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Posiedzenie Rady Miejskiej odby³o siê
24 stycznia. W XXXI sesji uczestniczy-

³o 14 radnych, którzy podjêli 9 uchwa³.
Z porz¹dku obrad zosta³ wycofany pro-
jekt uchwa³y wywo³any wprowadzeniem
nowej, tzw. ustawy œmieciowej, dotycz¹-
cy przyjêcia regulaminu utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku na terenie gminy. Przy-
pomnijmy, ¿e Gmina Œmigiel, aby spro-
staæ wymogom, które nak³ada na samo-
rz¹dy ustawa, przyst¹pi³a do Komunalne-
go Zwi¹zku Gmin Regionu Leszczyñskie-
go, a zatem projekt regulaminu, w czê-
œci dotycz¹cej usuwania odpadów sta³ych
zosta³ przygotowany przez zwi¹zek dla
wszystkich jego cz³onków. Radni zdecy-
dowali o d³u¿szym okresie procedowania
nad projektem z uwagi na jego istotê.
Od 1 marca br. zmianie ulegnie wysokoœæ
diet dla so³tysów, a tak¿e przewodnicz¹-

 SESJE RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
cych zarz¹dów osiedli w mieœcie. W gmi-
nie jest 37 so³tysów oraz 4 przewodnicz¹-
cych osiedli. Poszczególne so³ectwa oraz
osiedla zosta³y zakwalifikowane do jed-
nego z siedmiu ustalonych przedzia³ów,
okreœlaj¹cych wysokoœæ diety, któr¹ wa-
runkuje liczba mieszkañców danej wsi
lub osiedla. Najni¿sza miesiêczna dieta
wyniesie 200 z³, najwy¿sza zaœ 700 z³.
Zmianie ulegn¹ równie¿ zasady dokony-
wania wp³at z tytu³u podatków lokalnych.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa oraz z uwa-
gi na powszechn¹ dostêpnoœæ do elektro-
nicznych form p³atnoœci poprzez konta
internetowe, radni podjêli uchwa³ê, któ-
ra znosi mo¿liwoœæ poboru podatków
w drodze inkasa, za poœrednictwem so³-
tysów i inkasentów. Po zmianie, podatni-
cy nale¿noœci mog¹ wp³acaæ w kasie urzê-
du lub bezpoœrednio na rachunek ban-

kowy.
Dwie z uchwa³ dotyczy³y uregulowañ, co
do podzia³u gminy na obwody i okrêgi
wyborcze. W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie
ustawy o okrêgach jednomandatowych,
zmianie musia³ ulec równie¿ podzia³
gminy na sta³e obwody do g³osowania.
Dotychczas, podczas wyborów w gminie
funkcjonowa³o 14 sta³ych obwodów, te-
raz bêdzie ich 20. Po nowym podziale,
siedziby obwodowych komisji wybor-
czych bêd¹ zlokalizowane: w œwietlicach
wiejskich w: Niet¹¿kowie, Poladowie,
Koszanowie, Bruszczewie, Robaczynie,
Starym Bojanowie, Sierpowie, ¯egrów-
ku, Morownicy, Broñsku i Karœnicach,
w Zespole Szkó³ w Bronikowie, Szkole
Podstawowej w Wonieœciu, Zespole Szkó³
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Burmistrz Œmigla informuje, i¿ od
roku 2013 podatki: rolny, od nieru-

chomoœci oraz leœny nie bêd¹ pobierane
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

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW
W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA ŒMIGIEL

w Starej Przysiece Drugiej, Zespole Szkó³
w Czaczu, Przedszkolu Samorz¹dowym
w Œmiglu, Centrum Kultury w Œmiglu
oraz dwie siedziby zostan¹ zlokalizowa-
ne w Szkole Podstawowej w Œmiglu.
Rada postanowi³a równie¿ udzieliæ pomo-
cy finansowej w kwocie 20 tysiêcy z³otych
dla Powiatu Koœciañskiego z przeznacze-
niem na dofinansowanie zakupu sprzêtu
medycznego dla pracowni fizjoterapii
w Œmiglu.

Ponadto radni przyjêli gminny program
opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t
w Gminie Œmigiel na rok 2013, dokonali
porz¹dkowych zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Œmigiel na lata
2013-2023, podjêli równie¿ uchwa³ê w spra-
wie odpowiedzi do S¹du Administracyjne-
go w Poznaniu na skargê Piotra Borow-
skiego.
Kolejna, XXXII Sesja Rady Miejskiej Œmi-

gla odby³a siê 7 lutego br.
Radni obradowali nad uchwa³¹ w sprawie
zatwierdzenia regulaminu utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku na terenie gminy Œmi-
giel. Po d³ugiej dyskusji zosta³a ona przy-
jêta 11 g³osami, które by³y za jej akceptacj¹.
Uchwalony regulamin okreœla zasady, ja-
kie obowi¹zuj¹ w gminie w zakresie utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku, i jako taki sta-
nowi akt prawa miejscowego

AKA

Czêœæ II
Pierwszy kontrakt: Bruszczewo -
Przysieka Polska.
Z pocz¹tkiem 2009 r., po opracowaniu
specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia, gmina og³osi³a przetarg na budo-
wê sieci kanalizacji sanitarnej z przepom-
powniami œcieków w Przysiece Polskiej
i Bruszczewie. By³ to pierwszy kontrakt
realizowany w ramach projektu „Kom-
pleksowe zagospodarowanie œcieków
w zlewni rzeki Obry - Gmina Œmigiel”.
17 marca 2009 roku zosta³a podpisana
umowa z wy³onionym w drodze przetar-
gu wykonawc¹: Przedsiêbiorstwem Ro-
bót In¿ynieryjnych „Delta plus” Sp. z o.o.
z Leszna i tego samego dnia przekazano
mu plac budowy. Rozpoczêcie robót na-
st¹pi³o 25 marca 2009 r., a termin zakoñ-
czenia budowy sieci w Bruszczewie -
z uwagi na zaplanowan¹ tam budowê dro-
gi gminnej z Bruszczewa do Przysieki
Polskiej - wyznaczono na 15 lipca. Warto
zaznaczyæ, ¿e na budowê tej drogi gmi-
na tak¿e uzyska³a wsparcie finansowe
z rz¹dowego programu przebudowy
dróg lokalnych, czyli tzw. „schetynówki”
w wysokoœci 1 597 992,09 z³ oraz 100
000,00 z³ ze Starostwa Powiatowego
w Koœcianie. Ca³kowity koszt budowy
drogi wyniós³ 3 195 984,18 z³., a wyko-
nawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo Dróg i Ulic
Leszno Sp. z o.o.
Ca³oœæ prac zwi¹zanych z budow¹ kana-
lizacji w ramach pierwszego kontraktu

zosta³a ukoñczona zgodnie z terminem
zapisanym w umowie, tj. 13 listopada
2009 r., a koñcowy protokó³ odbioru ro-
bót podpisano 1 grudnia. Ca³kowity koszt
tej czêœci inwestycji porz¹dkuj¹cej gospo-
darkê œciekow¹ gminy wyniós³ 2 689
713,85 z³ netto, czyli 3 281 450,90 z³ brut-
to. Dotacja wyp³acona przez Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Œrodowisko
z Funduszu Spójnoœci UE wynios³a 2 286
256,77, a podatek VAT zosta³ w póŸniej-
szym terminie przez gminê odzyskany.

Zakres prac kontraktu obejmowa³ wyko-
nanie 3 833,2 m kanalizacji grawitacyjnej,
4 668,85 m ruroci¹gów t³ocznych, 886 m
kana³ów bocznych wraz ze studzienka-
mi przy³¹czeniowymi (146 szt.) i 4 prze-
pompowni.
Do koñca roku 2012 do sieci przy³¹czy³o
siê 595 osób, tj. 95% wszystkich przewi-
dzianych do przy³¹czenia w Przysiece
Polskiej i 119 osób, tj. 100% w Bruszcze-
wie.
c.d.n.

