otrzymali nagrody-niespodzianki.
O myszowatych
Wyk³ad na temat myszowatych, przygo-
towany przez doktora Rafa³a £êckiego -
pracownika oddzia³u PAN w Turwi odby³
siê 6 paŸdziernika. Wyk³adowca opowie-
dzia³ uczniom o sposobie ¿ycia myszowa-
tych. Gimnazjaliœci mogli przekonaæ siê,
czym ró¿ni¹ siê gatunki zaliczane do tej
grupy gr yzoni, ogl¹daj¹c ilustracje na

Wieœci z Gimnazjum w Œmiglu
prezentacji oraz podziwiaj¹c ¿ywe okazy
przywiezione przez doktora £êckiego.
Dowiedzieli siê równie¿, co to s¹ „wy-
pluwki” oraz jak¹ metod¹ zostaj¹ schwy-
tane myszy. Na zakoñczenie prowadz¹-
cy odpowiada³ na zadane przez s³ucha-
czy pytania.

Dzieñ obfity w wydarzenia.
14 paŸdziernika spo³ecznoœæ szkolna
obchodzi³a uroczystoœæ przyjêcia w po-
czet gimnazjum pierwszoklasistów oraz
Dzieñ Edukacji Narodowej. O godzinie
ósmej do sal, w których przebywali kan-
dydaci na gimnazjalistów, wkroczy³y cha-
rakteryzatorki, które wykona³y im odpo-
wiedni „makija¿”, a tak¿e sprawdzi³y, czy
maj¹ za³o¿ony „stosowny strój nocny”.
Potem wszystkie klasy uda³y siê do sali
gimnastycznej. Na pocz¹tku cz³onkinie
Samorz¹du Uczniowskiego podda³y pró-
bie pierwszaków, by sprawdziæ, czy s¹
gotowi, aby do³¹czyæ do grona gimnazja-
listów. Mimo, ¿e musieli wykazaæ siê ró¿-
nymi umiejêtnoœciami, uda³o im siê wyjœæ
zwyciêsko z ka¿dego zadania. Zanim na-

st¹pi³o uroczyste pasowanie, musieli po-
konaæ jeszcze jedn¹ przeszkodê - przejœæ
przez ogromn¹ ekierkê. Dyrektor Wan-
da Judek, na znak przyjêcia do grona gim-
nazjalistów, dotknê³a ka¿dego symbolicz-
nym o³ówkiem. PóŸniej na scenê wkro-
czyli uczniowie klas III, którzy przedsta-
wili humorystyczne scenki.
Po przerwie rozpoczê³o siê œwiêtowanie
Dnia Edukacji Narodowej. Najpierw g³os
zabra³a pani dyrektor, która z³o¿y³a ¿ycze-
nia pracownikom szko³y i podziêkowa³a
za podejmowany trud, a tak¿e wrêczy³a
nagrody. O nauczycielach nie zapomnie-
li rodzice i Samorz¹d Uczniowski,
a uczniowie przedstawili etiudê teatraln¹
pt. „Szko³a jak ze snów”. Niezapomnia-
nych wra¿eñ dostarczy³ koncert ¿yczeñ
adresowany do wszystkich osób ob-
chodz¹cych 14 paŸdziernika swoje
œwiêto. Na zakoñczenie programu
uczniowie z³o¿yli ¿yczenia wszystkim
pracownikom i wrêczyli jab³ka-niespo-
dzianki.

Gimnazjum w Œmiglu
Foto archiwum szko³y

Wyk³ad dr. Rafa³a £êckiego

„Kotki” przed pasowaniem

To tutaj w 1747 roku urodzi³ siê Józef
Wybicki, autor Mazurka D¹browskiego
(zmar³ w wielkopolskich Manieczkach
w 1822 roku, pochowany jest
w Poznaniu). W dawnym dworku Wybic-
kich urz¹dzone jest ciekawe muzeum.
Przypomnê, ¿e równie¿ Œmigiel zwi¹za-
ny jest z naszym hymnem. Wybicki czê-
sto bywa³ w nieistniej¹cym ju¿ niestety
dworku Ch³apowskich, w którym miesz-
ka³a Barbara Ch³apowska, ¿ona genera-
³a Jana Henryka D¹browskiego. Szkoda,
¿e okazja do stworzenia œmigielskiego
muzeum leg³a w gruzach wraz z dwor-
kiem…
Z Bêdomina pojechaliœmy do Szymbar-
ku, niewielkiej wioski po³o¿onej w sercu
Szwajcarii Kaszubskiej. Znajduje siê tam
niezwyk³e muzeum - skansen. Na po-
wierzchni wielu hektarów w czasie kil-
kugodzinnego zwiedzania zobaczyliœmy
m. in. najd³u¿sz¹ deskê œwiata, dom sy-

