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Jak ka¿dego roku, w grudniu 2012
Rada Miejska podjê³a jedn¹ z najwa¿-

niejszych dla gminy uchwa³, dotycz¹c¹
jej bud¿etu na kolejny rok. Bud¿et na rok
2013 radni, w kompletnym sk³adzie,
uchwalili jeszcze przed œwiêtami, tj. 20
grudnia.
W przysz³ym roku zaplanowane wydatki
samorz¹du opiewaj¹ na kwotê 49 143
190,20 z³, a zaplanowane dochody na
kwotê 48 423 492,20 z³, a zatem deficyt
gminnej kasy wyniesie 719 698 z³. Ozna-
cza to, ¿e ³¹czna kwota d³ugu na koniec
2013 roku wyniesie 28,29% i nie przekro-
czy dozwolonego 60% progu zad³u¿enia,
dlatego przysz³oroczny bud¿et samorz¹-
du mo¿na okreœliæ mianem bezpieczne-
go. Najwiêksz¹ pozycj¹ w rozchodach
stanowi¹ wydatki na oœwiatê: 45,11%.
Subwencja oœwiatowa z bud¿etu pañstwa

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
w wysokoœci ponad 12 milionów z³otych
nie pokryje w pe³ni wydatków szkó³, dla-
tego, jak co roku samorz¹d musi prze-
znaczyæ w³asne œrodki na dzia³alnoœæ
oœwiatow¹. Wydatki na opiekê spo³eczn¹
stanowi¹ 17,48%, na kulturê 5,08%, a na
kulturê fizyczn¹ 1,39% ca³ej kwoty plano-
wanych rozchodów. W ramach wydat-
ków inwestycyjnych zaplanowano m.in.
kontynuacjê realizacji projektu „Kom-
pleksowe zagospodarowanie œcieków
w zlewni rzeki Obry”, który zosta³ roz-
szerzony o nowe zadania: budowê sieci
kanalizacyjnej w Sp³awiu, Karœnicach
i Wonieœciu oraz rozbudowê i moderni-
zacjê dzia³aj¹cej w Koszanowie oczysz-
czalni œcieków. Œrodki przeznaczone na
inwestycje w przysz³ym bud¿ecie poœwiê-
cone bêd¹ tak¿e na przebudowê œwietlic
w: Nowym Szczepankowie, Poladowie,

Karminie i Olszewie, budowê ruroci¹gu
wody surowej z Podœmigla, drogi w Sier-
powie, przebudowê zespo³u pa³acowego
w Czaczu, a tak¿e dofinansowanie budo-
wy przydomowych oczyszczalni i usuwa-
nia odpadów powsta³ych przy likwidacji
azbestu. Wydatki obejmowaæ bêd¹ tak-
¿e bie¿¹ce prace remontowo-konserwa-
cyjne obiektów nale¿¹cych do gminy.
Dochodem dla gminy, poza lokalnymi
op³atami i podatkami, które w odniesie-
niu do roku 2012 nie uleg³y zasadniczym
zmianom, bêd¹ równie¿ œrodki ze sprze-
da¿y mienia, a tak¿e dotacje (m.in. na re-
alizacjê projektu: „Kompleksowe zago-
spodarowanie œcieków w zlewni rzeki
Obry”, czy przebudowê œwietlic) oraz
subwencje.
Uchwa³a bud¿etowa zosta³a przez rad-
nych podjêta jednog³oœnie.
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Poza uchwaleniem bud¿etu na rok 2013
radni dokonali ostatnich zmian w bie¿¹-
cym bud¿ecie gminy na rok 2012. Do
bud¿etu odnosi³y siê tak¿e podjête
uchwa³y dotycz¹ce Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Œmigiel na lata
2012-2023 oraz uchwa³a wprowadzaj¹ca
zmiany do uchwa³y z wrzeœnia 2010 roku
w sprawie wysokoœci zaci¹gniêcia po-
¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-

nej na dofinansowanie „Kompleksowego
zagospodarowania œcieków w zlewni rze-
ki Obry - Gmina Œmigiel”. W uchwale tej
zosta³a zmniejszona kwota przychodów
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿y-
czek do kwoty faktycznie zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ w roku 2012.
Ponadto radni podjêli uchwa³ê w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzin-

nej w obrêbie Œmigla, a dok³adnie w re-
jonie ulic: Dudycza i Krêtej. Uchwa³a ta
porz¹dkuje zagospodarowanie prze-
strzenne terenu w rejonie wspomnianych
ulic i okreœla, w jakim charakterze mo¿e
zostaæ wykorzystany teren przylegaj¹cy
m.in. do cmentarza parafialnego.
Na grudniowej sesji radni zatwierdzili
tak¿e plany pracy komisji Rady Miejskiej
na nadchodz¹cy rok.

AKA

MELDUNEK - JEDNA WIZYTA W URZÊDZIE
Od 1 stycznia 2013 r. kwestie zwi¹za-

ne z obowi¹zkiem meldunkowym
mo¿emy zrealizowaæ podczas jednej wizy-
ty w urzêdzie. Od Nowego Roku nie musi-
my najpierw wymeldowaæ siê w jednym
urzêdzie, aby w drugim móc siê zameldo-
waæ. Wszystkie te czynnoœci wykonamy
w tym urzêdzie, w którym bêdziemy do-
konywaæ meldunku. Przy zameldowaniu
nie musimy podawaæ informacji o wy-
kszta³ceniu, czy obowi¹zku wojskowym.
Nie ma równie¿ obowi¹zku przedk³adania
ksi¹¿eczki wojskowej.
U³atwienia w kwestiach meldunkowych
przewiduje ustawa o zmianie ustawy
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobi-

stych oraz niektórych innych ustaw z dnia
7 grudnia 2012r./Dz.U.2012.poz.1407/.
Zniesione zosta³y sankcje karne m.in. dla
obywateli polskich, czy obywateli UE za
niedope³nienie obowi¹zku meldunkowe-
go. D³u¿szy bêdzie tak¿e termin na zg³o-
szenie meldunku. Termin zosta³ wyd³u¿o-
ny z 4 do 30 dni.
Formalnoœci meldunkowych bêdzie mo¿-
na dope³niæ w urzêdzie przez ustanowio-
nego pe³nomocnika. Oznacza to, ¿e usta-
nowiony przez nas pe³nomocnik bêdzie
móg³ nas m.in. zarówno zameldowaæ, jak
i wymeldowaæ z miejsca sta³ego pobytu
oraz z miejsca pobytu czasowego, trwaj¹-
cego ponad 3 miesi¹ce.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku znikn¹³
obowi¹zek zameldowania obywateli pol-
skich oraz obywateli UE na pobyt czaso-
wy, nieprzekraczaj¹cy trzech miesiêcy.
W³aœciciele, dozorcy i administratorzy nie-
ruchomoœci oraz zak³ady pracy nie bêd¹
mia³y obowi¹zku weryfikowania wype³nia-
nia meldunku przez mieszkañców lub pra-
cowników. Nie bêdzie tak¿e obowi¹zku
meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Wyd³u¿ony zosta³ okres wyjazdów zagra-
nicznych podlegaj¹cych zg³oszeniu w ewi-
dencji z 3 do 6 miesiêcy.
Zgodnie z ustaw¹ obowi¹zek meldunko-
wy zostanie zniesiony z pocz¹tkiem stycz-
nia 2016 roku.

Burmistrz Œmigla informuje, i¿ od
roku 2013 podatki: rolny, podatek od

nieruchomoœci oraz leœny nie bêd¹ po-
bierane przez so³tysów i inkasentów.
Nale¿noœci za wy¿ej wymienione podat-
ki nale¿y uiszczaæ:
• w kasie Urzêdu Miejskiego Œmigla
(w godzinach jej otwarcia ),

ZMIANA W SPRAWIE POBORU PODATKÓW
• na rachunek bankowy o numerze : BS
Œmigiel  96 8667 0003 0000 0244 2000
0010.
Uwaga!
W Banku Spó³dzielczym w Œmiglu oraz
w kasie Urzêdu Miejskiego Œmigla nie
s¹ pobierane op³aty od dokonywania
wp³at z ww. tytu³u.

Przypomnienie o terminach p³atnoœci rat
podatków :
• pierwsza rata do dnia  15 marca,
• druga rata do dnia 15 maja,
• trzecia rata do dnia 15 wrzeœnia,
• czwarta rata do dnia 15 listopada.

Burmistrz Œmigla
/-/ Wiktor Snela

Po raz pierwszy w historii Osiedla
     nr II w Œmiglu radny tego okrêgu -
Wojciech Adamczewski i przewodnicz¹-
ca Zarz¹du Osiedla - Sylwia Konieczna
postanowili zaprosiæ seniorów na spotka-
nie noworoczne. Na zaproszenie odpo-
wiedzia³o ponad 60 osób. Spotkanie to
mia³o szczególny wymiar dla osób samot-
nych, którzy na ogó³ rzadko wychodz¹
z domu i nie czêsto uczestnicz¹ w ¿yciu
towarzyskim i publicznym. Zosta³o ono
zorganizowane w restauracji „Marta”.
Podczas niego mo¿na by³o z³o¿yæ sobie
wzajemnie ¿yczenia noworoczne oraz po-
rozmawiaæ „o naszych, s¹siedzkich spra-
wach”. Dla wielu seniorów by³a to tak¿e
okazja do wzajemnego rozpoznania siê
po latach!
W³aœciciele restauracji zaser wowali

SPOTKANIE NOWOROCZNE
wszystkim smaczn¹ kola-
cjê, a do kawy przepyszn¹
szarlotkê na ciep³o. W trak-
cie spotkania Maria Olejnik
zainicjowa³a wspólne œpie-
wanie kolêd. Wszyscy se-
niorzy z ochot¹ w³¹czyli siê
do œpiewu. Bardzo wiele
osób, przede wszystkich
tych starszych, ogarnê³o
wzruszenie i z rozrzewnie-
niem przypominali sobie,
kiedy to ostatni raz widzie-
li siê z niektórymi osobami,
których znaj¹ przecie¿ od
lat! Spotkanie noworoczne by³o dla wie-
lu form¹ mi³ego spêdzenia czasu. Na
¿yczenie wiêkszoœci zaproszonych goœci,
takie spotkania powinny wejœæ do trady-

cji noworocznej naszego osiedla i winny
odbywaæ siê cyklicznie, co roku w okta-
wie Bo¿ego Narodzenie.

Wojciech Adamczewski, foto archiwum

Pierwsze spotkanie op³atkowe Osiedla Nr II

UM Œmigla
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KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW
W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA ŒMIGIEL

Pu³tusk, 24 marca 2009 r. Burmistrz Œmigla odbiera z r¹k
ówczesnego wiceministra œrodowiska - Bernarda B³aszyka

oficjalne zaœwiadczenie o przyznaniu dotacji na budowê systemu
kanalizacyjnego.