Wiktor Snela
foto archiwum

17 kwietnia 2009 r., spotkanie przedstawicieli samorz¹du
oraz wykonawców, plac budowy w Przysiece Polskiej
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1 lutego 2013 roku w sali wiejskiej,
      w ¯egrówku odby³ siê doroczny ba-
lik karnawa³owy po³¹czony z niedawny-
mi Dniami Babci i Dziadka, zorganizo-
wany przez Szko³ê Filialn¹ w ¯egrówku.
Dzieci z grupy przedszkolnej i klas szkol-
nych, pod czujnym okiem wychowaw-
czyñ: Agnieszki £ochowicz i Barbary
£awniczak, przygotowa³y program arty-
styczny, w którym wyrazi³y jak bardzo
kochaj¹ i dziêkuj¹ swoim babciom
i dziadkom. Oprócz tañców, œpiewów,
wierszyków i inscenizacji pt. „Jarzêbin-
ka” wg Tajca, wnuki ofiarowa³y w³asno-
rêcznie przygotowane upominki, który-

BAL Z BABCI¥ I DZIADKIEM
mi obdarowa³y nie tylko swych dziadków,
ale wszystkich zaproszonych seniorów.
Bal karnawa³owy rozpocz¹³ siê tradycyj-
nie wspólnym polonezem, a nastêpnie
odby³y siê radosne tañce i pl¹sy. Zapro-
szonym goœciom (w osobach: zastêpcy
Burmistrza Œmigla - Wies³awy Poleszak-
Kraczewskiej, przedstawicieli œmigiel-
skich radnych: Romana Schillera
i Zenona Skorackiego, proboszcza para-
fii w Wilkowie Polskim - ks. Marka Smól-
skiego, przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ
Wiejskich - Marii Kupki, Naczelnika OSP
w ̄ egrówku - Jana Franka oraz so³tysów:
¯egrówka - Henryka Skorupiñskiego,

Bielaw - Stanis³awa Szefnera i ¯egrowa -
Mieczys³awa Tomowiaka) oraz wszyst-
kim uczestnikom balu czas umila³ zespó³
muzyczny, sk³adaj¹cy siê z przyjació³
szko³y: Piotra Majera, Jana Kozaka i Jó-
zefa Kozaka. Natomiast apetyt goœci za-
spokoi³y s³odkie przysmaki przygotowa-
ne przez mamy przedszkolaków.

Agnieszka £ochowicz
foto archiwum

Wspólne tañce

Uczestnicy balu

Wystêpy artystyczne

T radycyjnie podczas karnawa³u
uczestniczymy na ró¿nego rodzaju

balach. Jedn¹ z takich zabaw zorganizo-
wano w œrodê 30 stycznia, w Szkole Pod-
stawowej w Œmiglu. Bal przeznaczony by³
dla szeœciolatków z klas 0 oraz klas Ic
i Id. Do tañca przygrywa³ prawdziwy di-
d¿ej. Dzieci dziêki pomys³owoœci swoich
rodziców przebra³y siê w przepiêkne

KARNAWA£OWY BAL
stroje. Mamy upiek³y placki, a wycho-
wawczynie klas: Iwona Nawrocka, Iwo-
na Kamiñska, Halina Walenczewska
i Anna Smelkowska zaprasza³y do tañca
i organizowa³y konkursy. Zabawê mo¿-
na uznaæ za udan¹, gdy¿ wszystkim to-
warzyszy³ dobry nastrój do samego koñ-
ca.

I.N.
foto archiwum

Ostatnie dni karnawa³u w Szkole Pod-
stawowej im. Konstytucji 3 Maja

w Œmiglu by³y wype³nione radosnymi za-
bawami i imprezami. Dzieci z oddzia³ów
przedszkolnych i klas najm³odszych bawi-
³y siê na tradycyjnych balikach, gdzie pre-

HERBATKA U DZIADKA
zentowa³y przeœliczne stroje karnawa³owe
i tañczy³y w rytm polskich piosenek disco.
Sta³ym punktem corocznych imprez s¹
przedstawienia dla najbli¿szych. Uroczy-
stoœci zwi¹zane ze œwiêtem dziadków by³y
pieczo³owicie przygotowywane przez na-

uczycieli i rodziców dzieci.
Zaprezentowano programy
artystyczne, które bawi³y
i cieszy³y seniorów rodzin.
„Herbatka u Dziadka” do-
starczy³a babciom i dziad-
kom wielu radoœci i wzru-
szeñ. Dzieci w przepiêk-
nych strojach wcieli³y siê

w role dziadków, ba³wanków i zwierz¹tek.
Na koniec z powag¹ wrêczy³y w³asnorêcz-
nie wykonane prezenty i zaprosi³y najbli¿-
szych do sto³ów pe³nych s³odkoœci. To by³y
bardzo udane popo³udnia.

Iwona Kamiñska
foto ¯aneta Szczepaniak,

Barbara Firlej

Uczestniczki balu

Babcie i Dziadkowie nie kryli zadowolenia

Ba³wanek z kolegami
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„NIEKIEDY BYWAM FURIATEM"
(z panem Paw³em Smelkowskim o kuchni, zawodzie i …marzeniach)

Restauracja POEMAT w Œmiglu - mi³y
 dla oka widok, budynek o stylistyce

wspó³czesnego dworku przy wyjeŸdzie
w kierunku Leszna kusi, ¿eby zajrzeæ do
œrodka. Jest godzina czternasta, w pro-
gu sali restauracyjnej atakuj¹ nozdrza
aromatyczne zapachy obiadu. Magda
Gessler pia³aby z zachwytu. Szef lokalu
pan Pawe³ Smelkowski - sympatyczny
wysoki blondyn, zgodzi³ siê opowiedzieæ
o swojej pasji, jak¹ jest gotowanie i nie
tylko o tym. Zaprasza do siebie. Id¹c d³u-
gim korytarzem, mijamy serce lokalu -
kuchniê i kilometry zaplecza. Niedu¿y
gabinet szefa na samym koñcu; wewn¹trz
biurko, komputer, na pó³kach literatura
fachowa, najnowsze wydawnictwa z dzie-
dziny dressingu. Zawód kucharza obec-
nie jest bardzo popularny, w telewizji
mno¿y siê liczba programów o tematyce
kulinarnej, a ich prowadz¹-
cy to celebryci pe³n¹ gêb¹.
Kiedy 52 - letni pan Pawe³
jakieœ 30 lat temu zaczyna³,
by³ to zawód ma³o presti-
¿owy, ale on kucharzem
chcia³ byæ od zawsze, wiêc
to nie przeszkadza³o. Mia³
swój wzór, idea³, s³awê œmi-
gielskiego pochodzenia -
pan Stanis³awski by³ pierw-
szym szefem kuchni w po-
znañskim „Merkur ym”
i onegdaj gotowa³ w sa-
mym Wiedniu. Najwa¿-
niejsze, ¿eby wiedzieæ, cze-
go siê chce - mówi pan Pawe³. No i siê
potoczy³o, bo on wiedzia³. Najpierw by³a
szko³a gastronomiczna w Lesznie i prak-
tyki w „Husarskiej” w Czaczu. Z pani¹
Zofi¹ Wyzujak - pierwsz¹ szefow¹ utrzy-
muje kontakt do dziœ. Teraz nawet bar-
dziej serdeczny ni¿ wówczas - nadmienia
z szelmowskim b³yskiem w oku. Pracê
rozpocz¹³ w Zielonej Górze w restauracji
„Ostoja”, potem by³a sieæ jad³odajni po-
znañskiego „Spo³em”, a nastêpnie ma³a
restauracyjka niedaleko Gdañska, od
1986 roku Hotel POZNAÑ, nastêpnie
funkcja szefa kuchni w „Staromiejskiej”
w Koœcianie, a w 1991r. zacz¹³ siê rozdzia³
leszczyñski w karierze gastronomicznej
pana Paw³a - Zak³ad Garma¿eryjny „Spe-
cja³”- D. KaŸmierczak w Lesznie mia³
du¿¹ renomê. To wtedy przydarzy³o siê
panu Paw³owi uk³adaæ menu dla marsza³-
ka Sejmu Marka Borowskiego, który
goœci³ w Lesznie na Balu ¯u¿lowca. Cie-
kawych rzeczy nauczy³ go kurs w Pu³tu-
sku u Grzegorza Rusaka (propaguje