biraka sprowadzony z Syberii, dom osad-
nika sprowadzony z Kanady i chyba naj-
wiêksz¹ atrakcjê, dom postawiony do
góry nogami, w którym mo¿na by³o za-
gubiæ poczucie rzeczywistoœci.  Na ko-
niec wspiêliœmy siê jeszcze na wie¿ê wi-
dokow¹ wybudowan¹ na szczycie Wie-
¿ycy, najwiêkszego wzniesienia pó³noc-
nej Polski, z której podziwialiœmy bajko-
wy krajobraz Szwajcarii Kaszubskiej.
Po powrocie na miejsce noclegowe cze-
ka³a nas jeszcze jedna niespodzianka.
Prawdziwa biesiada z niekoñcz¹cym siê
œpiewem i pl¹sami w specjalnie przygo-
towanym przez gospodarzy miejscu nad
jeziorem. Do naszych muzyków przy³¹-
czyli siê miejscowi akordeoniœci, co jesz-
cze rozgrza³o zabawê, która trwa³a do
póŸnych godzin. Piêkna pogoda i urok
zachodz¹cego nad jeziorem s³oñca dope³-
ni³y wra¿eñ z ca³ego dnia.
Trzeciego dnia postanowiliœmy skorzy-

staæ z bliskoœci morza. Wybór pad³ na
£ebê i S³owiñski Park Narodowy. Kolej-
ne niezwyk³e miejsce na szlaku! Ogrom-
ne ruchome wydmy, krajobraz niemal-
¿e pustynny, a za chwilê… morze!
Ostatnie godziny wycieczkowego relak-
su spêdziliœmy na pla¿y, wspominaj¹c
piêkno kaszubskiej ziemi. Wszyscy
w dobrych humorach wróciliœmy do Œmi-
gla, obiecuj¹c sobie powrót do tej niezwy-
k³ej, jakby z innego œwiata wyjêtej kra-
iny, gdzie - jak mówi miejscowa legenda
- Pan Bóg po stworzeniu œwiata umieœci³
wszystko, co mu jeszcze po trochu zosta-
³o: jeziora, góry, nieprzebyte bory, rozle-
g³e ³¹ki, a nawet skrawek morza!
To koniec ciep³ych wspomnieñ. Chór
myœli ju¿ jednak o kolejnych niezwyk³ych
wyprawach!

Piotr Filipowicz
Foto Piotr Filipowicz,

Wojciech Ciesielski
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M³odzie¿ œmigielskiego gimnazjum
jest bardzo chêtna do dzia³ania, ma

œwietne pomys³y na aktywnoœæ spo³eczn¹
i chêtnie anga¿uje siê w nowe dzia³ania.
Postanowi³a to wykorzystaæ Izabella Sza-
blewska, powo³uj¹c Szkolny Klub Wolon-
tariatu. Spoœród dwudziestoosobowej
grupy zosta³ wybrany lider - Dominika
Sp³awska, natomiast nad ca³oœci¹ czuwa
Izabela Szablewska, która nie ukrywa, ¿e
dzia³ania klubu, przy realizacji ró¿nych
akcji, ³¹czyæ bêdzie z dzia³alnoœci¹ pro-
wadzonej przez siebie INGI (Stowarzy-
szenie Inicjatyw Spo³ecznych INGA) oraz
Stowarzyszeniem „Œwiat³o Nadziei”,
Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Œmi-
glu i innymi organizacjami dzia³aj¹cymi
na terenie gminy.
S¹ ju¿ pierwsze efekty dzia³ania klubu.
29 paŸdziernika w szkole odby³a siê im-
preza dla dzieci „Spotkanie z weso³ymi
duszkami”. M³odzie¿ zajê³a siê promocj¹
(roznios³a ulotki, plakaty), zadba³a o wy-
strój sali (dynie, duszki, wampiry, nieto-
perze, paj¹ki), przygotowa³a k¹cik ka-
wiarniany dla rodziców, k¹cik zabaw,
malowania twarzy, liczne gry i zabawy.
Impreza trwa³a ponad 2 godziny, wstêp
by³ bezp³atny.
Szkolny Klub Wolontariatu planuje ju¿

Nowy rok szkolny, nowe pomys³y
kolejne akcje. W li-
stopadzie odbêd¹ siê
„Andrzejki w krainie
bajek”, które bêd¹
mia³y podobny cha-
rakter jak „Spotkanie
z weso³ymi duszka-
mi”. Planowane s¹
te¿ dzia³ania z okazji
„Dnia wolontariu-
sza”, „Dnia godno-
œci osoby niepe³no-
sprawnej”, i „Dnia
babci i dziadka” .
M³odzi wolontariu-
sze maj¹ równie¿ za-
miar przeprowadziæ
akcjê czytania bajek dzieciom w przed-
szkolu i zerówce, zbierania darów dla
osób potrzebuj¹cych, pomocy osobom
starszym w codziennych obowi¹zkach,
udzielania nieodp³atnych korepetycji (co
siê ju¿ odbywa, jednak g³ównym koordy-
natorem tego programu jest INGA)
Izabella Szablewska zg³osi³a równie¿ œmi-
gielskie gimnazjum do programu „M³o-
dy obywatel”, którego organizatorem jest
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Teraz
pod jej i Eweliny Œwidziñskiej okiem
cz³onkowie klubu bêd¹ realizowaæ za³o-