Pocz¹tki

Gospodarka œciekowa w gminie Œmi-
giel od dawna czeka³a na gruntow-

ne uporz¹dkowanie. W roku 2000 odda-
no do u¿ytkowania oczyszczalniê œcie-
ków w Koszanowie, do której dostarcza-
no œcieki z czêœci Œmigla i Koszanowa
oraz œcieki dowo¿one z terenu gminy.
Sieæ kanalizacji sanitarnej, poza nielicz-
nymi wyj¹tkami, oparta by³a na istniej¹-
cej kanalizacji burzowej, wykonanej
przede wszystkim z rur betonowych, na
ogó³ bardzo starych i mocno zniszczo-
nych. Gmina przyst¹pi³a zatem do Sto-
warzyszenia Gmin Nadobrzañskich,
zrzeszaj¹cych 27 samorz¹dów,
które wspólnie zamierza³y przy-
gotowaæ i zrealizowaæ program
uporz¹dkowania gospodarki
œciekowej na swoim terenie.
Zamierzenie to, choæ bardzo
ambitne, wydawa³o siê ma³o re-
alne do zrealizowania ze wzglê-
du na liczbê gmin, ró¿ny poziom
ich potrzeb i oczekiwañ, roz-
bie¿ne interesy i mo¿liwoœci fi-
nansowe, a tak¿e ze wzglêdu na
du¿¹ trudnoœæ w koordynowa-
niu projektu o tak wielkiej ska-
li. W zwi¹zku z tym, tu¿ po wy-
borach w 2006 roku, nowo wy-
brany burmistrz wraz z ówcze-
sna Rad¹ Miejsk¹ Œmigla podj¹³

decyzjê o samodzielnym przygotowaniu
dokumentacji i wniosku aplikacyjnego
w zapowiadanym konkursie na uporz¹d-
kowanie gospodarki wodno-œciekowej
w ramach programu operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko, finansowanego
ze œrodków Funduszu Spójnoœci Unii
Europejskiej. Przygotowanie wszystkich
dokumentów zajê³o ponad rok, ale ju¿
wiosn¹ 2008 roku stosowny wniosek
o dotacjê znalaz³ siê w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, czyli w instytu-
cji poœrednicz¹cej dla beneficjentów pro-
gramu operacyjnego Infrastruktura i Œro-

dowisko. By³ to pierwszy konkurs rozpi-
sany przez NFOŒiGW na dotacje do za-
dañ zwi¹zanych z uporz¹dkowaniem go-
spodarki wodno-œciekowej. Po bardzo
wnikliwej weryfikacji z³o¿onego przez
gminê wniosku, po roku do Urzêdu wp³y-
nê³a wiadomoœæ, ¿e zosta³ on zaakcepto-
wany i, ¿e gmina Œmigiel otrzyma na re-
alizacjê zadania dotacjê w kwocie ponad
43 mln z³otych. Bior¹c pod uwagê proce-
durê konkursow¹, Œmigiel by³ wówczas
jedn¹ z trzech pierwszych gmin w Pol-
sce, które otrzyma³y pomoc z Funduszu
Spójnoœci na budowê systemu kanaliza-
cyjnego i pierwszym takim samorz¹dem

spoœród cz³onków Stowarzysze-
nia Gmin Nadobrzañskich.
W œlady gminy Œmigiel poszed³
równie¿ inny cz³onek Stowarzy-
szenia - Grodzisk Wielkopolski,
który tak¿e pozyska³ dotacjê.
Umowa pomiêdzy gmin¹ Œmi-
giel, a NFOŒiGW na dofinanso-
wanie projektu Kompleksowe
Zagospodarowanie Œcieków
w Zlewni Rzeki Obry - Gmina
Œmigiel, zosta³a podpisana
4 czerwca 2009 roku w Warsza-
wie. Od tego dnia ruszy³y przy-
gotowania do rozpoczêcia pierw-
szej budowy.
cdn.

Wiktor Snela

ODDALI CZEŒÆ POWSTAÑCOM

Zuchy i harcerze z 2 ŒDH „S³oneczna
Gromada” im. Janka Bytnara „Rude-

go” dzia³aj¹cej przy Szkole Filialnej
w ¯egrówku, mi³o i aktywnie spêdzili fe-
rie. Zgodnie z tradycj¹ zosta³y rozegrane
zawody w krêgle, w Lesznie. Nastêpnie
dzieci doskonali³y swoje umiejêtnoœci p³y-
wackie na basenie „Akwawit” oraz prze-
prowadzi³y zwiad po Lesznie, podczas któ-

HARCERSKIE FERIE
rego zdoby³y wiele ciekawych informacji,
np. zapozna³y siê z legend¹ zwi¹zan¹ z mia-
stem. Zuchy i harcerze uczestniczyli
w grach harcerskich nawi¹zuj¹cych do hi-
storii „Cichociemnych”. Podczas spotkañ
z piosenk¹ harcersk¹ wspominali minio-
ne biwaki, zimowiska, obozy i planowali
kolejne, wspólne wyjazdy.

B. £awniczak, foto archiwum 2 ŒDH „S³oneczna Gromada”

W rocznicê wymarszu œmigielskiej
kompanii na Powstanie Wielkopol-

skie, 11 stycznia, poleg³ych w walce, do
apelu wezwa³a Magdalena Drótkowska -
komendantka Hufca ZHP w Œmiglu. Na-
stêpnie rys historyczny niepodleg³oœcio-
wego zrywu przedstawi³a hm. Barbara
£awniczak.
Czeœæ uczestnikom walk Powstania Wiel-
kopolskiego, mieszkañcom ziemi œmi-
gielskiej oddali harcerze z œmigielskie-

go hufca, przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych oraz przedstawiciele miejsco-
wych organizacji przy obelisku Powstañ-
ców Wielkopolskich. W tym miejscu zo-
sta³y z³o¿one okolicznoœciowe wi¹zanki.
Tego gestu dokona³y nastêpuj¹ce dele-
gacje: Burmistrz Œmigla - Wiktor Snela,
Roman Schiller - zastêpca przewodnicz¹-
cego Rady Miejskiej, kombatanci, przed-
stawiciel Stowarzyszenia Porozumienie
Ziemia Koœciañska, dyrektor i pracowni-

cy Centrum Kultury, harcerze oraz m³o-
dzie¿.

AKA, A. Kasperska

Komendantka Hufca ZHP w Œmiglu
Magdalena Drótkowska
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Konkurs na logo o niepaleniu rozstrzy-
gniêty
W dniu 5 grudnia ubr. podczas apelu od-
by³o siê podsumowanie szkolnego konkur-
su na logo o niepaleniu. Uczniowie, któ-
rzy wziêli w nim udzia³, wykonywali prace
indywidualnie lub grupowo. Komisja kon-
kursowa postanowi³a przyznaæ pierwsze
miejsce uczennicy klasy II, Barbarze Olek-
siak. Wyró¿niono tak¿e trzy prace wyko-
nane przez: Zofiê Guciñsk¹, Kajê Spycha-
³ê, Oliwiê Borowiak z kl. Id; Anetê Józef-
czak, Martê Maækowsk¹ i Krystynê Ko-
zak z kl. IId oraz Wiktoriê Kubiak i Zuzan-
nê Koteck¹ z kl. Id.

Miko³ajki w gimnazjum
Czerwona czapka, siwa broda, œmiej¹ce
siê oczy i wielki wór na ramieniu. Œwiêty
Miko³aj? Któ¿ nie zna owego pana? 6 grud-
nia z inicjatywy Samorz¹du Uczniowskie-
go obchodzono w Gimnazjum w Œmiglu
miko³ajki. Tego dnia, na szkolnych kory-
tarzach zrobi³o siê czerwono. G³owy wie-
lu uczniów i nauczycieli zosta³y przyozdo-
bione charakterystycznymi czapkami,
a wœród elementów garderoby nie zabra-
k³o „miko³ajowych” akcentów. Zaanga¿o-
wanie gimnazjalistów by³o oceniane, bo
niespodziewanie okaza³o siê, ¿e przybysz
z dalekiej Laponii poszukuje pomocników.
Najlepszymi kandydatami na to stanowi-
sko okazali siê uczniowie z klas IIc, IIe
i IIIa.

Podró¿ po œwiecie muzyki
W dniu 11 grudnia 2012 roku aula œmigiel-

WIEŒCI Z GIMNAZJUM W ŒMIGLU
skiego gimnazjum zmieni³a siê na kilka-
dziesi¹t minut w salê koncertow¹. Duet
smyczkowy (panowie Krzysztof Orze-
chowski i Wojciech Marcinowski) prze-
prowadzi³ zgromadzon¹ publicznoœæ
przez zaczarowany œwiat instrumentów
strunowych. Uczniowie i nauczyciele
mieli okazjê zapoznaæ siê z melodiami
z ró¿nych epok i stron œwiata. Us³yszeli-
œmy zarówno utwory muzyki powa¿nej,
jak i rozrywkowej, znane, jak i te mniej
popularne, wykonywane na skrzypcach
lub altówce oraz wiolonczeli. Na zakoñ-
czenie muzycznego spotkania przepro-
wadzono quiz muzyczny. Na znawców
melodii ze znanych filmów i seriali cze-
ka³y nagrody.

By pamiêæ przetrwa³a
13 grudnia ubr. minê³o 31 lat od momen-
tu wprowadzenia w Polsce stanu wojen-
nego. W ramach szkolnych obchodów
rocznicowych uczniowie klas trzecich
obejrzeli film pt. „Œmieræ jak
kromka chleba”, poœwiêcony pa-
cyfikacji kopalni „Wujek”. Miej-
my nadziejê, ¿e dzie³o Kazimie-
rza Kutza rozbudzi wœród m³o-
dzie¿y zainteresowanie wydarze-
niami, które mia³y miejsce w na-
szym kraju pod koniec 1981
roku.

Czar Bo¿ego Narodzenia
Bo¿e Narodzenie to niew¹tpliwie
najpiêkniejsze œwiêta w roku.
Spo³ecznoœæ œmigielskiego gim-

nazjum podda³a siê ich magii 21 grudnia.
W pi¹tkowy poranek odby³y siê spotka-
nia uczniów z wychowawcami i nauczy-
cielami, podczas których dzielono siê
op³atkiem, œpiewano kolêdy, obdarowy-
wano siê prezentami. Wigilie mia³y
miejsce w œwi¹tecznie przystrojonych
klasach, przy choinkach
i pomys³owych gazetkach. Tego dnia
uczniowie i nauczyciele obejrzeli rów-
nie¿ przedstawienie pt. „Hipermarket”
przygotowane przez gimnazjalistów
pod kierunkiem nauczycielek: Moniki
W³och i Alicji Przyby³ek. Na scenie,
w sali gimnastycznej zabrzmia³y rów-
nie¿ kolêdy i œwi¹teczne piosenki wy-
konywane przez uczestników zajêæ ar-
tystycznych z klas II i III. Spektakl przy-
pomnia³ widzom, ¿e „w œwi¹teczne dni
magiczna jest mi³oœci moc, gdy dzieli-
my j¹ w wœród ludzi wokó³ nas”, a „naj-
lepsze prezenty ukryte s¹ w sercach”.