w telewizji kuchniê myœliwsk¹). W efek-
cie, kiedy dla goszcz¹cej w Lesznie gru-
py „Don Vasyl i gwiazdy” przygotowa³ ba-
ranka z grilla, zadziwieni byli goœcie, go-
spodarze i sam kucharz. Takich smaków
nie uda³o siê ju¿ powtórzyæ.
Marzenia o tym, aby za³o¿yæ coœ swoje-
go, kr¹¿y³y po g³owie, ale potrzebna by³a
gotówka, wiêc odk³ada³ je na potem.
Wreszcie w 2003 roku wspólnie z rodzin¹
doszed³ do wniosku, ¿e mo¿e siê udaæ.
Do realizacji marzeñ przyst¹pi³ z rozma-
chem: w³asny lokal, we w³asnym nowo
wybudowanym budynku. Od zamys³u do
przyjêcia pierwszych goœci zesz³o pó³to-
ra roku (kwiecieñ 2004 - paŸdziernik
2005). Myœla³, ¿e pójdzie szybciej, spraw-
niej. By³y spore opóŸnienia przez banki,
które œlimaczy³y z przyznaniem kredytu.
Na moje pytanie laika, czy kredyt by³ nie-

zbêdny, odpowiada ¿artem: - Oczywiœcie,
¿e tak. Gdybym mia³ tak¹ kasê, jaka by³a
potrzebna na stworzenie „Poematu”, to nie
musia³bym pracowaæ. Projekt budynku
przysz³ej restauracji powierzy³ architek-
tom, a potem zaufa³ ¿onie, która upar³a
siê, aby ich projektu nie zmieniaæ. Prak-
tyczny pan Pawe³ chcia³ prostowaæ œcia-
ny, aby zwiêkszyæ przestrzeñ wewn¹trz
i obni¿yæ koszty. Nazwê te¿ wymyœli³y
¿ona z teœciow¹ (polonistk¹ notabene).
„Poemat” - fajnie brzmi i zawiera w sobie
inicja³y imion cz³onków rodziny. Pani
Anna zadba³a równie¿ o wystrój sal. I tak
w paŸdzierniku 2005 ruszy³o. Na pocz¹t-
ku organizowano tylko przyjêcia grupo-
we, a pierwsz¹ imprez¹ by³o wesele pañ-
stwa Wieczorków (sama restauracja dzia-
³a dopiero od 2007 roku). Obecnie
w sk³ad zak³adu wchodz¹: sala bankieto-
wa roboczo zwana weseln¹, przytulna
sala restauracyjna z kominkiem i cieka-
wie stylizowanym barkiem, na górze sal-
ka na imprezy w ma³ym gronie i piêæ

pokoi hotelowych, z których czêœæ jest
jeszcze w realizacji, oczywiœcie kuchnia
z pe³nym wyposa¿eniem i zaplecze z ma-
gazynami i ch³odniami, brakuje tylko piw-
niczki na wina. Czteroosobowa za³oga
wie, ¿e: „maj¹ zrobiæ tak samo dobrze jak
szef albo lepiej”. W³aœciciel przyjmuje
uczniów do przysposobienia w zawodzie,
choæ „nieraz wiêcej z nimi problemów ni¿
korzyœci, ale czasem trafi siê jakiœ diamen-
cik, który uda siê oszlifowaæ, to cieszy”. Za-
³oga pana Paw³a wywodzi siê z ludzi, któ-
rych uczy³. Sam szef poœwiêca restaura-
cji sporo czasu: Jak trzeba od 8 rano do
8 wieczorem, a nieraz i d³u¿ej. Soboty, nie-
dziele obowi¹zkowo w pracy, bo tego wy-
maga specyfika „niedzielnego zawodu”.
„¯yjemy w dni œwi¹teczne” - mówi pan
Pawe³. Chocia¿ ostatnio tak stara siê usta-
wiæ pracê, ¿eby niedzielne popo³udnie

mieæ wolne. Z pytaniem: „Czy
jest szefem ³agodnym, czy te¿
lubi sobie na za³ogê pokrzy-
czeæ” odsy³a mnie do pracow-
ników, najwyraŸniej szef zbyt-
niej krytyki siê nie spodzie-
wa, a za³oga na zastraszon¹
nie wygl¹da. Chocia¿, gospo-
darz przyznaje, ¿e jest typem
furiata, co czêsto wypomina
mu u³o¿ona ma³¿onka. - Fak-
tycznie, potrafiê siê wœciec i na-
krzyczeæ, ale tylko wówczas,
kiedy widzê bezmyœlnoœæ, dyle-
tanctwo, ma³e zaanga¿owanie
w obs³ugê klienta, bo mi zale-

¿y, ¿eby kuchnia by³a taka, jak sobie wyma-
rzy³em, a klient jest najwa¿niejszy. Zreszt¹
z³oœæ szybko przechodzi, szef d³ugo nie
chowa urazy. Na pytanie, czy czuje siê
jeszcze kucharzem, czy ju¿ bardziej me-
nad¿erem, mój rozmówca siê obrusza: -
Oczywiœcie, ¿e kucharzem, ca³y czas czujê
siê g³ównie kucharzem. Sprawy organiza-
cyjne s¹ i, owszem, zabieraj¹ trochê cza-
su, ale on opanowa³ sztukê dobrej orga-
nizacji. Niez³¹ szko³¹ w tym wzglêdzie
by³a praca w poznañskim „Spo³em”, gdzie
bary szybkiej obs³ugi z mas¹ klientów wy-
musza³y dobr¹ koordynacjê i sprawnoœæ
dzia³ania. Chyba posiad³ tê umiejêtnoœæ,
dlatego te¿ stosunkowo wczeœnie otrzy-
mywa³ propozycje szefowania w lokalach,
w których pracowa³. Wyznaje zasadê, ¿e
kucharzem siê jest przez ca³¹ dobê, nie
tylko bywa, dlatego nie widzi problemu,
¿eby w domu, na szybko, ugotowaæ coœ
dla rodziny. Ma³¿onka Anna uczy w kla-
sach I-III i wspiera mê¿a rad¹. Trójka po-
ciech pañstwa Smelkowskich na razie ma

Pawe³ Smelkowski przed swoj¹ restauracj¹
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Wiele jest wynalazków, które zmie-
ni³y dzieje cz³owieka i oblicze œwia-

ta. Do tak prze³omowych odkryæ zaliczyæ
mo¿na opanowanie ognia, wytop metali,
upowszechnienie siê rolnictwa, stworze-
nie ko³a, a kilka tysiêcy lat póŸniej ma-
szyny parowej i silnika spalinowego, któ-
re zrewolucjonizowa³y transport. Wspó³-
czesnymi, wa¿nymi wynalazkami s¹ tak-
¿e: elektrycznoœæ i Internet.
Do grupy rewolucyjnych wynalazków
zaliczyæ nale¿y tak¿e pismo, któremu
poœwiêcona jest wystawa umieszczona
w holu œmigielskiego gimnazjum, wyko-
nana przez grupê uczniów pod kierun-
kiem nauczyciela historii - Krzysztofa
Chudaka.
Odkrycie pisma by³o wa¿nym momen-
tem w historii. Stosowanie go przyczyni-
³o siê do rozwoju handlu, prawa i medy-