¿enia programowe - zbada-
nie potrzeb swoich spo³ecz-
noœci i podejmowanie dzia-
³ania na ich rzecz. W ra-
mach programu uczniowie
poznaj¹ spo³ecznoœæ lo-
kaln¹, prowadz¹ wywiady
z przedstawicielami lokal-
nych instytucji, wspólnie
z nauczycielami organizuj¹
debaty z mieszkañcami
i inne dzia³ania lokalne.
I najwa¿niejsze, ucz¹ siê
znajdowaæ sojuszników dla
swoich dzia³añ w najbli¿-

szym otoczeniu.
Izabela Szablewska wspólnie z trzema
uczennicami - Kamil¹ Kubiak, Weronik¹
Nowak, Dominik¹ Sp³awsk¹ wziê³a
udzia³ w warsztatach z aktywnoœci spo-
³ecznej i obywatelskiej, które odby³y siê
4 listopada we Wroc³awiu.
Kolejne uczennice - Joanna Wojciechow-
ska, Martyna Paul i Ewa Krzyœlak przy-
gotowuj¹ siê do konkursu „Moja szko³a
w Unii Europejskiej - Powrót do szko³y”.
Jego celem jest aktywizacja m³odzie¿y,
pog³êbienie wiedzy o Unii Europejskiej
oraz upowszechnienie idei wolontariatu
w zwi¹zku z ustanowieniem roku 2011
Europejskim Rokiem Wolontariatu, jak
równie¿ z prezydencj¹ Polski w Radzie
UE. Program realizowany jest we wspó³-
pracy z MEN i MPiPS, Przedstawiciel-
stwem Komisji Europejskiej w Polsce
 i Biurem Informacyjnym Parlamentu Eu-
ropejskiego.
Klub przyst¹pi³ równie¿ do konkursu
„Europejski Rok Wolontariatu 2011”
w ramach konkursu „Spe³niamy marze-
nia” - Kampania Zachowaj TrzeŸwy
Umys³”.

M.D., foto archiwum

Szkolny Klub Wolontariatu

„Spotkanie z weso³ymi duszkami”
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28 paŸdziernika - Œmigiel
Ok. godz. 1630 do placówki bankowej przy
ul. Skar¿yñskiego wszed³ zamaskowany
mê¿czyzna. W rêku trzyma³ przedmiot
przypominaj¹cy broñ paln¹ krótk¹. Napast-
nik, gestykuluj¹c tym przedmiotem, za¿¹-
da³ wydania pieniêdzy. Kiedy je otrzyma³,
rzuci³ siê do ucieczki. Wszystko wskazuje
na to, ¿e kierowa³ siê w stronê ul. Koœciusz-
ki. Mê¿czyzna ukrad³ nieznaczn¹ sumê
pieniêdzy. Z ustaleñ policji wynika,
¿e przed skokiem rozbójnik by³ widziany
w rejonie ul. Skar¿yñskiego - najprawdo-
podobniej prowadzi³ rozpoznanie. Policja
poszukuje szczup³ego, wysokiego (180-185
cm. wzrostu) mê¿czyzny ubranego
w ciemn¹ bluzê z kapturem, który w pi¹t-
kowe popo³udnie przebywa³ w pobli¿u pla-
cówki bankowej przy ul. Skar¿yñskiego,
nastêpnie bieg³ ul. Skar¿yñskiego w kie-
runku ul. Koœciuszki.
Za rozbój z u¿yciem niebezpiecznego na-
rzêdzia grozi kara do 12 lat pozbawienia
wolnoœci.

28 paŸdziernika - Stary Bia³cz
Ok. godz. 700 zatrzymano kieruj¹cego
osobow¹ toyot¹ 31-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 1,2 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

29 paŸdziernika - Poladowo
Ok. godz. 925 zatrzymano kieruj¹cego
dostawczym wv 34- letniego mieszkañca
powiatu wolsztyñskiego, badanie wyka-
za³o 0,5 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

5 listopada - Czacz
Ok. godz. 1900 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 41-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 0,9 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

8 listopada - Stare Bojanowo
W ci¹gu doby poprzedzaj¹cej zawiado-
mienie nieznany sprawca, po uprzednim
wyciêciu, ukrad³ metalowe elementy wy-
posa¿enia infrastruktur y kolejowej
w rejonie stacji w Starym Bojanowie, war-
toœæ skradzionego mienia to ok. 500 z³.

9 listopada - Czacz
W nocy poprzedzaj¹cej zg³oszenie w³a-
mano siê do lokalu gastronomicznego
w Czaczu, ³upem w³amywacza pad³y ró¿-
nej marki alkohol i papierosy, ³¹czna
suma strat to ok. 1 700 z³.

10 listopada - Bronikowo
O godz. 1625 zatrzymano jad¹cego rowe-
rem 26-latka z gm. Œmigiel, badanie wy-
kaza³o 1,2 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

10 listopada - Karœnice
Ok. godz. 1520 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 61-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, badanie wykaza³o 1,3 promila alko-
holu w organizmie kontrolowanego.