Gimnazjum w Œmiglu,

foto archiwum szko³y

Nasta³ d³ugo oczekiwany czas przed-
œwi¹teczny, podczas którego dzieci

mog³y spotkaæ siê ze œw. Miko³ajem - tu-
dzie¿ Gwiazdorem. Miko³aj by³ ubrany, jak
to mu przystoi, w czerwono-bia³y strój, po-
z³acane okulary, mia³ d³ugie, siwe w³osy i
brodê, bia³e rêkawiczki, poz³acany
i obsypany brokatem dzwonek oraz rózgê.
Równie¿ „w¹skotorówka” wygl¹da³a ina-
czej ni¿ zazwyczaj. W jej wnêtrzu dumnie
wisia³y girlandy, do których przyczepione
by³y ozdoby œwi¹teczne, a na szybach wid-
nia³y œnie¿ne wzory.
Œw. Miko³aj wyjaœni³ dzieciom, dlaczego
w tym czasie nie porusza siê saniami, tyl-
ko w³aœnie Œmigielsk¹ Kolejk¹ W¹skoto-
row¹ i opowiedzia³ im tak¹ oto historiê:
„Kiedy lecia³em do Was na moich saniach,
ci¹gniêtych przez renifery - w tym moje-
go najsilniejszego Rudolfa Czerwononose-
go - chcia³em kupiæ trochê pysznych to-

O MIKO£AJU, KTÓRY JE�DZI£ KOLEJ¥
ruñskich pierników. Gdy byliœmy w oko-
licach Torunia, moje renifery siê prze-
ziêbi³y - przez to musia³em je tam zosta-
wiæ. W³aœnie dlatego jeŸdzimy dzisiaj t¹
kolejk¹. Mam jednak nadziejê, ¿e do
Wigilii zd¹¿¹ wyzdrowieæ i bêdê móg³
porozwoziæ wszystkie prezenty. Zd¹¿y-
³em jednak te pierniki kupiæ i za chwilê
Was nimi poczêstujê.”
Dzieci doradza³y Mi-
ko³ajowi, co zrobiæ
by renifery szybko
wyzdrowia³y, mówi³y
równie¿ jakie prezen-
ty chc¹ zobaczyæ pod
choink¹ w tym roku,
œpiewa³y kolêdy i re-
cytowa³y wierszyki.
Nie zabrak³o tak¿e
pami¹tkowych zdjêæ
i chêci przytulenia

siê do grubego brzucha Miko³aja.
Na przeja¿d¿ki ze œw. Miko³ajem, które
odbywa³y siê od 6 do 14 grudnia 2012 r.,
wybra³o siê 276 dzieci z przedszkoli oraz
szkó³ podstawowych z gminy Œmigiel,
a tak¿e dzieci z osiedla nr 4. Wszystkie
pociechy otrzyma³y s³odkie upominki.

ZGKiM
foto ZGKiM

Czar Bo¿ego Narodzenia

Pami¹tkowe zdjêcie z kolejkowym Miko³ajem
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P od koniec paŸdziernika grupa
uczniów uczestnicz¹cych w projek-

cie „Comenius” wyjecha³a do Muzeum
Adama Mickiewicza w Œmie³owie. Miesz-
cz¹ce siê w piêknym, klasycystycznym
pa³acu muzeum posiada bogate zbiory
pami¹tek po naszym wieszczu naro-
dowym, m.in. rzeczy osobiste poety,
ale tak¿e pierwsze wydania „Pana
Tadeusza” - paryskie i polskie oraz
zbiory wierszy z dedykacjami auto-
ra. Podczas lekcji muzealnej ucznio-
wie poznali ¿ycie i najwa¿niejsze in-
formacje dotycz¹ce twórczoœci wiel-
kiego romantyka, obejrzeli unikalne
fotografie i obrazy zwi¹zane z dzie-
³ami i ich twórc¹. Wizyta w muzeum
by³a nie tylko ciekawym doœwiad-
czeniem, ale tak¿e da³a uczniom
mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontak-

WYJAZDY POD ZNAKIEM COMENIUSA
tu z „duchem” najwiêkszego polskiego
poety oraz w znacznym stopniu poszerzy-
³a ich wiedzê na temat jego twórczoœci.
Jest to o tyle istotne, ¿e jedn¹ z propozy-
cji wspólnych lektur w przedsiêwziêciu
„Co czytaj¹ m³odzi Europejczycy?” by³y

„Dziady” Adama Mickiewicza.
W listopadzie gimnazjaliœci bior¹cy
udzia³ w projekcie udali siê po raz drugi
do Muzeum Archidiecezjalnego w Pozna-
niu, gdzie uczestniczyli w lekcji pt. „Bo-
skie jak diabli”. W trakcie zajêæ mieli

mo¿liwoœæ, „z przymru¿eniem oka”
spojrzeæ na Bibliê i apokryfy, a tak-
¿e z bliska przyjrzeæ siê niektórym
eksponatom zgromadzonym w mu-
zeum. Jednoczeœnie dowiedzieli siê,
w jaki sposób o Bogu potrafi³ pisaæ
ksi¹dz Twardowski, jak wyobrazi³
sobie proces Jezusa Bu³hakow i co
o wydarzeniach opisanych w Ksiê-
dze Rodzaju myœla³ ks. Józef Tisch-
ner. Uczniowie w trakcie wycieczki
zwiedzili tak¿e poznañsk¹ katedrê.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum

Zakoñczy³ siê Œwi¹teczny Konkurs In-
ternetowy Miejskiej Biblioteki

w Œmiglu. 7 stycznia o godzinie 18-stej
odby³o siê podsumowanie konkursu, któ-
ry biblioteka og³osi³a na czas d³ugiego,
œwi¹teczno-noworocznego weekendu.
Mia³ on na celu dostarczenie czytelnikom
i internautom rozrywki, ale tak¿e promo-
cjê biblioteki i jej form pracy w œrodowi-
sku. Zadaniem uczestników konkursu
by³o aby na stronie internetowej Cen-
trum Kultury odszukaæ 15 aktywnych
bombek choinkowych z ukrytymi w nich
pytaniami. Odpowiedzi by³y w zasadzie
³atwe, wymaga³y jednak dok³adnego
wg³êbienia siê w treœæ strony, co trochê
zniechêca³o. Wielu internautów rezygno-
wa³o w trakcie i niestety statystyka pod-
sumowania konkursu nie przedstawia siê
imponuj¹co. Dotar³o do nas tylko 20 maili
z rozwi¹zaniami, w tym 12 prawid³owych.
Znalaz³y siê wiec osoby, którym wystar-
czy³o cierpliwoœci i wytrwa³oœci. Zgod-
nie z regulaminem konkursu nagrody

wylosowa³a pierw-
sza osoba, która
4 stycznia odwiedzi³a
bibliotekê. By³a ni¹
czytelniczka od lat wy-
po¿yczaj¹ca  u nas
ksi¹¿ki - pani Longina
R a t a j c z a k .
I tak w rezultacie
g³ówn¹ nagrodê - za-
proszenie wraz
z osob¹ towarzysz¹c¹
na obiad do restaura-
cji „Poemat” otrzy-
ma³a pani Agniesz-
ka Ratajska ze Œmi-
gla. Nagrodê tê ufundowa³ w³aœciciel
lokalu - pan Pawe³ Smelkowski, za co
jesteœmy mu bardzo wdziêczni. Nato-
miast 5 równorzêdnych nagród o war-
toœci 40 z³ ka¿da (czekoladki MON
CHERI oraz album „Œwiat³em Malowa-
ne”) otrzyma³y panie: Weronika Bota
z Czacza, Dorota Markowska z Broni-

KTO ZJE OBIAD W „POEMACIE”?

kowa, Iwona W³och, Marysia Ziegler
i Weronika ¯urek ze Œmigla.
Nagrody wrêczyli: dyrektor Centrum
Kultury w Œmiglu - Eugeniusz Kurasiñ-
ski i kierownik Biblioteki - Danuta
Hampel.

Kazimiera Styziñska
foto Aleksandra Stró¿yñska

PRZY OP£ATKU
W sali wiejskiej, w ¯egrówku
        6 stycznia na tradycyjnym
op³atku spotkali siê mieszkañcy
¯egrówka, Bielaw, ̄ egrowa i Nowe-
go Œwiata. Œwiêto Trzech Króli po
raz kolejny by³o okazj¹ do podzie-
lenia siê op³atkiem i wspólnego
œpiewania kolêd przy akompania-
mencie zespo³u muzycznego pro-
wadzonego pod kierunkiem p. Jana Ko-
zaka. W atmosferê œwi¹t, zebranych go-

œci, wprowadzi³y przedszkolaki i ucznio-
wie szko³y prezentuj¹c siê w jase³kach.

Organizatorem spotkania by³o Ko³o
Gospodyñ Wiejskich. W uroczysto-
œci uczestniczyli tak¿e zaproszeni
goœcie: zastêpca burmistrza - p. Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska z ma³-
¿onkiem, proboszcz parafii w Wilko-
wie Polskim - ks. Marek Smólski,
radny - Zenon Skoracki oraz so³tysi
¯egrówka, ̄ egrowa, Bielaw i Nowe-

go Œwiata.
Szko³a Filialna w ¯egrówku

Na lekcji „Boskie jak diabli”

Zwyciê¿czynie  konkursu

Jase³ka

foto archiwum
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Proboszcz z Czacza uczestnikiem Powstania Styczniowego z 1863 roku

Senat RP przyj¹³ uchwa³ê o upamiêt-
nieniu w 2013 roku 150 rocznicy Po-

wstania Styczniowego, które zakoñczy-
³o siê klêsk¹. Nie jest jednak tak, jak nie-
którzy g³osz¹, ¿e nasze dzieje oprócz Po-
wstania Wielkopolskiego nie znaj¹ in-
nych, zwyciêskich zrywów Polaków.
Warto w tym miejscu przypomnieæ po-
wstanie nowos¹deckie z 1656 roku, wiel-
kopolskie z 1806 roku, galicyjskie z 1809
roku, lwowskie z 1918 roku, sejneñskie
z 1919 roku i trzecie powstanie œl¹skie
z 1921 roku. W drugiej po³owie XIX wie-
ku trwa³ dramat rozbiorów Polski. Zabor-
com nie uda³o siê zniszczyæ œwiadomo-
œci narodowej Polaków, którzy starali siê
ró¿nymi drogami, a wiêc tak¿e w drodze
walki zbrojnej, wywalczyæ niepodleg³oœæ.
Przegrana przez Rosjê wojna krymska
(1853-56) stworzy³a pozory os³abienia
Rosji. Represje w³adz carskich, które spo-
wodowa³y w Warszawie œmieræ wielu lu-
dzi, a tak¿e zarz¹dzona w styczniu 1863
roku tzw. „branka”, w wyniku której mia-