HISTORIA PISMA
cyny. Najtrudniej by³o naszym praprzod-
kom wymyœliæ i sporz¹dziæ znaki, które
mog³yby symbolizowaæ dzisiejsze litery.
Te znaki przekazywania i kszta³towania
myœli rozwija³y siê powoli. Ich rozwój by³
w du¿ym stopniu zale¿ny od narzêdzi,
jakimi pos³ugiwa³ siê niegdyœ cz³owiek.
Wynalezienie pisma mia³o du¿y wp³yw na
rozwój cywilizacji, poniewa¿ ludzie w ten
sposób mogli porozumiewaæ siê i utrwa-
laæ wa¿ne informacje.
Wystawa w holu œmigielskiego gimna-
zjum wprowadzi ka¿dego zwiedzaj¹cego
w tajemniczy œwiat pierwotnych znaków,
rysunków i liter. Mo¿na przeœledziæ roz-
wój piœmiennictwa, pocz¹wszy od pierw-
szych hieroglifów egipskich, poprzez pi-
smo klinowe, a¿ po pismo greckie opar-
te na alfabecie fonetycznym zawieraj¹-
cym sta³¹ liczbê znaków. Wystawa jest

wa¿n¹ czêœci¹ i zarazem kolejnym pro-
duktem projektu COMENIUS „Co czy-
taj¹ m³odzi Europejczycy?”, jaki realizuj¹
uczniowie pod kierunkiem swych na-
uczycieli. Powsta³a ona w wyniku do-
œwiadczeñ i obserwacji uczniów osi¹gniê-
tych podczas wycieczek do Muzeum
Narodowego, Biblioteki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza i Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu.
Zachêcamy wszystkich do obejrzenia
wystawy. Warto dodaæ, ¿e wkrótce na
stronie internetowej œmigielskiego gim-
nazjum zarówno w jêzyku polskim, jak
i niemieckim dostêpny bêdzie film o tym
samym tytule, co wystawa, czyli „Histo-
ria pisma”. Zosta³ on wykonany przez
uczniów pod kierunkiem nauczyciela hi-
storii - Krzysztofa Chudaka.

Wojciech Adamczewski

wytyczone swoje zadania: 22 - letnia Alek-
sandra trzeci rok studiuje medycynê, 20
- letni Adam marzy o informatyce, a 16 -
letnia Ewa koñczy gimnazjum. Oprócz
gotowania pan Pawe³ ma te¿ inne pasje. -
„Kradnê czas na rower” - mówi. W okre-
sie od wiosny do jesieni, kiedy tylko
mo¿e, wsiada na swoj¹ wyœcigówkê
i rusza w trasê, tak na godzinê, dwie, cza-
sem sam, czasem w gronie kolegów -
podobnych pasjonatów. Zapomina wtedy
o wszystkim, rower pomaga siê zrelak-
sowaæ. Swego czasu gra³ w œmigielskiej
orkiestrze, teraz na puzonie ju¿ tylko
w domu sobie coœ zagra niekiedy albo
na Bo¿e Narodzenie kolêdy z ¿on¹, któ-
ra wtóruje mu na pianinie. Urlop, jeœli ju¿
uda siê wygospodarowaæ, spêdzaj¹
wspólnie. Raz jad¹ nad morze, innym ra-
zem w góry. Nigdy biernie, zabieraj¹ ro-
wery i zwiedzaj¹ okolice. Odwiedzaj¹
tamtejsze knajpki, podpatruj¹, smakuj¹
kuchniê regionaln¹. Pan Pawe³ nie potrafi
d³ugo wysiedzieæ bezczynnie, telewizji
te¿ du¿o nie ogl¹da, trochê sportu naj-
czêœciej.
- Jest pan cz³owiekiem wierz¹cym? - pytam.
Krótka przerwa spowodowana zaskocze-
niem i pada zdecydowane tak. Mój roz-
mówca nale¿y do dziewiêcioosobowej
grupy ministrantów seniorów przy para-
fii œw. Bart³omieja w St. Bojanowie.
W ka¿d¹ niedzielê s³u¿¹ do porannej
mszy, a jeœli przy koœciele trzeba coœ zor-
ganizowaæ, oni pierwsi udzielaj¹ siê i mo-
bilizuj¹.
Jako w³aœciciel firmy musi siê liczyæ
z funduszami, ale jeœli uzna, ¿e cel jest
szczytny, nie odmawia. Sponsorowa³ œmi-
gielsk¹ WOŒP. - Czy po „Poemacie” ju¿

czuje siê pan cz³owiekiem spe³nionym, czy
jeszcze coœ chodzi po g³owie? - pytam. - Nie
mówiê nie, zawsze trzeba mieæ cel w ¿yciu,
do czegoœ d¹¿yæ, ale to mo¿e póŸniej. „Po-
emat” jeszcze wymaga sporo pracy.
- Jacy goœcie tu przychodz¹? - Mamy kilku
sta³ych klientów, którzy przychodz¹ regu-
larnie, którzy chc¹ zjeœæ dobrze i w dobrych
warunkach, ale jak na Œmigiel to za ma³o.
Wiêkszoœæ stanowi¹ przyjezdni, nierzadko
zagraniczni. Bardzo sobie chwal¹ nasz¹
kuchniê. Twierdz¹, ¿e za te pieni¹dze ni-
gdzie takiego i tyle jedzenia nie dostaliby. -
Nic dziwnego, liczna jak na œmigielskie
warunki konkurencja wymusza obni¿a-
nie cen. - Mamy dobr¹ opiniê, klienci po-
lecaj¹ sobie wzajemnie konkretne dania.
Niedawno klient przyjecha³ specjalnie na
w¹tróbkê z jab³uszkiem. - Oferta zak³adu
jest szeroka i ka¿dy znajdzie coœ dla sie-
bie. Szef poleca danie firmowe „Poemat”
i ulubione „Kopytka z boczkiem”. Ja swe-
go czasu u pana Paw³a na nowo odkry-
³am dorsza, którego ³ykowate, suche
(moim zdaniem) miêso podawane tutaj
w sosie imbirowym, smakuje przewybor-
nie. W nowo wprowadzonym menu s¹
smaczne zestawy obiadowe (równie¿ da-
nia miêsne), których ca³kowity koszt za-
myka siê w 10 z³, a do 30 z³ mo¿na zjeœæ
naprawdê wykwintny obiad z wyszuka-
nych, dobrych produktów.
Zak³ad utrzymuje siê g³ównie z imprez
zorganizowanych - wesel, przyjêæ itp.,
które oczywiœcie ciesz¹, bo dochody
z nich pozwalaj¹ utrzymaæ restauracjê, no
i wa¿ne, ¿eby siê coœ dzia³o, ale w³aœci-
ciel ca³y czas ma nadziejê i marzy mu siê,
¿eby: miejscowi przychodzili na kawkê,
ciastko. Chocia¿ raz w miesi¹cu, w nie-