14 listopada - Œmigiel
Za kradzie¿ z w³amaniem odpowiedz¹ dwaj
mê¿czyŸni, zatrzymani przez policjê w so-
botê nad ranem. Jak wynika z ustaleñ, wra-
cali w³aœnie z eskapady, w trakcie której
okradli Œmigielsk¹ Kolej Dojazdow¹. Nie
by³ to pierwszy podobny wypad zatrzyma-
nych.
23-latek z gminy Wolsztyn oraz 19-latek
z gminy Koœcian wpadli w sobotê podczas
rutynowej kontroli drogowej. O pi¹tej rano
na ul. Gostyñskiej w Koœcianie policjanci
zatrzymali do kontroli fiata brava. Podej-
rzenie mundurowych wzbudzi³ przykryty
kocem baga¿ przewo¿ony na tylnej kana-
pie samochodu. Okaza³o siê, ¿e to hurto-
wa iloœæ œrub, podk³adek i innych elemen-
tów metalowych. Podró¿uj¹cy autem dwaj
mê¿czyŸni przyznali, ¿e „towar” pochodzi
z terenu Œmigielskiej Kolei Dojazdowej.
Policjanci ustalili, ¿e nie by³a to pierwsza
wyprawa mê¿czyzn, którzy w³amali siê do
jednego z pomieszczeñ kolejki dwa tygo-
dnie wczeœniej. Wtedy tak¿e ukradli ró¿-
nego rodzaju elementy metalowe. Skra-
dziony ³up trafia³ do punktów z³omu. Za-
trzymanym przedstawiono zarzut kradzie-
¿y z w³amaniem. Straty powsta³e w wyni-
ku obu w³amañ wycenione zosta³y na 1000
z³.

15 listopada - Œmigiel
Wieczorem zawiadomiono policjê o w³a-
maniu do domu jednorodzinnego pod
Œmiglem, w³amywacz wykorzysta³ nie-
obecnoœæ domowników, sforsowa³ zabez-
pieczenie mieszkania i ukrad³ pieni¹dze
oraz aparat fotograficzny, ³¹cznie straty
wyceniono na ok. 8 300 z³.

21 listopada - Œmigiel
Wieczorem policjanci dostali sygna³, ¿e

coœ niepokoj¹cego dzieje siê na stawach
przy miejscowych wiatrakach. Kiedy pa-
trol zajecha³ na miejsce, przy tzw. du¿ym
stawie zasta³ mê¿czyznê, w aucie którego
znajdowa³o siê wiadro, a w nim o ¿ycie
walczy³y amur i z³ocisty karaœ. W stawie
p³ywa³a „gor¹ca jeszcze” 20-metrowa sieæ
rybacka. Na widok radiowozu uciek³o
dwóch kompanów mê¿czyzny, wkrótce
wszyscy jednak zostali zatrzymani. Dwaj
mê¿czyŸni, którzy uciekali, byli nietrzeŸ-
wi, obaj mieli po pó³tora promila alkoholu
w organizmie. Zatrzymani, ka¿dy
w zale¿noœci od swojego zaanga¿owania
w proceder, us³yszeli zarzut k³usownictwa
b¹dŸ pomocy w k³usowaniu. Przestêpstwo
takie zagro¿one jest kar¹ do 2 lat pozba-
wienia wolnoœci. Zatrzymani wchodzili ju¿
w przesz³oœci w konflikt z prawem. K³u-
sownicze trio to m³odzi mieszkañcy Œmi-
gla, Koœciana i Krzywinia.

24 listopada - Œmigiel
W kilkanaœcie godzin po kradzie¿y poli-
cjanci ze Œmigla zatrzymali dwóch podej-
rzanych o ni¹ mê¿czyzn. £upem z³odziei
pad³y pieni¹dze oraz cztery telefony ko-
mórkowe, straty wynosi³y blisko 1500 z³.
Jak ustalono, podejrzani okradli pracow-
ników firmy budowlanej.
Do kradzie¿y dosz³o w nocy z wtorku na
œrodê. Pokrzywdzeni sami poszukiwali z³o-
dziei, dlatego policjê zawiadomili dopiero
po po³udniu. Zorientowani w lokalnym œro-
dowisku dzielnicowi szybko wytypowali
potencjalnych sprawców, zatrzymuj¹c
dwóch œmigielan, 38 i 19-latka. Obaj byli
ju¿ wczeœniej znani policji. Tego wieczoru
pili alkohol. Gdy skoñczy³y im siê pieni¹-
dze, wykorzystali niezabezpieczone drzwi
do pokoju, w którym spali pracownicy,
i przeszukali ich garderobê, zabieraj¹c ze
sob¹ telefony komórkowe i gotówkê.
Sprawcom kradzie¿y grozi do 5 lat pozba-
wienia wolnoœci.

25 listopada - Niet¹¿kowo
Ok. godz. 530 na ul. Leœnej (tzw. „stara
pi¹tka”) dostawczy Mercedes zjecha³
z drogi i przewróci³ siê, niszcz¹c ogro-
dzenia dwóch posesji. Ze wstêpnych usta-
leñ wynika, ¿e kierowca, 31-letni miesz-
kaniec gm. Œmigiel, nie dostosowa³ prêd-
koœci do warunków panuj¹cych na dro-
dze i straci³ panowanie nad autem. Po-
jazdem podró¿owa³o 6 osób, z których
5 zosta³o odwiezionych do koœciañskie-
go szpitala. Dwie osoby odnios³y ciê¿kie
obra¿enia: 27-letni pasa¿er z³amania oboj-
czyka, 33-letni mê¿czyzna z³amania mied-
nicy oraz lewego przedramienia. Mê¿czy-
zna kieruj¹cy pojazdem by³ trzeŸwy.
Na podstawie www.koscian.policja.gov.pl

£upy „z³omiarzy”
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 11/11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 10/11
brzmia³o: „W LISTOPADZIE GO£O
W SADZIE”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Walentyna Majer z Nowej Wsi.
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600)

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

Wszystkim krzy¿ówkowiczom ¿yczymy:

Pionowo
1. zmys³ w jêzyku
2. kobieta
3. waluta Jemenu
4. napój gazowany z kofein¹
5. bañka na p³yny
7. rolnik z p³ugiem
8. wyga
9. s¹siad £otysza
10. dru¿yna w czo³gu
11. belka do burzenia murów
12. piêœciarska arena
13. salonowy taniec figurowy
16. g³adki lód
20. ocena
23. bosak
24. paso¿yt z korzenionó¿kami
26. ha³as, zgie³k
28. 4840 jardów kwadratowych
29. pracownik portowy
31. zespó³ Marka Grechuty
32. szkocki wzór
34. proszek kosmetyczny
36. miejska ochrona

38. szeroka ulica
40. pa³ac su³tana
41. indiañskie god³o
44. odœwietny strój
46. leœna droga
48. angielski grosz
50. roœlinna szkó³ka
52. pos¹g
56. forma zaliczki
57. kalambur, dwuznacznik
59. marka komputera
60. powieœæ Zoli
62. gaz szlachetny
64. rodzaj egzaminu
65. rodzaj umiaru
67. kot lub dywan
68. stolica Jemenu

Poziomo
6. pani prawi¹ca uwagi
14. Anna z powieœci To³stoja
15. sojusznik
17. znaczna suma pieniêdzy
18. spotkanie z sympati¹

19. kuzyn gawrona
21. niemiecki hrabia
22. dawka, porcja
25. bokserski dzwon
27. kara dla kierowcy
30. bitwa
33. œrodek brzucha
35. waszmoœæ pan
37. mêski kontusz z XVIII wieku
39. d³u¿nik na wekslu
42. defekt, skaza
43. belka pod³ogowa
45. sprzeciw
46. koc dla konia
47. urz¹dzenie fotografa
49. bogacz, kapitalista
51. pos³anie, legowisko
53. siatka wêdkarska
55. forma dzier¿awy
58. brzeg, kant
61. os³ona g³owy
63. skala dŸwiêków
64. befsztyk z surowego miêsa
66. charakterystyka
69. ozdoba karty tytu³owej ksi¹zki
70. siedziba Ligi Narodów
71. bajkowa wiedŸma
72. tkanina we³niana z przêdzy zgrzebnej
73. fotel królewski
74. posada w pracy
75. kura znosz¹ca jajka
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Zjawisko przemocy jest powszechne,
ale mówi siê o nim stosunkowo

rzadko. Przemoc w rodzinie jest zjawi-
skiem wstydliwym. Ofiar y nie chc¹ siê
ujawniaæ, mówiæ o tym ze wzglêdu na
wstyd, czêsto poczucie winy, a tak¿e
strach przed reakcj¹ sprawcy. Defini-
cje przemocy wyszczególniaj¹ podzia³
zjawiska na przemoc fizyczn¹, psy-
chiczn¹, seksualn¹ i ekonomiczn¹.
Czêsto bywa tak, ¿e w rodzinie docho-
dzi do wielu rodzajów przemocy, któ-
re zazêbiaj¹ siê b¹dŸ tak ewoluuj¹, ¿e
trudno wskazaæ, któr y z nich wystêpu-
je. Bardzo trudno tak¿e uchwyciæ bez-
poœrednio objawy przemocy. Brak wie-
dzy i dostatecznych informacji przyczy-
nia siê do tego, ¿e czasa-
mi przez wiele lat prze-
moc ma miejsce w czte-
r ech œcianach domu,
a ofiar y w osamotnieniu
prze¿ywaj¹ wiele tr ud-
nych chwil. Zdarza siê
równie¿ i tak, ¿e ofiar y
obwiniaj¹ siê za sytuacjê,
w której siê znalaz³y, czê-
sto s¹ przekonane, ¿e tak
byæ nie powinno, nie zda-
j¹c sobie jednak sprawy,
¿e przemoc jest zjawi-
skiem karalnym. Rodzi-
na, w której wystêpuje
przemoc, czêsto w naj-
bli¿szym otoczeniu postrzegana jest
prawid³owo, za co odpowiada w znacz-
nej mierze sprawca przemocy, któr y
czêsto w wyrachowany sposób tak ma-
nipuluje swymi ofiarami, by te sprawia-
³y pozor y normalnoœci. W³aœnie w ta-
kich rodzinach najtr udniej szybko
zdiagnozowaæ zjawisko. Spoœród wie-
lu stereotypów, które s¹ wymieniane
w zwi¹zku z przemoc¹ w rodzinie, do
najczêstszych nale¿y przeœwiadczenie,
¿e dotyczy ona tylko ludzi z tzw. mar-
ginesu spo³ecznego, gdzie wystêpuje
ubóstwo, alkoholizm. To w³aœnie nad-
u¿ywanie alkoholu czêsto mylnie po-
strzegane jest jako powód stosowania
przemocy. Ostatnie badania psycholo-
giczne wskazuj¹ jednak, ¿e alkohol ni-
gdy nie jest powodem, a jedynie czynni-
kiem, który mo¿e powodowaæ zmniej-
szenie kontroli nad w³asnym zachowa-
niem. Czêsto bywa jednak tak, ¿e

Przemoc w rodzinie - wa¿ne informacje
sprawcy nie spo¿ywaj¹ alkoholu, s¹
dobrze sytuowani i ciesz¹ siê szacun-
kiem otoczenia, a przemoc, jak¹ sto-
suj¹ to, uznawana za najbardziej szko-
dliw¹, przemoc psychiczna, któr¹ zdia-
gnozowaæ najtrudniej.
Poczucie bezsilnoœci, strachu, ci¹g³e-
go zagro¿enia i obaw o przysz³oœæ
swoj¹ i dzieci mo¿e doprowadziæ do
tragedii. Podejmowanie dzia³añ profi-
laktycznych w tym zakresie jest zatem
niezwykle wa¿ne.
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu prze-
mocy w rodzinie na gminy na³o¿one zo-
sta³y nowe obowi¹zki w zakresie jej
przeciwdzia³ania oraz ochrony ofiar.