³o wcieliæ siê do wojska 12 tysiêcy m³o-
dych ludzi, w tym 1950 w samej Warsza-
wie, doprowadzi³y do wybuchu Powsta-
nia Styczniowego. Od samego pocz¹tku
czynn¹ pomoc powstañcom udzielali ro-
dacy z pozosta³ych zaborów, a tak¿e
z zagranicy. Pomoc ta wyra¿a³a siê m.in.
w postaci zbiórek pieniêdzy, ró¿nych ma-
teria³ów wojennych oraz osobistym
udzia³em w dzia³aniach powstañczych.
Polacy przekraczali granice zaboru rosyj-
skiego indywidualnie, a tak¿e w zorgani-

Ks. Józef Koszczyñski urodzi³ siê
        25 listopada 1808 roku w Kostrzy-
nie, gdzie po ukoñczeniu szko³y elemen-
tarnej zosta³ oddany przez rodziców do
protestanckiej szko³y w Swarzêdzu,
w celu wyuczenia siê jêzyka niemieckie-
go. Znajomoœæ tego jêzyka mia³a przydaæ
mu siê do prowadzenia pracy rzemieœl-
niczej, gdy¿ tak¹ przysz³oœæ wymyœlili
sobie dla niego rodzice. Stan rzemieœlni-
czy nie podoba³ siê m³odemu Józefowi
i wyprosi³ na rodzicach zgodê przenie-
sienia do szko³y przy seminarium du-
chownym w Poznaniu. W wieku siedem-
nastu lat ukoñczy³ szko³ê i uda³ siê do
Warszawy z myœl¹ wst¹pienia do klasz-
toru. Ostatecznie w wyniku braku miejsc
zosta³ pos³any w 1930 roku do zakonu
ojców franciszkanów w Krakowie. Tam
ukoñczy³ kurs w seminarium duchow-
nym i wyœwiêcony na ksiêdza odda³ siê
z pe³nym poœwiêceniem pracy duszpa-
sterskiej. W krótkim czasie zosta³ kusto-
szem i kaznodziejom klasztornym. Na-
stêpnie zosta³ doceniony przez inne za-
kony i koœcio³y w Krakowie. Dziêki temu,
¿e obra³y go sobie na swojego kaznodzie-
jê, jego sytuacja finansowa na tyle siê po-
lepszy³a, ¿e staæ go by³o na trzyletnie stu-

zowanych oddzia³ach. Byli wœród nich
ksiê¿a, ziemianie, ch³opi, rzemieœlnicy,
uczniowie, itd. Ocenia siê, ¿e w powsta-
niu wziê³o udzia³ 4 tysi¹ce Wielkopo-
lan. Wœród nich, na podstawie doku-
mentów pruskich, uda³o siê ustaliæ
nazwiska 31 mieszkañców ziemi ko-
œciañskiej, z których 2 poleg³o. W gro-
nie powstañców wymieniony jest ks.
prob. Józef Koszczyñski z Czacza. Jak
wspomniano powstanie zakoñczy³o siê
klêsk¹. By³o to ostatnie powstanie pol-
skie w XIX wieku. Przyjmuje siê, ¿e
w szeregach powstañczych s³u¿y³o
oko³o 200 tysiêcy ¿o³nierzy, zginê³o 20
- 25 tysiêcy. Rezultatem represji, by³o
zes³anie 40 tysiêcy w g³¹b Rosji, z tego
czêœæ na katorgê. Skonfiskowano tak-
¿e oko³o 3 tysiêcy maj¹tków.
Mimo klêski, Polacy dali czytelny sy-
gna³ œwiatu, ¿e mimo braku niepodle-
g³oœci stanowi¹ odrêbny naród, który
nie wyrzek³ siê prawa do wolnoœci.

Jan Pawicki

SYLWETKA KS. JÓZEFA KOSZCZYÑSKIEGO
dia na Uniwersytecie Jagielloñskim. Za-
kon wysoko oceniaj¹c jego pracowitoœæ
mianowa³ go Gwardianem (Gwardian -
w zgromadzeniach zakonnych funkcjo-
nuj¹cych w oparciu o regu³ê zakonn¹
Franciszka z Asy¿u, kadencyjny, prze³o-
¿ony domu zakonnego). Po szeœciu la-
tach pracy na tym stanowisku podziêko-
wa³ ojcu prowincja³owi za ten urz¹d i za
pozwoleniem klasztoru wróci³ w 1842
roku do Wielkiego Ksiêstwa Poznañskie-
go, do swojego wuja ks. Margoñskiego,
proboszcza w Chojnicy pod Poznaniem,
gdzie pracowa³ jako wikariusz. Po trzech
latach zosta³ powo³any na wikariusza

w Cerekwicy pod Szamotu³ami, a po ko-
lejnych trzech na proboszcza w Kiekrzu
pod Poznaniem. W 1848 roku ks. Józef
wzi¹³ czynny udzia³ w ruchu narodowym.
Po oœmiu latach pracy w Kiekrzu prze-
niós³ siê na probostwo w Czaczu (1856).
Tu da³ siê poznaæ jako doskona³y i gorli-
wy kap³an oraz troskliwy opiekun parafii
i szko³y. Organizowa³ czêste spotkania
z misjonarzami i wspomaga³ biednych.
Zmar³ w wieku 58 lat, 12 paŸdziernika
1966 r., po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, na
któr¹ zapad³, jako wiêzieñ stanu w 1863
roku w fortecy poznañskiej.

M.D., foto M. Dymarkowska
Koœció³  i plebania w Czaczu

Artur Grottger „Bitwa”
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Tradycyjnie, w przedœwi¹teczny czas,
uczniowie, nauczyciele i pracownicy

szko³y w Starej Przysiece Drugiej spotka-
li siê w sali gimnastycznej, aby razem
prze¿ywaæ nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. W niezwyk³¹ atmosferê
œwi¹t przenios³y wszystkich jase³ka, przy-
gotowane przez uczniów klas III szko³y
podstawowej pod kierunkiem Izabeli
W³odarczak, Bo¿eny Okupniczak i Zofii
Kolasy. Urok ca³emu przedstawieniu do-
da³a scenografia wykonana dziêki pomo-
cy rodziców uczniów klas III. Ca³oœæ
uœwietni³ wystêp chóru szkolnego, któ-
ry pod opiek¹ Micha³a Dolaty zaœpiewa³
z wielkim entuzjazmem polskie kolêdy.
Tegoroczne jase³ka przenios³y wszyst-

JASE£KA W STAREJ PRZYSIECE DRUGIEJ
kich w czas, kiedy
Maryja i Józef szuka-
j¹c schronienia, po
d³ugiej wêdrówce,
spêdzaj¹ noc w sta-
jence. Tam rodzi siê
Zbawiciel, do które-
go przychodz¹ miê-
dzy innymi, tak zacni
goœcie, jak trzej Mê-
drcy ze Wschodu. Na
koniec chór szkolny zaœpiewa³ wspólnie
ze wszystkimi zebranymi goœæmi kilka
kolêd.
Po zakoñczeniu przedstawienia g³os za-
brali: przewodnicz¹ca Rady Rodziców -
Agnieszka Przygodzka oraz dyrektor

W œwiêto Trzech Króli, w koœciele
p.w. œw. Stanis³awa Kostki odby³

siê Koncert Kolêd i Pastora³ek inaugu-
ruj¹cy jubileusz 120-lecia Towarzystwa
Œpiewu „Harmonia”.
Przed publicznoœci¹, wœród której byli
tak¿e: Wies³awa Poleszak-Kraczewska -
Zastêpca Burmistrza Œmigla oraz ks.
Dziekan Tadeusz Fo³czyñski, wyst¹pili
cz³onkowie jubileuszowej „Harmonii”

ŒPIEWALI KOLÊDY I PASTORA£KI

szko³y - Pawe³ Szymkowiak. To w³aœnie
oni wszystkim zebranym goœciom z³o¿y-
li ¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne.

Zofia Kolasa
foto archiwum

oraz Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wiel-
kopolscy”, który zaœpiewa³ równie¿ na
popo³udniowej mszy œw. poprzedzaj¹cej
koncert.
Towarzystwo Œpiewu „Harmonia” zosta-
³o za³o¿one w 1893 roku, dlatego w tym
roku bêdzie œwiêtowaæ 120 lat swojej
dzia³alnoœci. Na zorganizowanie obcho-
dów, œmigielski samorz¹d pozyska³
wsparcie finansowe z Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Jubileuszowy kon-
cert Towarzystwa odbêdzie siê w kwiet-
niu. Chór doczeka równie¿ publikacji
opisuj¹cej jego ponad stuletni¹ dzia³al-
noœæ, zaœ œpiewaczki nowych strojów.

AKA
fot. AKA
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Mimo ¿e na ulicach Œmigla, Czacza
          i ¯egrówka pojawi³o siê a¿ 53 wo-
lontariuszy nie uda³o siê nam nie tylko
pobiæ rekordu z 2011 roku, kiedy to ze-
braliœmy prawie 16.000 z³, ale i nie dobili-
œmy do wyniku ubieg³orocznego (15.442
z³). Nie jest to jednak dowód na brak hoj-
noœci i empatii wœród naszego spo³eczeñ-
stwa. Ostatecznie zebrana przez nas kwo-
ta 13.268 z³ jest nie ma³a i utwierdza
w przekonaniu, ¿e pomagamy.
W naszej gminie imprezy fina³owe odby-
wa³y siê, jak zwykle w czterech miejsco-
woœciach: w Bronikowie (które ma w³a-
sny sztab) oraz w Czaczu, ¯egrówku
i Œmiglu skupionych w jednym, œmigiel-
skim sztabie.