dzielê, ¿eby posiedzieæ, kulturalnie i mi³o
spêdziæ czas, i lizn¹æ trochê nienajgorsze-
go przecie¿ œwiata kulinarnego. Pieczone
na miejscu ciasta domowe: sernik poda-
wany z bit¹ œmietan¹ i szarlotka na cie-
p³o ze œmietan¹ albo lodami, to niez³a
propozycja na niedzielny poobiedni de-
ser, a ich ceny obalaj¹ mit, ¿e w lokalu
musi byæ drogo. Jest „jak u mamy”- we-
d³ug zaleceñ Magdy Gessler. Prywatnie
pan Pawe³ chêtnie porozmawia³by z ni¹
na tematy kulinarne, ale do programu by
siê nie zg³osi³. Uwa¿a, ¿e autorka na po-
trzeby show stwarza nieraz jakieœ sztucz-
ne sytuacje, aby zwiêkszyæ popularnoœæ
programu.  Zreszt¹ restaurator ma swo-
ich zaufanych przyjació³ wœród mistrzów
kuchni, do których w razie potrzeby
mo¿e zwróciæ siê o radê: szef kuchni
w Merkurym w Poznaniu albo znany
z telewizji Leszek Gryka, który ma w Po-
znaniu swoje studio gastronomiczne. To
u nich radzi siê pan Pawe³, a m³odym,
którzy chcieliby uczyæ siê zawodu kucha-
rza nakazuje: Gotowaæ, jak najwiêcej go-
towaæ w domu, ¿eby siê przekonaæ, czy to
sprawia przyjemnoœæ, no i jeszcze nasta-
wiæ siê na pracê w dni œwi¹teczne i week-
endy.
Mojemu rozmówcy ¿yczê sukcesów
w zawodzie, a czytelników namawiam do
odwiedzania „Poematu”. Wczeœniej war-
to wejœæ na stronê zak³adu: www.restau-
racja-poemat.pl i zapoznaæ siê dok³adniej
z ofert¹, która przewiduje równie¿ dania
i garma¿erkê na wynos, dowóz dañ do
domu i obiady abonamentowe. Smaczne-
go!

K. Styziñska
foto K. Styziñska
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Ppłk Jan Tadeusz Wolszleger dowódca wojsk balonowych w II RP

Kolebk¹ wojsk balonowych w II RP
 by³ Poznañ, w którym ju¿ w 1919

roku powsta³y zal¹¿ki tego rodzaju bro-
ni. Pierwszym dowódc¹ tych wojsk by³
p³k Aleksander Wañkowicz. Ju¿ w dniu
31 maja 1919 roku utworzono Oficersk¹
Szko³ê Aeronautyczn¹ na czele z do-
wódc¹ p³k Feliksem Ba³sunowskim.
W lipcu 1919 roku zosta³ utworzony ba-
talion aeronautyczny, którego dowódc¹
zosta³ kpt. Jan Wolszleger. W latach dwu-
dziestych XX wieku istnia³o 6 batalionów
wojsk balonowych. Od 1924 roku wojska
balonowe mia³y postawione okreœlone
zadania w obronie przeciwlotniczej. Bazy
tych wojsk znajdowa³y siê m.in. w Pozna-
niu i w Toruniu. W ramach kolejnych re-
organizacji w latach 1923-24 pozostawio-
no tylko 1 batalion (Legionowo). Od
1934-1939 roku dowódc¹ tych wojsk by³
pp³k Jan Wolszleger. Sterowcem, który
w tym czasie s³u¿y³ naszej armii by³ fran-
cuski sterowiec „Zodiak”, nosz¹cy w Pol-
sce nazwê „Lech” o d³ugoœci 50 m i œred-
nicy 12 m. Jego prêdkoœæ wynosi³a 60-80
km/godz. DŸwiga³ on ³adunek 300 kg
bomb. We wrzeœniu 1939 roku 8 kompa-
nii balonowych przydzielono poszczegól-
nym armiom. W kampanii wrzeœniowej
oby³ siê tylko 1 wzlot w rejonie Modlina.
Plutony zaporowe pe³ni³y s³u¿bê w War-
szawie. W dniu 3 wrzeœnia zosta³ zestrze-
lony pierwszy balon.
Jak wspomniano ostatnim dowódcom
wojsk balonowych II RP by³ pp³k. Jan
Wolszleger, który urodzi³ siê w Co³dan-
kach k. Chojnic, w rodzinie ziemiañskiej.
Uczy³ siê w gimnazjum humanistycznym
w Chojnicach, a nastêpnie w szkole real-

nej, w Che³mnie,
gdzie zda³ ma³¹
maturê. Po ukoñ-
czeniu szko³y
odby³ praktykê
rolnicz¹ w £asko-
wicy k. W¹grow-
ca. 2 paŸdziernika
1911 zosta³ powo-
³any do wojska,
gdzie pe³ni³ s³u¿bê
w szkole podcho-
r¹¿ych, w Reinic-
kendorf k. Berlina
przy I Balonie Ae-
r onautycznym

Gwardii. Po zakoñczeniu s³u¿by wojsko-
wej kontynuowa³ praktykê rolnicz¹ w Za-
krzewiu k. Torunia i Chobienicach
k. Wolsztyna. Tam wst¹pi³ do miejscowe-
go „Soko³a”. Po wybuchu I wojny œwia-
towej zosta³ ¿o³nierzem 8 Oddzia³u Balo-
nów na uwiêzi pe³ni³ obowi¹zki oficera
manewrowego, a od stycznia pe³ni³ obo-
wi¹zki obserwatora balonowego. Nomi-
nacjê na stopieñ oficerski otrzyma³
 w dniu 6 lutego 1915 roku. Po zakoñcze-
niu wojny, 24 czerwca 1919 roku wst¹pi³
w szeregi Wojska Polskiego. W okresie
wojny polsko-bolszewickiej Jan Wolszle-
ger, jako dowódca wraz ze swoim bata-
lionem, wchodzi³ w sk³ad I Pu³ku Aero-
nautycznego. 23 lipca 1921 roku zosta³
przeniesiony do Wydzia³u Aeronautycz-
nego Departamentu ̄ eglugi Powietrznej
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po
up³ywie 4 miesiêcy wróci³ do Poznania
na stanowisko d-cy batalionu. W lipcu
1924 roku zosta³ d-c¹ jedynego wówczas
w Wojsku Polskim Batalionu Balonowe-
go w Toruniu. Po pewnym czasie wróci³
znowu do s³u¿by w MSW i w tym czasie

by³ kierownikiem s³ynnych miêdzynaro-
dowych zawodów balonowych Gordon-
Bennetta. W 1936 roku kandydowa³ na
stanowisko prezydenta Torunia. W To-
runiu by³ prezesem Klubu Sportowe-
go „Gryf”. We wrzeœniu 1939 roku zo-
sta³ wraz z Wydzia³em Balonowym
ewakuowany do Lwowa, a nastêpnie
przekroczy³ granicê wêgiersk¹, gdzie
przez ca³y okres wojny, by³ jednym
z kieruj¹cych ewakuacj¹ ¿o³nierzy pol-
skich oraz pomaga³ tym, którzy pozo-
stali na Wêgrzech. W maju 1945 roku
wróci³ do Krakowa sk¹d uda³ siê do
rodziny, która mieszka³a w Krzemie-
niewie k. Leszna. Pracowa³ jako kie-
rownik UNRA w Czêstochowie, Pañ-
stwowych Nieruchomoœciach Rolnych
w Koszalinie oraz PGR Jaraczewo pow.
Wa³cz i Mielno k. Koszalina. W 1953
roku przeszed³ na emeryturê. Zmar³ 10
lipca 1959 roku w Œmiglu i tam zosta³
pochowany na miejscowym cmentarzu.
By³ odznaczony m.in. Krzy¿em Walecz-
nych i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Jan Pawicki

Miêdzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar Gordona Bennetta w Brukseli  1937 r.
Polscy piloci balonowi: in¿ynier Franciszek Janik, kapitan Franciszek Hynek, kapitan

Zbigniew Burzyñski, pu³kownik Jan Wolszleger, pu³kownik Sielewicz, porucznik Wac³aw
Koblañski.