Wobec powy¿szego burmistrz Œmigla
w listopadzie ubieg³ego roku powo³a³
zespó³ interdyscyplinarny do spraw
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
któr y realizuje gminny program prze-
ciwdzia³ania przemocy oraz ochrony
ofiar. Miejscowy Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej przeprowadzi³ diagnozê zjawi-
ska w skali gminy, opieraj¹c siê na in-
formacjach pracowników socjalnych
i instytucji zajmuj¹cych siê prac¹ z ro-
dzinami lub dzieæmi. Otrzymane dane
potwierdzaj¹, ¿e w gminie zjawisko to
nie jest obce, czego dowodem jest zdia-
gnozowanie przemocy w oko³o 40 ro-
dzinach z tego terenu.
Mówi¹c o przemocy w rodzinie, nale-
¿y zdaæ sobie równie¿ sprawê, ¿e ist-
nieje wiele negatywnych i b³êdnych
opinii na ten temat. Konieczne jest pod-
jecie dzia³añ informacyjnych i profilak-
tycznych, które uœwiadomi³yby spo³e-

czeñstwu, czym jest przemoc w rodzi-
nie, jak mo¿na na ni¹ zareagowaæ
i gdzie zwróciæ siê po pomoc.
Zespó³ interdyscyplinarny do spraw
przemocy w ramach dzia³añ na terenie
gminy ma za zadanie pomaganie w³a-
œnie osobom dotkniêtym zjawiskiem
przemocy.
Ka¿dy z nas mo¿e przyczyniæ siê do ze-
r wania b³êdnego ko³a i zakoñczenia
osobistego dramatu ofiar przemocy.
Konieczne jest mówienie o tym zjawi-
sku i informowanie odpowiednich in-
stytucji. Skuteczna pomoc mo¿e byæ
tak¿e udzielona sprawcom przemocy.
Na terenie gminy mo¿na szukaæ pomo-
cy w nastêpuj¹cych instytucjach:

- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu (tel. 65 518 09 69),
- Posterunek Policji w Œmiglu
(tel. 65 511 63 50),
- Gminna Komisja do Spraw
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Œmiglu
(tel. 65 518 86 51),
- Gminny Punkt Wsparcia Ro-
dziny w Œmiglu, gdzie porad
udziela min. specjalista do
spraw przemocy.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e najwiêk-
szym b³êdem jest brak reak-
cji i za³o¿enie, ¿e to nie nasz
problem, ¿e nie ma sensu
wtr¹caæ siê w nieswoje spra-

wy. Taka postawa upewnia sprawcê
w przekonaniu o bezkarnoœci, a ofiarê
w przeœwiadczeniu, ¿e nikt nie pomo-
¿e jej w rozwi¹zaniu problemu. Pamiê-
tajmy jednak, by unikaæ nadinterpre-
tacji sygna³ów, które tylko pozornie
mog¹ wskazywaæ na opisane zjawisko,
gdy¿ tak¹ postaw¹ równie¿ mo¿na
skrzywdziæ drugiego cz³owieka.
Nie bagatelizujmy ani te¿ nie wyolbrzy-
miajmy, a jedynie b¹dŸmy czujniejsi
i reagujmy rozwa¿nie, najlepiej anga-
¿uj¹c w to wykwalifikowane podmioty,
które dysponuj¹ œrodkami, by zjawisko
wyeliminowaæ.

Micha³ Skoracki
Pracownik socjalny,

cz³onek Zespo³u
Interdyscyplinarnego do Spraw

Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu - tel. 65 518 09 69,
Posterunek Policji w Œmiglu - tel. 65 511 63 50,

Gminna Komisja do Spraw Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œmiglu - tel. 65 518 86 51,
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Sztab w Œmiglu
zaprasza wolontariuszy