KOLEJNY FINA£ WOŒP ZA NAMI

W tym roku wszystko rozpoczê³o siê
w Œmiglu. O godzinie 1300 przed Cen-
trum Kultury podjecha³ samochód tere-
nowy zespo³u Kowal Extreme off Road,

który ka¿dego chêtnego, za dowoln¹
kwotê wrzucon¹ do puszki, mia³ zabraæ
na szalon¹ jazdê po terenie przy wiatra-
kach. Niestety, byæ mo¿e spowodowa³a
to mroŸna pogoda, chêtnych do prze-
ja¿d¿ki brakowa³o. O godz. 1700 roz-
pocz¹³ siê koncert w sali widowiskowej.
Tu z przedstawieniem pt. „Hipermarket”
wyst¹pi³a œmigielska m³odzie¿ gimnazjal-
na, „Pryzmat - Bis”, wokaliœci z GOK
w Przemêcie i Ania Matuszkowiak z Ko-
œciana. Wystêpy przeplatane by³y co-
roczn¹ licytacj¹. Wœród gad¿etów WOŒP

w tym roku znalaz³y
siê: karty PKO, ku-
bek, p³yta DVD, ka-
lendarze, koszulki
oraz „serduszkowy”
pendrive. Zlicytowa-
ne zosta³o tak¿e wie-
le rzeczy ofiarowa-
nych na ten cel przez
Urz¹d Miejski Œmi-
gla. By³y to nie tylko
cenne publikacje
i materia³y promocyj-
ne naszego miasta,
ale te¿ akwarele i pa-
mi¹tki z miast part-
nerskich np. z Kame-
nic nad Lipou. Wœród
licytowanych atrakcji
znalaz³a siê godzinna
jazda samochodem
terenowym z zespo-
³em Kowal Extreme
off Road i przejazd
bryczk¹ podczas pa-
rady X W³oœciañskich
Zawodów w Powo¿e-
niu Zaprzêgami, któ-
ry odbêdzie siê 1 maja

tego roku. Ciekawy przedmiot podarowa-
³a Wielkiej Orkiestrze Pose³ RP Ma³go-
rzata Adamczak - by³ to kryszta³owy
dzwonek sejmowy. Najwiêkszym dar-
czyñc¹ tegorocznego fina³u by³ Zak³ad
Lakierniczo-Blacharski Przemys³awa
Zieliñskiego z Nadolnika, który podaro-
wa³ a¿ szeœæ talonów na us³ugi w swoim
zak³adzie o wartoœci 250 z³ ka¿dy. Trzy
z nich zosta³y zlicytowane w Czaczu,
a trzy w Œmiglu. £¹cznie z licytacji zebra-
liœmy kwotê 1.307 z³.
Na zakoñczenie fina³u odby³y siê koncer-
ty dwóch zespo³ów. W rytm disco, pop
i funk wprowadzi³ nas zespó³ „Grooveti-
me” z Poznania, natomiast w atmosferê
jazzowo-blusow¹ „Jam Ping Pong” z Ko-
œciana - w którym na gitarze gra miesz-
kaniec naszej gminy - Micha³ Dolata.

Koncert w ¯egrówku rozpocz¹³ siê o
godz. 1400. Atrakcji tego dnia dostarczy-
³y dzieci z przedszkola w przygotowa-
nych przez siebie wystêpach. Poza tym
zosta³y odœpiewane piosenki w wykona-
niu zuchów i harcerzy. Nie zabrak³o rów-
nie¿ wystêpów tanecznych i teatralnych.
Niezawodni harcerze z 2 ŒD „S³oneczna
Gromada” dali pokaz udzielania pierw-
szej pomocy, a ca³oœæ zakoñczy³ wystêp
goœci specjalnych - tancerzy
z ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”.
Równie weso³o i ciekawie by³o

Kowal Extreme off Road

Pryzmat-Bis

M³odzie¿ z Gimnazjum w Œmiglu

„Rzepka”

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Wolontariusze w akcji
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w Czaczu. Oprócz wystêpów uczniów
tamtejszej szko³y, którzy m.in. przedsta-
wili „Rzepkê” Jana Brzechwy, wszystkich
zebranych zachwyci³ swoim rockowym
graniem m³odzie¿owy zespó³ muzyczny
pod kierunkiem Piotra Andrynowskiego,
wystêpuj¹cego tym razem na perkusji.
Koncert zakoñczy³ recital Przemys³awa
Hana.
We wszystkich miejscowoœciach skupio-
nych wokó³ œmigielskiego sztabu nie za-
brak³o „Œwiate³ka do Nieba”, czyli poka-
zu sztucznych ogni - symbolu ³¹cz¹cej
wszystkich tego dnia energii.
O tym, jak przebiega Fina³ WOŒP decy-
duje nie tylko jego sztab, czy wolontariu-

sze, wielkie znaczenie
ma tu serce okazane
przez sponsorów i dar-
czyñców. Mieliœmy za-
wsze takie szczêœcie,
¿e pomocy nigdy nam
nie odmówiono. W tym
roku udzieli³y nam jej tra-
dycyjnie dwie œmigiel-
skie restauracje „Mar-
ta” i „Poemat”, dziêki
którym wolontariusze
i wykonawcy mogli siê
po¿ywiæ ciep³¹ zup¹
i kie³bas¹. Pomocy nie odmówi³ nam rów-
nie¿ Krzysztof Moszak ofiaruj¹c „smy-

cze” do identyfikatorów.
M.D., foto archiwum

Uczniowie szko³y w Czaczu na scenie

Zespó³ m³odzie¿owy z Czacza

 Wolontariusze z Czacza

Tradycja „Koncertów Noworocznych”
w Œmiglu siêga ju¿ prawie dwudzie-

stu lat. Zmienia³y siê formu³y, nazwy
i daty, ale jedno pozosta³o w tych kon-
certach niezmienne - piêkna, na wysokim
poziomie zagrana i zaœpiewana muzyka.
Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e zawsze by³a
to muzyka „wielkich scen”.
Tegoroczny „Koncert Noworoczny”, któ-
ry odby³ siê 20 stycznia br., nie nale¿a³
do wyj¹tków. Wysoki poziom artystycz-
ny zawdziêcza³ tym razem Kwartetowi
im. Henryka Wieniawskiego oraz dwóm
wspania³ym solistkom: Benignie Jaskul-
skiej i Marii Chrenowicz (de domo Ja-

MUZYKA WIELKICH SCEN
skulskiej).
Kwartet im. Henryka Wieniaw-
skiego zosta³ za³o¿ony przez
solistów Filharmonii Sudeckiej.
W swoim repertuarze ma utwo-
ry muzyki klasycznej i rozryw-
kowej. Atutem zespo³u s¹ w³a-
sne kompozycje i aran¿acje.
Kwartet specjalizuje siê w mu-
zyce tradycyjnie przeznaczonej
na kwartet smyczkowy, nie stro-
ni jednak od innych form np. jaz-
zu czy rocka, czego przyk³adem
by³ wybornie zagrany utwór Stinga „En-
glishman in New York”.

Zespó³ tworz¹ absol-
wenci szkó³ muzycz-
nych: Kacper Birula
- I skrzypce, Magda-
lena Wawrzkowicz -
II skrzypce, Jerzy Bi-
rula - altówka oraz
Marzena Drzyma³a -
wiolonczela. Wysoki
poziom ich talentów
muzycznych mo¿na
by³o oceniæ s³uchaj¹c
takich utworów, jak:
„Can can” z operetki
„Orfeusz w piekle”

Jacques`a Offenbacha, „Pizzicatopolka”
Johanna Straussa (syna) i „Galopp” Jo-
hanna Straussa (ojca), czy tango „Por una
cabeza” Carlosa Gardel z filmu „Zapach
kobiety”. Koncert kwartetu przeplatany
by³, nie tylko ciekaw¹, pe³n¹ dowcipu
konferansjerk¹ Jerzego Biruli, ale przede
wszystkim niezwyk³ym œpiewem pañ Ja-
skulskich. W ich wykonaniu publicznoœæ
us³ysza³a m.in. takie przeboje, jak: „Prze-
tañczyæ ca³¹ noc”, „I feel pretty” z „West
Side Story” Leonarda Bersteina, „Memo-
ry” z musicalu „Koty”, czy „Barcarolla”
z opery „Opowieœci Hoffmana” Jacques`a
Offenbacha.

M. D
M. DymarkowskaKwartet im. Henryka Wieniawskiego

Benigna Jaskulska i Maria Chrenowicz



luty/201312

MINISTER W NIET¥ŻKOWIE

W œrodê, 9 stycznia 2013 r. Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-

t¹¿kowie zwizytowa³ Minister Obrony
Narodowej - Tomasz Siemoniak.
Niecodziennego goœcia przed hal¹ spor-
tow¹ powitali: Arleta Adamczak - Puk -
dyrektor szko³y, Andrzej Jêcz - Starosta
Koœciañski oraz Ma³gorzata Adamczak -
pose³ na Sejm RP.
Spotkanie z m³odzie¿¹, delegacjami szkó³
z regionu, licznie przyby³ymi goœæmi,
wœród których byli parlamentarzyœci,
przedstawiciele samorz¹dów, wojska,
policji i stra¿y odby³o siê na hali sporto-
wej w Niet¹¿kowie.
Witaj¹c ministra, jego delegacjê, w sk³ad
której wchodzi³ m.in. szef Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego gen. Mieczy-
s³awa Cieniuch, Arleta Adamczak-Puk,
dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych podkreœli³a, ¿e przed wspó³czesn¹
szko³¹ staj¹ nowe, bardziej skomplikowa-
ne zadania. To nie tylko - zaznaczy³a -
chêæ wpasowania siê ze swoj¹ ofert¹ edu-
kacyjn¹ w potrzeby rynku. Nie chcemy
i nie mo¿emy zapominaæ o pracy wycho-
wawczej, nad rozwojem tradycji szko³y,
jej obrzêdowoœci, wychowania m³odzie-
¿y w duchu patriotyzmu, umi³owania oj-
czyzny i braterstwa. Takich wzorców -
podkreœli³a - mo¿na szukaæ w Polskim
Wojsku. Dyrektor Adamczak przypo-
mnia³a, ¿e nauka w klasie o profilu woj-
skowym rozpoczê³a siê 1 wrzeœnia 2009
roku. By³o to mo¿liwe - zaznaczy³a - dziê-
ki akceptacji i zaufaniu Starosty Koœciañ-
skiego, który zgodzi³ siê na taki profil
kszta³cenia oraz merytorycznemu i prak-
tycznemu wsparciu pu³kownika Marka
Œmietany. Dyrektor szko³y wspomnia³a
tak¿e swojego przyjaciela Tadeusza Mi-
zuro, nauczyciela historii z Leszna, któ-
ry swoim podejœciem do wartoœci patrio-
tycznych i wychowania m³odzie¿y by³ dla
niej inspiracj¹ do realizacji tego eduka-
cyjnego projektu.
Minister Siemoniak podziêkowa³ za za-
proszenie. Przyzna³, ¿e to pose³ Ma³go-
rzata Adamczak namówi³a go do tej wi-
zyty, mówi¹c, ¿e w Zespole Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie dzieje siê
coœ wa¿nego i szczególnego. W swoim
wyst¹pienie zwraca³ siê czêsto do m³o-
dzie¿y. "Warto siê decydowaæ na podwy¿-
szenie poprzeczki w tym wieku. To od
Was bêdzie w przysz³oœci zale¿a³o bez-
pieczeñstwo Polski. Nie ma dobrej armii
bez ludzi. Mo¿na j¹ wyposa¿yæ w najno-
woczeœniejszy sprzêt, ale to cz³owiek jest
najwa¿niejszy, jego poziom wyszkolenia,
odwaga i zaanga¿owanie" - mówi³. Mini-