foto ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Odby³o siê drugie spotkanie Grupy
Zabawowej „Œmigielaczek”. ¯aden

mróz ani œnieg nie przeszkodzi³y dzie-
ciom i ich rodzicom w dotarciu do biblio-
teki 24 stycznia, dziêki czemu w pomiesz-
czeniu czytelni ponownie zrobi³o siê g³o-
œno i ciasno. Nikomu jednak to nie prze-
szkadza³o. Dzieci bawi³y siê doskonale,
a rodzice wykorzystali okazjê by przede
wszystkim porozmawiaæ na temat swo-
ich pociech.
Tym razem najm³odsi czuli siê swobod-
nie i niemal od razu ruszyli w stronê za-
bawek. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê
wype³niony pi³eczkami basen, ale nie
mniejsz¹ uciechê dzieciom sprawi³a mi-
ska z wod¹. Mo¿na by³o nalewaæ, przele-
waæ, wylewaæ, wrzucaæ do wody styropia-
nowe kulki i wszystko inne, co tylko przy-
sz³o maluchom do g³owy. Niejedna mama
z przera¿eniem spogl¹da³a na swoje, ca³e
mokre dziecko. Ale dziêki temu, ¿e gdy
maluch mokry to zarazem szczêœliwy, to
wszyscy patrzyli na tê zabawê z ¿yczli-
woœci¹.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym
sprz¹taniem, bo Grupa Zabawowa ma
wbrew nazwie przede wszystkim uczyæ.
Natomiast bibliotekarki ju¿ zaczê³y zasta-
nawiaæ siê nad tym, czym nastêpnym ra-
zem zaskoczyæ swoich goœci.
Kolejne, trzecie, spotkanie odby³o siê
7 lutego. W bibliotece zjawi³o siê 14 dzieci
wraz z rodzicami. Dwa poprzednie spo-
tkania by³y podporz¹dkowane zachcian-
kom najm³odszych, którym pozostawio-

„ŒMIGIELACZEK” - DWIE ODS£ONY

no woln¹ rêkê. Tym razem to bibliote-
karki zarz¹dza³y organizacj¹ dnia. Miê-
dzy innymi zachêci³y dzieci do wspólnej
zabawy, skupiaj¹c je na wstêpie wokó³
chusty animacyjnej.
S³uchaniu muzyki
i zajêciom wykorzy-
stuj¹cym elementy
rytmiki towarzyszy³o
poznawanie czêœci
cia³a. Nastêpnie dzie-
ci zaproszono do za-
jêcia miejsc przy sto-
likach zakupionych
do nowopowsta³ego
„K¹cika Maluszka”,
gdzie ka¿de otrzyma-
³o okr¹g³¹ kar tkê
i u¿ywaj¹c palców mia-
³o narysowaæ twarz.
Najm³odsi byli zachwy-

ceni, wszak taka okazja do bezkarnego
ubrudzenia siê nie nadarza siê czêsto.
Z ka¿d¹ chwil¹ robi³o siê ciekawiej, a tak-
¿e potwierdzi³o siê powiedzenie, ¿e do
szczêœcia nie trzeba wiele. Kilogram gro-
chu, ry¿u, paczka makaronu, kilka misek,
lejki, cedzaki i inne kuchenne niezbêdni-
ki wystarcz¹, aby wywo³aæ uœmiech u dru-
giego cz³owieka. Mamy nie ukrywa³y zdzi-
wienia, zwi¹zanego z tym, ¿e ich pociechy
mog¹ d³ugo skupiæ siê na jednym zajêciu.
Czêœæ dzieci co prawda powróci³a do za-
bawy chust¹, inne jednak do koñca spo-
tkania bawi³y siê kuchennymi akcesoria-
mi. Bibliotekê opuszcza³y niechêtnie,
pocieszane przez rodziców tym, ¿e ju¿ za
dwa tygodnie odbêdzie siê kolejne spo-
tkanie.

M. Nowak-Bia³as, foto MNB

Okazja do bezkarnego ubrudzenia siê

Zabawa z wod¹ by³a wyœmienita
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S¹ imprezy, a tak¿e wydarzenia, które
nie wymagaj¹ specjalnej reklamy. Do

nich nale¿y m.in. spotkanie z zawodni-
kami Klubu Fogo Unii Leszno, które od-
by³o siê 20 lutego br. w Centrum Kultu-
ry, w Œmiglu. Choæ spotkanie zaplanowa-
ne zosta³o na godzinê 1800, to w wyniku
przed³u¿aj¹cego siê treningu zawodni-
ków oraz zimowej aury rozpoczê³o siê
ono z prawie czterdziestominutowym
opóŸnieniem. Warto by³o jednak czekaæ,
tym bardziej, ¿e prowadz¹ca spotkanie
Barbara Mencel przeprowadzi³a w tym
czasie konkurs dla dzieci, w którym na-
grody stanowi³y gad¿ety sponsorowane
przez leszczyñski klub. Oczekiwanie
umila³a zebranym równie¿ projekcja

WARTO BY£O CZEKAÆ
zdjêæ ¿u¿lowych przygotowana przez
Micha³a Majera.
Wejœcie do sali zawodników: Damiana
Baliñskiego, Tobiasza Musielaka, Mar-
cina Nowaka, Micha³a Prosickiego, Da-
niela Kaczmarka oraz ich trenera Roma-
na Jankowskiego wzbudzi³o ogólny
aplauz dwustu trzydziestu zebranych
w sali kibiców. Pierwsze pytania, kiero-
wane do ka¿dego z goœci, pad³y najpierw
z ust prowadz¹cej spotkanie. Nastêpnie
publicznoœæ zasypa³a ¿u¿lowców szere-
giem ró¿nych pytañ. Zadawali je zarów-
no doroœli kibice, jak i ci kilkunastoletni,
zafascynowani sportem ¿u¿lowym ju¿ od
najm³odszych lat. ¯adne z pytañ nie zo-
sta³o pominiête, a poczucie humoru

leszczyñskiej ekipy
i jej otwartoœæ spowo-
dowa³y, ¿e spotkanie
odby³o siê w bardzo
sympatycznej atmos-
ferze. Zawodnicy nie
szczêdzili czasu na
rozdawanie autogra-
fów i wspólne, pami¹t-
kowe zdjêcia. Dziêki
Mi³oszowi Ratajcza-
kowi - specjaliœcie ds.
marketingu Unii Lesz-
no, na spotkaniu nie
zabrak³o tak¿e gad¿e-
tów, motoru ¿u¿lowe-
go, nowego kombine-
zonu - kewlaru lesz-
czyñskich zawodni-
ków, czy banerów
sponsora strategicz-
nego i tytularnego fir-
my Fogo. Nale¿y tu
nadmieniæ, ¿e w nad-
chodz¹cym sezonie
klub po raz pierwszy
w historii wystartuje
jako FOGO Unia Lesz-
no - do tej pory funk-
cjonowa³ pod histo-
ryczn¹ nazw¹.
Klub przygotowa³ dla
uczestników spotka-
nia mi³¹ niespodzian-
kê - dwa karnety na
zbli¿aj¹cy siê sezon.
Wylosowali je: Marta
Styziñska i Alan Do-
miniczak. Tego dnia
nie tylko zawodnicy
obdarowywali kibi-
ców prezentami, gdy¿
równie¿ i sportowców
czeka³a po spotkaniu

niespodzianka - specjalne przyjêcie
w barze „Agora” na œmigielskim rynku.
Sponsorem tego spotkania by³ w³aœciciel
lokalu Miros³aw Grzesiewicz.
Centrum Kultury w Œmiglu obiecuje
wszystkim fanom ¿u¿la, ¿e nie by³o to ostat-
nie tego typu spotkanie.