do wpó³pracy

Polscy nauczyciele czêsto porównuj¹
siê do swych unijnych kolegów. Pod-

kreœlaj¹ marn¹ pensjê, jak¹ dostaj¹, wska-
zuj¹c zarobki na podobnych stanowi-
skach, np. w Niemczech. Stoj¹cy z dru-
giej strony rodzice czêsto s¹ zdania, ¿e
wy¿sza pensja nauczycielom siê nie na-
le¿y. S³abo ucz¹, czêsto brak im pasji, nie
potrafi¹ zachêciæ uczniów do nauki, po-
wtarzaj¹ w kó³ko stare utarte „prawdy”,
brak im te¿ elastycznoœci, chêci do pra-
cy i nowoczesnoœci.
Nauczyciele narzekaj¹ na swój los, bo ich
zawód jest trudny, fizycznie i psychicz-
nie eksploatuj¹cy, niewdziêczny i s³abo
p³atny. Czy jest tak w rzeczywistoœci?
Gdzie najbardziej op³aca siê uczyæ? Pen-
sja to g³ówny temat, gdy z nauczycielem
zaczyna siê rozmowê o jego zawodzie.
Narzekania nie ma koñca.
Szko³y p³ac¹ s³abo, ale… Tylko rodzice
wiedz¹, jak du¿o wydaj¹ na kursy jêzy-
kowe, szkolenia, korepetycje.
Podczas niedawnego szkolnego projek-
tu „Comenius” mia³em okazjê wielokrot-
nie spotykaæ siê z nauczycielami z wielu
krajów i dyskutowaæ na temat zarobków
i warunków pracy. Prawd¹ jest, ¿e im
bardziej rozwiniêty kraj, tym wiêcej za-
rabiaj¹ nauczyciele w stosunku do innych
zawodów. Trudno jest jednak porówny-
waæ zarobki nauczycieli w Europie, gdy¿
ró¿ne jest np. tzw. pensum, czyli obowi¹z-
kowy tygodniowy przydzia³ godzin. Poza
tym w wiêkszoœci krajów europejskich to
pensum jest silnie zró¿nicowane w zale¿-
noœci od stopnia nauczania, czyli najd³u-

Ile zarabiaj¹ nauczyciele w Europie?
¿ej musz¹ pracowaæ nauczyciele w pod-
stawówkach, nieco krócej w gimnazjach
i najkrócej w liceach koñcz¹cych siê ma-
tur¹. Polska nale¿y do bardzo nielicznej
grupy krajów europejskich, gdzie pen-
sum jest równe we wszystkich typach
szkó³. Doœæ trudno jest wiêc porównaæ
obiektywnie zarobki nauczycieli, jednak
postara³em siê o ma³e zestawienie w kil-
ku wybranych krajach UE, sporz¹dzone
na podstawie rozmów z nauczycielami
z zaprzyjaŸnionych szkó³ oraz danych
z „Gazety Wyborczej” i „Gazety Prawnej”.
Pensja podana jest w przeliczeniu na
EURO netto na miesi¹c. Obejmuje zarob-
ki nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
publicznych z 15-letnim sta¿em pracy -
odpowiednikach polskich gimnazjów.

Z danych wynika wiêc, ¿e jeœli ju¿ byæ
nauczycielem, to najlepiej w Luxembur-
gu!

Ciekawe s¹ te¿ zarobki dyrektorów szkó³.
Z moich rozmów wynika, ¿e najlepiej byæ
dyrektorem w Niemczech lub w Szwaj-
carii - œrednio ponad 4 000,- EURO netto
miesiêcznie!
Zestawienie pokazuje, ¿e polscy nauczy-
ciele s¹ jednymi z najgorzej op³acanych
w Europie, a pewnie te¿ i na œwiecie!
W pewnym sensie niskie zarobki rekom-
pensuje pensum, ale to tylko czêœæ praw-
dy. Podane przez mnie dane s¹ mocne
uœrednione, gdy¿ w wiêkszoœci krajów
nie ma takiego „wynalazku” jak polskie
gimnazja, które dla m³odzie¿y koñcz¹ siê
w³aœciwie niczym. Dopiero po skoñcze-
niu gimnazjum zaczyna siê dla ucznia
prawdziwy wybór dalszej szko³y i przy-
sz³ego zawodu. Tymczasem w wiêkszo-
œci krajów UE uczeñ ju¿ znacznie wcze-
œniej jest ukierunkowany pod k¹tem
przysz³ego zawodu. Nieprawdziwy jest
zarzut, jakoby polscy nauczyciele mieli
najd³u¿sze wakacje. Tylko w Danii pra-
cuje siê o trzy tygodnie d³u¿ej ni¿ w Pol-
sce, a o dwa tygodnie d³u¿ej w Niem-
czech i Holandii. Za to o ca³y miesi¹c kró-
cej uczy siê we Francji i a¿ o pó³tora mie-
si¹ca we W³oszech! Myœlê wiêc, ¿e mój
artyku³ rozwieje wiele mitów o rzeko-
mych wysokich zarobkach nauczycieli
w Polsce, a za³¹czona tabela pozwoli na
obiektywne porównanie ich p³ac do za-
robków nauczycieli w kilku innych kra-
jach UE.

Wojciech
Adamczewski

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
       i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwia-
t³o Nadziei” zorganizowa³o 12 listopada
zabawê andrzejkow¹, w której udzia³
wziê³o 60 par. Zabawê umili³ polsko-w³o-
ski zespó³ „Grandi Band” oraz „Kabare-
cik na WoŸnej”. Podczas imprezy odby³a
siê licytacja bombek choinkowych, wy-
konanych przez uczestników Warsztatów
Terapii  Zajêciowej  w Koœcianie.

Andrzejki „Œwiat³a Nadziei”
Na bombkach widnia³y podpisy s³aw-
nych osób, m. in. Bogdana Smolenia,
Zenona Laskowika oraz Justyny Stecz-
kowskiej. Ca³y dochód z zabawy zosta-
nie przeznaczony na dzia³alnoœæ stowa-
rzyszenia oraz Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim spon-
sorom oraz wolontariuszom, którzy po-
mogli w zorganizowaniu zabawy. Nasza

wspó³praca przyczyni siê do osi¹gniêcia
wspólnego celu, jakim jest mo¿liwoœæ
ufundowania wyjazdów rehabilitacyjnych
dla dzieci ze stowarzyszenia.