ster doceni³ fakt, ¿e wszyscy absolwenci
pierwszego rocznika klasy wojskowej
w Niet¹¿kowie zdali maturê. Warto byæ
w klasach mundurowych, nie tylko woj-
skowych, tak¿e dlatego, ¿e poza warto-
œciami nadrzêdnymi, takimi jak patrio-
tyzm i chêæ s³u¿enia innym, nauka w ta-
kiej klasie daje wyj¹tkow¹ satysfakcjê
z tego, co siê robi. Taka edukacja daje
perspektywê ciekawej kariery zawodo-
wej. Kto szuka ³atwych rzeczy, nie powi-
nien siê na to decydowaæ, ale kto szuka
poczucia, ¿e zrobi³ coœ dobrego dla kra-

ju, to na pewno w si³ach zbrojnych znaj-
dzie swoje miejsce. ̄ yczy³ m³odzie¿y de-
terminacji i konsekwencji w tej drodze.
Zwracaj¹c siê do dyrektora szko³y, na-
uczycieli i starosty poprosi³ by nadal kon-
tynuowali to dobre, patriotyczne szaleñ-
stwo.
Kilka s³ów do m³odzie¿y i goœci skiero-
wa³ równie¿ szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego - gen. Mieczys³aw Cie-
niuch. Wspomnia³, ¿e kiedyœ, przed 40
laty, gdy by³ w szkole, mia³ okazjê braæ
udzia³ w podobnym spotkaniu. Przeko-
na³o go ono do zwi¹zania swojego ¿ycia
z wojskiem. Przyzna³, ¿e spotkanie z m³o-
dzie¿¹ sprawi³o mu du¿¹ przyjemnoœæ.
Mówi¹c o s³u¿bie w polskiej armii zary-
sowa³ poszczególne jej etapy, zasady na-
boru i mo¿liwoœci, jakie ona daje.
Wizycie ministra towarzyszy³o podpisanie
porozumienia o wspó³pracy miêdzy 19
Samodzielnym Oddzia³em Geograficznym
oraz Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie. Podobn¹ umowê zawar³
tak¿e Zespó³ Szkó³ Geodezyjno-Drogo-
wych w Poznaniu. Porozumienie zak³ada
wspó³pracê z zakresu edukacji obywatel-
skiej. Samodzielny Oddzia³ Geograficzny
(SOG) zobowi¹za³ siê m.in. do wspierania
dzia³añ s³u¿¹cych proobronnemu i patrio-
tycznemu wychowaniu m³odzie¿y, uczest-
nictwa we wspólnie organizowanych uro-
czystoœciach i przedsiêwziêciach maj¹-
cych charakter wojskowy, wspólnej reali-
zacji szkoleñ. Zobowi¹za³ siê tak¿e do
wsparcia merytorycznego i logistycznego
ustalonych na ka¿dy rok punktów planu
wspó³pracy. M³odzie¿ bêdzie mia³a mo¿li-
woœæ brania udzia³u w dniach otwartych
koszar, w pokazach sprzêtu wojskowego,
w spotkaniach z uczestnikami misji woj-
skowych i stabilizacyjnych. SOG udostêp-
ni uczniom swoich instruktorów i pomiesz-
czenia wyk³adowe do realizacji proobron-
nych zajêæ. Uczniowie otrzymaj¹ tak¿e wy-
dawnictwa i materia³y promocyjne o tema-
tyce obronnej i topograficznej.
Po uroczystym podpisaniu umów, ucznio-
wie mieli okazjê do zadania ministrowi
Tomaszowi Siemoniakowi kilku pytañ, na
które ten chêtnie odpowiedzia³. Po prze-
prowadzonej dyskusji wszyscy zebrani
obejrzeli pokaz umiejêtnoœci sprawnoœcio-
wych uczniów klasy wojskowej
i stra¿ackiej.
Na zakoñczenie wizyty minister Siemo-
niak i genera³ Cieniuch wpisali siê pami¹t-
kowej ksiêgi szko³y. Goœcie z r¹k m³odzie-
¿y trzymali pami¹tkowe grawertony.

M.D.
 foto M. Dymarkowska

Powitanie z nauczycielami

Delegacje szkó³

Podpisanie porozumienia

Klasy mundurowe
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Przez tydzieñ, od 14 do 18 stycznia
2013 r. odbywa³y siê zajêcia dla dzie-

ci w wieku od 5 do 7 lat w Zimowej Aka-
demii Malucha zorganizowanej przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Œmiglu
oraz wspó³finansowanej przez Starostwo
Powiatowe w Koœcianie.
Zajêcia by³y kontynuacj¹ Letniej Akade-
mii Malucha, która spotka³a siê z uzna-
niem œmigielskiego œrodowiska, zw³asz-
cza rodziców dzieci bior¹cych w niej
udzia³. Inicjatorka pomys³u - Barbara
Mencel postanowi³a wznowiæ zajêcia aka-
demii na czas pierwszego tygodnia zimo-
wych ferii. Wziê³o w nich udzia³ 21 dzie-
ci, które ka¿dego dnia oprócz zabawy
nabywa³y nowe umiejêtnoœci.
Harmonogram zajêæ by³ napiêty i uroz-
maicony:
Dzieñ I - Zabawy integracyjne
Mali adepci zapoznawali siê wzajemnie
poprzez ró¿ne zabawy, które odbywa³y
siê w sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry. Spisany na samym pocz¹tku kontrakt
akademii zawiera³ zasady, jakich nale¿a-
³o przestrzegaæ podczas „szkolenia”.
Wszystkie dzieci przypieczêtowa³y go
odciskami swoich d³oni. Tego dnia od-
by³y siê tak¿e wyœcigi rydwanów (za ry-
dwan s³u¿y³y stare kotary), zabawy
w „suchym” basenie z pi³kami oraz zaba-
wa w „Znikaj¹ce wyspy”. W przerwach
znalaz³ siê czas na œniadanie oraz spacer
na œwie¿ym powietrzu.
Dzieñ II - Zimowe Party
W tym dniu przygotowywano bogate
w witaminy menu zimowego przyjêcia.
Dzieci same wykona³y kanapki i owoco-
we szasz³yki. Uzupe³nienie party stano-
wi³y tañce i zabawy z wykorzystaniem
elementów tañców narodowych.
Dzieñ III - Zimowa Spartakiada
Trzeciego dnia dzieci zdobywa³y kondy-
cjê w sportowych zabawach zimowych.
Rozgrywki te urozmaicone zosta³y dyplo-

ZIMOWA AKADEMIA MALUCHA
mem „Sportowiec -
Zima 2013”, nagrod¹
w postaci gry FUN-
NY GAM i s³odycza-
mi. Dzieci rywalizo-
wa³y w biegu na nar-
tach, wyœcigach na
sankach, zjazdach na
sankach i workach
foliowych, wspinacz-
ce na górê oraz lepie-
niu ba³wana.
Dzieñ IV - Wyjazd do
kina
Tego dnia odby³ siê
wyjazd autobusem
do kina Cinema 3D,
do Galerii Leszno, na
film „Stra¿nicy ma-
rzeñ”.
Dzieñ V - Wyjazd do
lasu i karmienie zwie-
rz¹t
Pi¹tego dnia zosta³
zorganizowany wy-
jazd integracyjny do
lasu w Niet¹¿kowie.
Uczestnicy akademii
jednoczyli siê z dzieæ-
mi z Czacza i Niet¹¿-
kowa. Temu spotka-
niu towarzyszy³a wspól-
na wycieczka do lasu,
szukanie na œniegu
tropów i dokarmia-
nie zwierz¹t. Przy-
wiezionym ze sob¹
prowiantem (zbo¿e,
suchy chleb i s³oni-
na) dzieci przystraja-
³y drzewka dla zwie-
rz¹t. Nastêpnie, przy
terenie œwietlicy
w Niet¹¿kowie, odby-
³o siê ognisko z pie-

czeniem kie³ba-
sek i gor¹c¹ her-
bat¹. Po odpoczyn-
ku dzieci przemie-
œci³y siê do Kosza-
nowa, do posia-
d³oœci pañstwa
Matuszczaków,
którzy zorgani-
zowali dzieciom
kulig, a na po¿e-
gnanie gospody-

ni obdarowa³a goœci jab³kami.
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Œmiglu oraz dzieci bardzo dziêkuj¹
Starostwu Powiatowemu w Koœcianie za
dofinansowanie imprezy kwot¹ 800 z³.,
panu Arturowi Brud³o - so³tysowi Niet¹¿-
kowa i kolegom: Piotrowi i Patrykowi za
przygotowanie ogniska oraz pañstwu
Anecie i Paw³owi Matuszczakom za go-
œcinê.

K. Styziñska
foto archiwum

Zimowe party

Zimowe  Party

Zimowa Spartakiada

Ba³wan „Zimowej Akademii Malucha”

Owocowe szasz³yki by³y pyszne
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Ju¿ po raz kolejny Szkolny Klub Wolon-
tariusza pod okiem opiekuna, p. Iza-

belli Szablewskiej oraz we wspó³pracy
z pedagogiem szkolnym, Aleksandr¹
Adamek zorganizowa³ wœród uczniów
œmigielskiego gimnazjum akcjê „Dzieci
- Dzieciom”. Ze zgromadzonych darów -
s³odyczy i przyborów szkolnych, przygo-
towano paczki dla dzieci z gminy Œmigiel.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³oœci nie za-
braknie uczniom dobrej woli i bezintere-
sownie bêd¹ anga¿owaæ siê w organiza-

DZIECI - DZIECIOM

cjê kolejnych edycji tej akcji, a przygoto-
wane paczki œwi¹teczne nadal bêd¹ spra-
wiaæ dzieciom radoœæ.