M.D.
foto Magdalena Dymarkowska

Sala by³a pe³na kibiców

Kolejka po autografy

Chêtnych do udzia³u w konkursie nie brakowa³o

Tobiasz Musielak z fanami

Pamiatkowe zdjêcie na motorze

Nasi goœcie
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Z okazji „Walentynek” Miejska Biblio-
       teka Publiczna w Œmiglu podarowa-
³a najm³odszym u¿ytkownikom niebanal-
ny prezent: K¹cik Maluszka, który po-
wsta³ w s¹siedztwie ksiêgozbioru dzieciê-
cego. Stanowi on spe³nienie marzeñ ka¿-
dego malucha. Œwie¿o odnowione œcia-
ny zdobi¹ pastelowe wizerunki bajko-
wych bohaterów, a w sk³ad wyposa¿enia
wchodzi kolorowa kolekcja mebli dzie-
ciêcych, maskotki, zabawki dydaktyczne
z materia³ów ekologicznych, tablica oraz
flipchart i oczywiœcie bogata w nowoœci
wydawnicze Biblioteczka Malucha. Jed-
nym s³owem znajduje siê wszystko, co
potrzebne, aby ma³y cz³owiek czu³ siê  do-
brze.
Zgodnie z planem rozwoju na lata 2012/
2015 biblioteka podjê³a dzia³ania, dziêki
którym zamierza sk³oniæ do odwiedzin
najm³odszych. Po tym, jak sprawdzi³y siê
i zosta³y dobrze przyjête przez œrodowi-
sko biblioteczne spotkania Grupy Zaba-
wowej ŒMIGIELACZEK, która skupia
dzieci w wieku od 1 do 3 lat wraz z rodzi-
cami, chcemy wprowadziæ do biblioteki
nastêpn¹ grupê wiekow¹ - dzieci od lat 3
do 5, poprzez zajêcia w Klubie Malucha.
Choæ oferta spotka³a siê z zainteresowa-
niem rodziców, do klubu mogliœmy przy-
j¹æ tylko 15 dzieci. W trakcie naboru sta-
raliœmy siê wybieraæ te, które nie korzy-
staj¹ z przedszkola, gdy¿ dla wszystkich
grup przedszkolnych biblioteka realizu-
je ju¿ program warsztatów tematycznych.
Zajêcia w klubie odbywaæ siê bêd¹ raz
w miesi¹cu i bêd¹ mia³y charakter zaba-
wowo-dydaktyczny, tematyk¹ nawi¹zuj¹-
cy do literatury. Program przewiduje tak-
¿e spotkania z logoped¹ i ilustratorem
ksi¹¿ek. Prowadziæ zajêcia bêd¹ biblio-
tekarki: Barbara Mencel i Ewa Wojtko-
wiak.
14 lutego, na pierwszych zajêciach Klubu
Malucha, odby³o siê oficjalne otwarcie
K¹cika Maluszka, który ma byæ baz¹ do
dzia³añ klubu. Na co dzieñ korzystaæ z nie-
go bêd¹ mog³y oczywiœcie wszystkie dzie-
ci odwiedzaj¹ce bibliotekê.
Zaproszeni honorowi goœcie: zastêpca
burmistrza Œmigla - pani Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska oraz dyrektor Centrum
Kultury - Eugeniusz Kurasiñski dokonali
uroczystego otwarcia i przeciêli wst¹¿ki,
uwalniaj¹c czerwone balonowe serduszka,
które spod sufitu opada³y wprost na g³o-
wy dzieci. Powstanie Klubu Malucha i K¹-
cika Maluszka poprzedzi³o szereg wcze-
œniejszych dzia³añ:
1. We wrzeœniu 2012 roku przeprowadzo-
no wywiad indywidualny z mamami trzy

i piêciolatków na temat utworzenia
w MBP, w Œmiglu Klubu Malucha. W ba-
daniu udzia³ wziê³y 23 kobiety, z których
21 wyrazi³o zainteresowanie udzia³em
w tego rodzaju spotkaniach.
2. Korzystaj¹c z propozycji Programu Roz-
woju Bibliotek, biblioteka nawi¹za³a wspó³-
pracê z dwoma organizacjami pozarz¹do-
wymi:
 - w paŸdzierniku 2012 roku napisaliœmy
wniosek do Fundacji Rozwoju Dzieci im.
Komeñskiego o przyjêcie do wspó³pra-
cy. Fundacja odpowiedzia³a bardzo szyb-
ko, bo ju¿ w listopadzie dwóch pracow-
ników skorzysta³o z zaproszenia na szko-
lenie pt. „Jak utworzyæ grupê zabawow¹”,
a w grudniu dotar³y do nas zabawki edu-
kacyjne i zestawy worków zabawowych.
Worki ró¿ni¹ siê zawartoœci¹, ale ka¿dy
zawiera: 2 zabawki, 1 ksi¹¿kê oraz in-
strukcjê zabawy (worki zabawowe s¹
wy³o¿one w K¹ciku Maluszka i mo¿na za
potwierdzeniem odbioru wypo¿yczaæ je
do domu),
- w tym samym czasie biblioteka przy
wsparciu w³adz samorz¹dowych wyst¹-
pi³a do fundacji - Akademia Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce z wnioskiem o przy-
znanie grantu w konkursie AKTYWNA
BIBLIOTEKA na realizacjê projektu:
„Klub Malucha - w przerwie zabawy wspól-
nie z mam¹ i tat¹ czytamy i opowiadamy”.

Fundacja pozytywnie rozpatrzy³a wniosek,
przyznaj¹c w grudniu 2012 roku bibliote-
ce grant w wysokoœci 5 tys. z³otych.
3. Z przyznanych pieniêdzy zakupiono:
komplet mebli z kolekcji dzieciêcej oraz
sprzêt niezbêdny do przygotowania i pro-
wadzenia zajêæ: skaner, zestawy g³oœniko-
we, radioodtwarzacz, flipchart, tablicê,
ekran pod³ogowy i materia³y plastyczne.
4. W miêdzyczasie og³osiliœmy nabór do
Klubu Malucha oraz zbiórkê zabawek,
która spotka³a siê z du¿¹ ¿yczliwoœci¹
mieszkañców. Efekty przeros³y nasze
oczekiwania, zebrano spor¹ liczbê zaba-
wek w bardzo dobrym stanie.
5. Odnowiliœmy pomieszczenie przezna-
czone na K¹cik Maluszka.
6. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê ze Stowarzy-
szeniem Inicjatyw Spo³ecznych INGA, za-
bezpieczaj¹c wolontariuszy, którzy po-
mog¹ w prowadzeniu zajêæ z dzieæmi
w Klubie Malucha oraz przy organizacji
Pikniku Rodzinnego, którym planujemy
zakoñczyæ projekt.
7. Do wspó³pracy w projekcie zaprosiliœmy
tak¿e Przedszkole Samorz¹dowe w Œmi-
glu, Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji oraz Zarz¹d Osiedla nr.2 w Œmiglu.
Walentynkowe spotkanie w Klubie Malu-
cha pokazuje, ¿e warto by³o siê staraæ.
Akceptacja rodziców, a przede wszystkim
dzieci, które niechêtnie opuszcza³y biblio-
tekê po pierwszych zajêciach w klubie,
daje satysfakcjê i mobilizuje do dalszych
dzia³añ.
Za³o¿eniem obydwóch projektów, zarów-
no Grupy Zabawowej, jak te¿ Klubu Ma-
lucha, by³o - prowadziæ zajêcia do koñca
czerwca 2013 r. Biblioteka nie wyklucza,
¿e ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie,
po przerwie wakacyjnej, przeprowadzi
nowy nabór i bêdzie kontynuowaæ spotka-
nia.

K. Styziñska, foto M. Dymarkowska

K¥CIK MALUSZKA NA WALENTYNKI

„K¹cik Maluszka”

Maluszki œwietnie siê tutaj czuj¹



marzec/201314

23 stycznia - Œmigiel
Ok. godz. 1240 w Œmiglu, na ul. Po³udnio-
wej dosz³o do zderzenia dwóch pojazdów
m-ki VW Golf kierowanego przez 22-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel z pojaz-
dem m-ki Audi A4 kierowanym przez 19-
letniego mieszkañca Œmigla. W wyniku
tego zdarzenia drogowego obra¿eñ cia-
³a w postaci urazu g³owy dozna³ pasa¿er
Audi A4 23-letni mieszkaniec Œmigla.