Marta Apolinarska
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu 6 listopada zorganizowa³

kolejny w tym roku turniej pi³ki siatkowej.
Tym razem dru¿yny walczy³y o puchar
Mariana Graczyka - komendanta Gminne-
go Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych.
W turnieju wziê³y udzia³ cztery dru¿yny:
OKFiR I, SAMI SWOI, WC NET, ZSET
IVECO Kêpka Leszno. Mecze rozgrywa-
no systemem „ka¿dy z ka¿dym”, przy na-
stêpuj¹cej punktacji: za wygranie meczu
2:0 zwyciêzca otrzymywa³ 3 pkt., przegra-
ny 0 punktów, za wygranie meczu 2:1 zwy-
ciêzca otrzymywa³ 2 pkt. a przegrany 1 pkt.
O klasyfikacji koñcowej decydowa³y tzw.
„du¿e punkty” - te za wygrane mecze.
Po z pasj¹ rozgrywanych meczach I miej-
sce zaj¹³ OKFiR I (8 pkt.), II miejsce WC
NET (7 pkt.), III m ZSET IVECO Kêpka

Walka o puchar
Leszno (2 pkt.), IV m SAMI SWOI (1 pkt).
Kapitanowie dru¿yn odebrali z r¹k komen-
danta puchary oraz pami¹tkowe dyplomy.
Zapraszamy siatkarzy do udzia³u w kolej-
nym turnieju, który odbêdzie siê 11 grud-
nia.

OKFiR, foto OKFiR

Zwyciêskie dru¿yny

W Niechanowie odby³ siê 2 pa¿dzier-
nika I Wojewódzki Turniej Kwali-

fikacyjny skrzatów i ¿aków, w któr ym
startowali zawodnicy KS Polonia Œmi-
giel. W kategorii skrzatów bardzo do-
brze zaprezentowa³a siê Weronika Jan-
kowska, zajmuj¹c 5. miejsce, oraz
£ukasz Ciorga - 4. miejsce. Na dalszych
pozycjach uplasowali siê Miko³aj Ko-
zak, Dawid Ciorga, Bar tosz Ludwi-
czak.
W kategorii ¿aczek I miejsce zajê³a Ni-
kola Kortus, natomiast ch³opcy trzy
pier wsze miejsca - w kolejnoœci: Jakub
Jankowski, Remigiusz Styziñski, Filip
Ludwiczak.

Sukcesy œmigielskich tenisistów sto³owych
Od lewej: Remigiusz Styziñski, Nikola Kotus, Jakub Jankowski,

Filip Ludwiczak

W kategorii kade-
tów œwietnie zapre-
zentowa³ siê Andrzej
Juszczak, któr y na
Ogólnopolskim Tur-
nieju Kwalifikacyj-
nym w Radomsku
zaj¹³ 24. miejsce i tym
samym uzyska³ limit
do gr y w nastêp-
nym turnieju, któr y
odbêdzie siê w Ra-
dzyniu Podlaskim.

Piotr
Mulczyñski

foto archiwum klubu

Zbli¿aj¹ca siê zima nie przestraszy³a
mi³oœników biegania zrzeszonych

w Sekcji Biegacza Oœrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu. Wœród
339 zawodników bior¹cych udzia³
w Biegu Niepodleg³oœci w Luboniu,
na dystansie 10 km, wystartowa³a Kin-
ga Zieliñska, zajmuj¹c siódme miejsce
w kategorii powy¿ej 30 lat. Na takim
samym dystansie w XVIII Biegu Nie-
podleg³oœci w Górze wystartowali Ma-
rian Skrzypczak i Micha³ Szkudlarek.
Bieg open zdominowali zawodnicy zza
wschodniej granicy. Nasi biegacze za-
jêli w swoich kategoriach wiekowych
kolejno ósme i trzecie miejsce. Micha³
Szkudlarek powróci³ z tego biegu do-
datkowo z du¿ym pucharem, któr y

Jesienne biegi
otrzyma³ jako najstarszy zawodnik.
6 listopada w Koœcianie odby³ siê VII
Koœciañski Pó³maraton im. Henr yka
Florkowskiego. Wystartowa³o w nim
940 zawodników. Bieg zwyciê¿y³ za-
wodnik Œl¹ska Wroc³aw, a w pier wszej
dziesi¹tce uplasowa³o siê szeœciu za-
wodników ukraiñskich i dwóch Kenij-
czyków. Ze œmigielskiej sekcji starto-
wa³o a¿ czterech zawodników. Angeli-
na Chrustowaka w kategorii pow. 30 lat
zajê³a 24 miejsce, Kinga Zieliñska w tej
samej kategorii by³a osiemnasta, Ma-
rian Skrzypczak, kategoria pow. 50 lat
- 53 m. a Micha³ Szkudlarek, któr y by³
najstarszym zawodnikiem biegu,
w kat. pow. 70 zaj¹³ trzecie miejsce.

M.D., foto ¯.K.

OKFiR I kontra WC NET

Micha³ Szkudlarek - najstarszy zawodnik
Sekcji Biegacza OKFiR Œmigiel