Serdecznie dziêkujemy!
Cz³onkowie Szkolnego Klubu Wolonta-

riusza

Szkolny Klub Wolontariusza z Gimna-
zjum w Œmiglu prosi mieszkañców

miasta i gminy o zbieranie plastikowych
nakrêtek od zu¿ytych opakowañ po na-
pojach, kosmetykach, œrodkach czysto-
œci, itp. Te zbiory nale¿y dostarczyæ na
teren szko³y do opiekuna klubu, pani Iza-
belli Szablewskiej lub do opiekuna samo-
rz¹du uczniowskiego, pani Moniki
W³och. Zebrane nakrêtki pomog¹ w po-

APEL O PLASTIKOWE NAKRÊTKI
kryciu kosztów leczenia i rehabilitacji
Dagmary Jankowskiej. Wielu z nas wy-
rzuca je razem z butelkami do konte-
nerów, bo nikomu nie s¹ one potrzeb-
ne. Mimo ¿e s¹ pozbawione jakiejkol-
wiek wartoœci, to bardzo wiele mog¹
zmieniæ w ¿yciu Dagmary i jej najbli¿-
szych.
Cz³onkowie Szkolnego Klubu Wolonta-

riusza

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

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Og³oszenia drobne
Oprawa muzyczna imprez
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

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

Umeblowane powierzchnie biuro-
we do wynajêcia.
Centrum Œmigla
tel. 505 110 580
handel@bogatti.pl

Zak³ad fryzjerski - lokal do wyna-
jêcia
tel. 601 881 477

Dzieñ Babci i Dziadka w Przedszko-
lu Samorz¹dowym w Œmiglu odby³

siê w uroczystej atmosferze. Wszystkie
grupy przygotowa³y okolicznoœciowe
przedstawienia.
Grupa „Misie” zaprezentowa³a babciom
i dziadkom spektakl pt. „Gwiazdkowy
goœæ”, w którym dzieci wcieli³y siê w role
krasnoludków, reniferów, gwiazdora oraz

MISIE BABCIOM I DZIADKOM
dzieci oczekuj¹cych na prezenty. Po pro-
gramie artystycznym przedszkolacy wrê-
czyli zaproszonym goœciom upominki.
Kiedy ju¿ trema i emocje opad³y, wszy-
scy zasiedli do sto³u, aby wspólnie spo-
¿yæ przygotowany poczêstunek. Czas ten
umili³y radosne i mi³e rozmowy. Dzieci
by³y szczêœliwe, ¿e mog³y ugoœciæ swo-
ich najbli¿szych, którzy nie zawiedli

i przybyli na spotkanie w licznym gronie.
Uœcisków i ca³usów nie by³o koñca.

K. Stam, foto archiwum

Warto by³o wydaæ 45 z³ za bilet! Tak
twierdzi wiêkszoœæ widzów, którzy

25 stycznia spotkali siê w sali widowisko-
wej Centrum Kultury by obejrzeæ wystêp
„Kabaretu pod Wyrwigroszem”. Losy
tego koncertu by³y niepewne, ale uda³o
siê sprzedaæ odpowiedni¹ iloœæ biletów
i grupa kabaretowa, znana wszystkim
z radia i telewizji, wyst¹pi³a na œmigiel-

UBAW PO PACHY
skiej scenie daj¹c widzom wiele radoœci.

M.D., foto A. Kasperska
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 2/13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 1/13
brzmia³o: „KIEDY W STYCZNIU LATO
W LECIE ZIMA ZA TO”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Agnieszka Mueller ze Œmigla.
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).

Kupon nale¿y dostarczyæ na adres: Centrum
Kultury, ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

www.restauracja-kakadu.pl

Poziomo
1. do dozowania kropelek
6. potrawa z miêsa lub ryby w galarecie
7. bywa krótkie, bywa ostre
10. w¹skie przejœcie miêdzy p³otami
14. masz j¹ we krwi
16. alumatol
17. metalowe zakoñczenie bomu
18. miasto ko³o Ostródy
19. t³uszcz ze s³oniny
22. stop na kaloryfery
25. rozpoczyna studniówkê
26. rozg³os, reputacja
27. s³ynny wodospad
28. Awdiejew, artysta estradowy

Pionowo
2. minera³ w zegarku
3. bóg po³udniowego wiatru, zwiastun
    burzy
4. komputer noszony w torbie
5. pod pomnikiem
7. projekcja filmu w kinie
8. córka rybaka z piosenki
9. w Ba³tyku gatunek Syngnathus typhle
    jest objêty œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹
11. korzysta z us³ug PKP
12. sznurki przy fartuchu
13. postaæ owada
15. starcie, zwada
20. szlachecki tytu³ grzecznoœciowy

21. kwiat - symbol niewinnoœci
23. utwór muzyczny lub jego czêœæ w tym
      tempie
24. próbka œliny do badania

Wieloryb
Z wieloryba ¿adna ryba,
chocia¿ w oceanie p³ywa.
Nie ma ³usek ale skórê,
bo to ssak jest tak w ogóle.
W paszczy p³aty ma fiszbinu,
aby móc siê najeœæ krylu.
Ma te¿ p³uca a nie skrzela
i z wody fontann¹ strzela.
Ca³y wielki jest jak dom,
nawet wiêkszy jest ni¿ s³oñ.

BAJKI EDUKACYJNE DLA DZIECI
W¹¿
Gdzieœ w dalekim mieszka kraju,
widywano go te¿ w raju,
gdzie mieszkaj¹c na swym drzewie
podarowa³ jab³ko Ewie.

Syczy gdy siê zdenerwuje
lub zêbami atakuje,
Które pluj¹ ostrym jadem.
Nie zadzieraj wiêc z tym gadem!

Chocia¿ groŸny jest i srogi
nie posiada ¿adnej nogi!
Pe³znie po swym brzuchu œliskim
fakt ten znany jest ju¿ wszystkim.

Skór¹ pokryty jest ca³y
-to kamufla¿ doskona³y
lecz gdy jest ju¿ mu za ma³a
zrzuca j¹ ze swego cia³a.

Jêzyk ma jak ,,Y" literka
to u zwierz¹t rzadkoœæ wielka.
Wê¿e zawsze taki maj¹
i jak nosa u¿ywaj¹.

 Milena Tomaszyk

Têcza
Deszczyk dzis od rana pada³,
nudny dzieñ nam zapowiada³,
jednak s³oñce teraz œwieci.
Wysz³y z domów wszystkie dzieci.
Patrz¹, niebo przystrojone
w jakieœ paski kolorowe.
To kropelki spadaj¹ce,
w które przyœwieci³o s³oñce.
Œwiat³o siê w nich za³ama³o
i tak nam szeœæ barw powsta³o.
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WIELKI POST - ŒWIETNA OKAZJA
BY OCZYŒCIÆ ORGANIZM
Karnawa³ dobiega koñca. Pozosta³o nam
niewiele czasu, aby bawiæ siê na wystaw-
nych balach i hucznych imprezach. Ju¿
wkrótce nadejdzie 40 dni, w których bê-
dziemy unikaæ zabaw i obfitych posi³ków.
W tradycji chrzeœcijañskiej Wielki Post,
to czas pokuty oraz przygotowania siê do
celebracji Œwi¹t Wielkanocnych. Dawniej
czas ten nie mia³ wiele wspólnego z umar-
twianiem siê. Dania postne by³y spraw-
dzianem mo¿liwoœci i wyobraŸni wszyst-
kich gotuj¹cych. Warto kontynuowaæ tê
tradycjê. Potraktujmy okres postu, jako
wyzwanie kulinarne. Polska, postna
kuchnia ma wszystko, co potrzebne, aby
zachwyciæ nawet to najdelikatniejsze pod-
niebienie: nabia³, produkty m¹czne, ryby,
warzywa i owoce. Czas ten mo¿na uznaæ
za œwiêto dla wielkopolskich pyr z gzi-
kiem oraz dla œledzia w ka¿dej postaci.
Myœlê jednak, ¿e warto w tym okresie
ograniczyæ iloœæ zjadanych s³odyczy
i nadmiernej iloœci miêsa. Metoda ta po-
mo¿e nam, po okresie postu, bardziej cie-
szyæ siê spo¿ywaniem œwi¹tecznej szyn-
ki, bia³ej kie³basy i s³odkich mazurków.
Sprawdza siê bowiem to, ¿e g³ód jest naj-
lepszym sprzymierzeñcem kucharza i to
w³aœnie post tworzy podstawy przysz³e-
go œwiêtowania wielkiej nocy. Na koniec
przytoczê s³owa pani Beaty Tyszkiewicz

¿e „gdyby œledzie kosztowa³y wiêcej od ka-
wioru, to wszyscy chcieliby jeœæ œledzie”.

Kluski k³adzione z sosem pomidoro-
wym
Sk³adniki na kluski:
2 szklanki m¹ki pszennej,
1 ³y¿ka maki ziemniaczanej,
2 jaja,
1 szklanka mleka,
Sól.
Sk³adniki na sos:
1 œredniej wielkoœci cebula,
Kilka pieczarek,
1 œwie¿a czerwona papryka,
3 pomidory,
1 ³y¿ka koncentratu pomidorowego,
2 ³y¿ki mas³a,
0,5 ³y¿ki m¹ki,
3 ³y¿ki œmietanki 18%,
Przyprawy: sól, pieprz, oregano, bazylia.
Przygotowanie sosu:
Posiekaæ cebulê i razem z umytymi, po-
krojonymi pieczarkami podsma¿yæ na
maœle. Paprykê oczyœciæ z gniazda na-
siennego i drobno pokrojon¹ wrzuciæ do
pieczarek. Razem sma¿yæ 10 min. mie-
szaj¹c, a nastêpnie do³o¿yæ obrane ze
skórki, pokrojone pomidory i koncentrat.
Dusiæ przez kilka minut, mo¿na dolaæ
odrobinê wody i jeœli sos wyjdzie za rzad-
ki, zagêœciæ m¹k¹, a nastêpnie zagoto-
waæ. Na koniec przyprawiæ i dodaæ œmie-
tanki.
Przygotowanie kluseczek:
Ze wszystkich sk³adników starannie wy-
mieszaæ ciasto tak, aby by³o doœæ gêste.

Ma³¹ ³y¿k¹ lub ³y¿eczk¹, namoczon¹
w gor¹cej wodzie, nabieraæ, jak najmniej-
sze porcje ciasta i k³aœæ do garnka z po-
solonym wrz¹tkiem. Od chwili, gdy klu-
seczki wyp³yn¹ na powierzchniê gotowaæ
przez 1-2 min. Nastêpnie nale¿y odcedziæ,
po³o¿yæ na talerze i polaæ gor¹cym so-
sem.

Roladki z ³ososia z nadzieniem sero-
wym
Sk³adniki:
200g bia³ego, puszystego serka,
2 ³y¿ki majonezu,
1 ³y¿ka soku z cytryny,
2 ³y¿ki posiekanego szczypiorku,
1 ³y¿ka posiekanego koperku,
2 z¹bki czosnku wyciœniêtego przez pra-
skê,
6-7 plastrów cienko pokrojonego, wêdzo-
nego na zimno ³ososia lub szynki,
Sól, pieprz.
Sposób wykonania:
Rozetrzeæ bia³y ser, majonez, sok z cy-
tryny i czosnek na g³adk¹ masê. Dodaæ
szczypiorek, koperek, doprawiæ sol¹
i pieprzem. Nastêpnie nale¿y to ch³odziæ
w lodówce przez godzinê. Dalej trzeba
roz³o¿yæ plastry ³ososia i na jednym
z brzegów nak³adaæ ser. Nastêpnie zawi-
n¹æ je w rulon. Roladki trzeba pouk³adaæ
na talerzu, mo¿na skropiæ dodatkowo cy-
tryn¹ i udekorowaæ koperkiem oraz
szczypiorkiem.

S³awomir Grzesiewicz

Ziarno prawdy to krymina³ napisany
przez Zygmunta Mi³oszewskiego,

który w 2012 roku otrzyma³ Nagrodê
Wielkiego Kalibru za najlepsz¹, polskojê-
zyczn¹ powieœæ kryminaln¹.
Aby oddaæ piêkn¹ sceneriê miasta Zyg-
munt Mi³oszewski, na czas pisania powie-
œci, przeprowadzi³ siê do Sandomierza.
Podobnie pisz¹ swoje ksi¹¿ki zachodni pi-
sarze. Metoda ta powoduje, ¿e opisywane
miejsca nabieraj¹ realnych kszta³tów i nie
wszystko w nich jest wymyœlone.
G³ównym bohaterem ksi¹¿ki jest proku-
rator, Teodor Szacki, który po rozstaniu
z ¿on¹ przenosi siê z Warszawy do Sando-
mierza, aby w rzeczywistoœci ma³ego mia-
sta pouk³adaæ sobie od nowa ¿ycie. Nie-
stety ¿ycie to nie bajka. Prokurator otrzy-
muje do wyjaœnienia sprawê morderstwa
sandomierskiej dzia³aczki spo³ecznej, ko-
biety szanowanej i cenionej w lokalnym
œrodowisku. Szacki jest jedyn¹ osob¹, któ-
ra mo¿e zaj¹æ siê t¹ spraw¹, poniewa¿ tyl-
ko on, w ¿aden sposób nie jest powi¹zany

„ZIARNO PRAWDY” CZYLI - CO CZYTAÆ W LUTYM?
z zamordowan¹ El¿biet¹ Budnik. W trak-
cie œledztwa szybko orientuje siê, ¿e to nie-
wielkie miasto kryje w sobie wiele tajem-
nic. W XXI wieku od¿ywaj¹ dawne tajem-
nice, winy, zbrodnie, antysemickie prze-
s¹dy i legenda o krwi. W w¹tek kryminal-
nej zagadki Mi³oszewski wplata ciekawe
w¹tki historyczne oraz mi³osne. Docho-
dz¹cy prawdy prokurator napotyka piêtrz¹-
ce siê przeszkody i œcianê milczenia miesz-
kañców Sandomierza, które nierozerwal-
nie zwi¹zane s¹ ze starymi antysemickimi
przes¹dami. W pewnym momencie wyda-
je siê, ¿e sprawa jest beznadziejna i nie wy-
darzy siê ju¿ nic, co mog³oby doprowadziæ
prokuratora do zakoñczenia œledztwa.
A zatem, czy wœród histerii i psychozy
mieszkañców, które skutecznie zamykaj¹
przed Szackim wszystkie drzwi i usta, od-
najdzie on ziarno prawdy, które doprowa-
dzi do wskazania mordercy?
Akcja ksi¹¿ki jest tak poprowadzona przez
autora, ¿e trudno, w trakcie jej czytania,
typowaæ winnego. Powoduje to, ¿e roz-

wi¹zanie zagad-
ki i wskazanie
przez œledcze-
go mordercy
jest dla czytelni-
ka zaskocze-
niem. Pomimo
mrocznej tema-
tyki ksi¹¿ka nie
jest pozbawio-
na dobrego hu-
moru. Ciekawe
i œmieszne dia-
logi œwiadcz¹
o dobrym pió-
rze autora. Opowiadana historia wci¹ga
i trzyma w napiêciu. Zachêcam do lektu-
ry, czas szybciej wtedy p³ynie, a co za tym
idzie szybciej przyjdzie wiosna!

Aldona Micha³owska
Pierwsza czêœæ przygód prokuratora Teo-
dora Szackiego zosta³a opisana w ksi¹¿ce
pod tytu³em „Uwik³anie”. Kolejnoœæ czy-
tania jest jednak dowolna.
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W pi¹tek 28 grudnia odby³ siê w Ra-
cocie Halowy Turniej Pi³ki No¿nej

w kategorii juniorów. Bój toczy³ siê tu o
Z³ot¹ Podkowê Racotu. Zawody, w któ-
rych wziê³o udzia³ 10 zespo³ów, odby³y
siê na pe³nowymiarowej hali sportowej
w Racocie. W turnieju wziê³y udzia³ dwie
dru¿yny z naszej gminy, które tego dnia
po³¹czy³y swoje si³y. By³y to: Grom Czacz
i Byczki Gniewowo. Ta dru¿yna, w zdwo-
jonej sile wygra³a grupê pokonuj¹c Obrê
Koœcian, Dalewo, Rydzynê oraz Racot.
Zwyciêstwa te da³y jej mo¿liwoœæ zagra-
nia w finale z Poloni¹ Œroda. Mecz skoñ-
czy³ siê wynikiem 3:2 dla Œrody,
a nasza dru¿yna zdoby³a Srebrn¹ Pod-
kowê Racotu. Nie by³ to jedyny sukces
tych zawodników. Najlepszym, wœród
100 pi³karzy, zawodnikiem turnieju zosta³
wybrany Kamil Pawlak, który jako indy-
widualn¹ nagrodê otrzyma³ Z³ot¹ Podko-

GRALI O PODKOWÊ
wê Racotu.
W dniu kolejnym odby³ siê
turniej w kategorii tramp-
karze. Niestety Byczkom
z Gniewowa nie uda³o siê
z tych rozgr ywek wyjœæ
z grupy. Zabrak³o im tylko
jednego, strzelonego gola.
Mimo to turniej przyniós³
im wiele satysfakcji. Uda³o
im siê bowiem pokonaæ
w rozgr ywkach bardzo
siln¹ dru¿ynê z Ostrowa
Wlkp. - wygrali z nimi 3:2.
Choæ turniej dobieg³ koñ-
ca, to dru¿yna z Gniewowa
ju¿ otrzyma³a zaproszenie
do Racotu na kolejne turnieje pi³ki halo-
wej.
Wykorzystuj¹c okazjê pi³karze z dru¿y-
ny Byczki Gniewowo sk³adaj¹ serdecz-

ne podziêkowania Markowi Pawlakowi
z Szczodrowa za ofiarowanie pi³ki przy-
wiezionej z Brukseli.

Krzysztof Pawlak, foto archiwum

Byczki Gniewowo

N a koniec zmagañ siatkarskich
   w 2012 r. UKS Œmigiel wraz
z Oœrodkiem Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu oraz Zespo³em Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie zorga-
nizowa³ II Ogólnopolski Turniej Siatków-
ki Dziewcz¹t. W dniach od 28 do 29 grud-
nia w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie do ry-
walizacji przyst¹pi³o 12 zespo³ów, które
zosta³y podzielone na trzy grupy cztero-
zespo³owe. Dwie najlepsze dru¿yny
awansowa³y do rozgrywek o miejsca
1-6, natomiast dwie nastêpne gra³y o miej-
sca 7-12. W nastêpnej fazie zespo³y zo-
sta³y podzielone na grupy trzyzespo³owe,
w których grano o rozstawienie do wal-
ki o poszczególne miejsca w turnieju. Do
pó³fina³ów awansowa³y zespo³y ze Staro-
gardu Gdañskiego, Wa³cza, Poznania
i Œmigla. W meczach pó³fina³owych za-

SREBRO SIATKAREK ZE ŒMIGLA

JUNIOR WICEMISTRZEM SENIORÓW

gra³y ze sob¹ dru¿yny UKS Libero Sta-
rogard Gdañski z SKF KS Poznañ oraz
UKS Œmigiel z UKS Libero Wa³cz. Oba
mecze zakoñczy³y siê ³atwymi wygrany-
mi zespo³ów ze Œmigla i Starogardu
w stosunku 2-0. Mecz o trzecie miejsce
by³ ³atw¹ wygran¹ zespo³u z Wa³cza. Na-
tomiast mecz fina³owy by³ wspania³ym
widowiskiem podsumowuj¹cym dwu-
dniowe zmagania, podczas których roze-
grano 38 spotkañ na bardzo wysokim po-
ziomie sportowym. Najlepszym zespo-
³em okaza³a siê dru¿yna ze Stargardu wy-
grywaj¹c z gospodyniami 2-1 (25-21, 26-
28, 15-8).
Wyró¿nienia indywidualne turnieju:
- najlepsza zawodniczka turnieju - Alek-
sandra W¹sowska - UKS Libero Staro-
gard Gdañski,
- najlepsza rozgrywaj¹ca - Daniela Kie³-
czewska - UKS Œmigiel,

- najlepsza atakuj¹ca - Marcinkiewicz
Aleksandra - UKS Libero Wa³cz,
- najlepsza blokuj¹ca - Julia Apolinarska -
UKS Œmigiel,
- najlepsza broni¹ca - Aleksandra Lubaw-
ska - UKS Libero Starogard Gdañski.
W imieniu zarz¹du UKS Œmigiel pragnê
podziêkowaæ w³adzom samorz¹dowym
powiatu koœciañskiego oraz gminy Œmi-
giel za objêcie patronatu nad turniejem,
Pose³ Ma³gorzacie Adamczak, Powiato-
wemu Szkolnemu Zwi¹zkowi Sportowe-
mu w Koœcianie oraz sponsorom. Podziê-
kowania kierujê równie¿ dla Radio ELKA
za objêcie turnieju patronatem medial-
nym.
Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê kibi-
com i rodzicom zawodniczek za stworze-
nia wspania³ej atmosfery i wsparcie pod-
czas turnieju.

Ryszard Primel

Andrzej Juszczak

Andrzej Juszczak z Polonii Œmigiel
zaj¹³ drugie miejsce w Wojewódzkim

Turnieju Kwalifikacyjnym seniorów w te-
nisie sto³owym. Andrzej jest uczniem œmi-
gielskiego gimnazjum, co oznacza, ¿e jest
dopiero juniorem. W zwi¹zki z tym zajê-
cie drugiego miejsca w kategorii seniorów
nale¿y uznaæ za du¿y sukces, tym bardziej,
¿e w turnieju wystartowa³o oko³o 80 za-
wodników z ca³ego województwa wielko-
polskiego.
Andrzej ma na swoim koncie wiele sukce-
sów, ale wicemistrzostwo w seniorach na-
le¿y dotychczas do najwiêkszych. Prezes

Polonii - Piotr Mulczyñski podkreœla, ¿e
na sukces zawodnika, poza nim samym,
pracuj¹ tak¿e jego trenerzy: Danuta Strzel-
czyk oraz Tadeusz Koz³owski.
W wojewódzkim turnieju Andrzej Jusz-
czak pokona³ Macieja Pawlaka z KoŸmina
Wielkopolskiego 3:2, Mi³osza Sobkowia-
ka z Obornik 3:2, Mistrza Polski Wetera-
nów - Paw³a Ma³kusa 3:2, a w pó³finale
Bartosza Polusa z Trzemeszna 3:1. W grze
fina³owej Andrzej przegra³ z Tomaszem
Guhsem z Trzemeszna. Mecz zakoñczy³
siê wynikiem 4:1.

AKA, foto archiwum