27 stycznia - Czacz
Ok. godz. 920 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e n/n sprawca z parkingu samocho-
dowego w Czaczu po uprzednim w³ama-
niu siê, skrad³ samochód m-ki Seat Altea
(2005 rok produkcji). Wartoœæ skradzio-
nego samochodu pokrzywdzony wyceni³
na kwotê ok. 30.000 z³.

28 stycznia - Œmigiel
Ok. godz. 1430 w Œmiglu na skrzy¿owa-
niu ul. Kiliñskiego z ul. Mickiewicza kie-
ruj¹cy samochodem m-ki Ford Transit
56-letni mieszkaniec Szczecina wyje¿d¿a-
j¹c z drogi podporz¹dkowanej doprowa-
dzi³ do zderzenia z prawid³owo jad¹cym
samochodem m-ki Honda Civic kierowa-
nym przez 45-letni¹ mieszkankê gm. Œmi-
giel. Poszkodowan¹ przewieziono do
szpitala z obra¿eniami wstrz¹œnienia
mózgu.

31 stycznia - gm. Œmigiel
Operacyjne dzia³ania kryminalnych do-
prowadzi³y do ustalenia sprawcy kradzie-
¿y kó³ samochodowych. Jak ustalono
w paŸdzierniku 2012 roku sprawca na te-
renie gm. Œmigiel z ogrodzonej dzia³ki,
wykorzystuj¹c nieobecnoœæ w³aœciciela,

skrad³ 6 kó³ samochodowych o ³¹cznej
wartoœci ok. 1000 z³. Skradziony ³up
sprzeda³ na gie³dzie samochodowej
w Poznaniu. Podejrzany us³ysza³ ju¿ za-
rzuty, do których przyzna³ siê.
Sprawc¹ okaza³ siê 40-letni mieszkaniec
pow. koœciañskiego w przesz³oœci noto-
wany za inne przestêpstwa. Teraz za to
przestêpstwo grozi mu kara pozbawienia
wolnoœci do lat 5.

6 lutego - gm. Œmigiel
Dzia³ania policjantów kryminalnych oraz
policjantów z PP w Œmiglu wsparte czuj-
noœci¹ mieszkañców gm. Œmigiel dopro-
wadzi³y do ustalenia i zatrzymania spraw-
cy, który 29 stycznia br. w³ama³ siê do bu-
dynku jednorodzinnego na terenie gm.
Œmigiel, po czym w tym samym miejscu i
czasie usi³owa³ skraœæ samochód osobo-
wy m-ki Ford o wartoœci kilku tysiêcy z³o-
tych. Sprawca celu nie osi¹gn¹³, poniewa¿
mimo zerwania obudowy przewodów elek-
trycznych od stacyjki, nie uda³o mu siê
uruchomiæ silnika tego pojazdu. Dalsze
czynnoœci œledcze w tej sprawie przyczy-
ni³y siê do ustalenia, ¿e zatrzymany dopu-
œci³ siê równie¿ innego  przestêpstwa, tj.
kradzie¿y samochodu m-ki VW, która to
mia³a miejsce w tej samej miejscowoœci
dzieñ wczeœniej. W tym przypadku po-
krzywdzony wartoœæ skradzionego samo-
chodu wyceni³ na kwotê kilkunastu tysiê-
cy z³otych. Sprawca kradn¹c, wczeœniej
wszed³ w posiadanie oryginalnego klucza
tego samochodu. Uciekaj¹c skradzionym
samochodem porzuci³ go w polu. Zatrzy-
manym okaza³ siê 27-letni mê¿czyzna, ak-
tualnie bez sta³ego miejsca zamieszkania,
wielokrotnie karany za podobne przestêp-
stwa. Jak siê okaza³o 27-latek d³ugo nie
nacieszy³ siê wolnoœci¹, poniewa¿ w dniu
kradzie¿y VW opuœci³ mury wiêzienne, po
czym 1 lutego 2013 roku na wniosek poli-

cji i prokuratury, S¹d Rejonowy w Koœcia-
nie wobec zatrzymanego zastosowa³ œro-
dek zapobiegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowana na okres trzech mie-
siêcy. Zatrzymany us³ysza³ zarzuty kra-
dzie¿y samochodu i inne przeciwko mie-
niu. Teraz za te przestêpstwa grozi mu
kara pozbawienia wolnoœci nawet do
15 lat wiêzienia.

10 lutego - gm. Œmigiel
Ok. godz. 1940 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o w³amaniu do domu jednorodzinne-
go. W³amywacz dosta³ siê do domu po
uprzednim wybiciu szyby w drzwiach
balkonowych. £upem sprawcy pad³y:
notebook Lenova oraz z³ota i srebrna bi-
¿uteria. £¹czn¹ wartoœæ strat pokrzyw-
dzony wyceni³ na kwotê ok. 2.120 z³.

15 lutego - Czacz
Ok. godz. 905 w rejonie skrzy¿owania na
drodze K-5 w miejscowoœci Czacz kieru-
j¹cy samochodem ciê¿arowym m-ki IVE-
CO 24-letni mieszkaniec pow. obornickie-
go nie dostosowa³ odpowiedniej prêdko-
œci i chc¹c unikn¹æ zderzenia z poprze-
dzaj¹cym go pojazdem zjecha³ na prze-
ciwleg³y pas jezdni, doprowadzaj¹c do
czo³owego zderzenia z Fiatem Cinqu-
ecento kierowanym przez 64-letniego
mieszkañca pow. wolsztyñskiego. W wy-
niku tego zdarzenia ranny zosta³ kierow-
ca Fiata Cinquecento, który zosta³ prze-
wieziony do szpitala. Kieruj¹cy byli trzeŸ-
wi.

17 lutego - gm. Œmigiel
Ok. godz. 2010 policja zosta³a powiado-
miona o w³amaniu do domu jednorodzin-
nego na terenie gminy Œmigiel. Pokrzyw-
dzony wyceni³ szkody na kwotê ok. 1.500
z³.

www.koscian.policja.gov.pl

W pó³nocno-zachodniej czêœci Hisz-
panii, w prowincji Galicja, le¿y mia-

sto Santiago de Compostella. Po³o¿ona
w nim katedra pod wezwaniem œw. Jaku-
ba Aposto³a jest ju¿ od ponad tysi¹ca lat
celem pielgrzymek chrzeœcijan z ca³ej
Europy. Od lat osiemdziesi¹tych, kiedy
to dwukrotnie odwiedzi³ j¹ Jana Pawe³ II,
sanktuarium zaczê³o prze¿ywaæ swój re-
nesans, przyci¹gaj¹c rzesze pielgrzy-
mów. Ka¿dego roku prowadz¹c¹ do nie-
go drogê œw. Jakuba pokonuje coraz wiê-
cej osób, w 2010 by³o ich niemal 300 ty-
siêcy! Nie ma jednak jednej drogi œw. Ja-
kuba, gdy¿ do Santiago prowadzi wiele
tras, które mo¿na pokonaæ pieszo, kon-
no, jak i rowerem. Na ten ostatni œrodek

ZAPRASZAMY NA POKAZ
5 kwietnia br.
godz. 1900

Centrum Kultury w Œmiglu

MA£Y WIELKI ŒWIAT ZAPRASZA
transportu zdecydowa³ siê Kuba Józefiak,
który opowie o swoich wra¿eniach z ró¿-
nych odnóg drogi œw. Jakuba, które po-
kona³.
Najpierw ukazana zostanie Camino Nor-
te - droga pó³nocna wiod¹ca miêdzy urwi-
stymi klifowymi brzegami Oceanu Atlan-
tyckiego a wysokimi, oœnie¿onymi nawet
latem, szczytami Gór Kantabryjskich.
Nastêpnie bêdzie mo¿na zobaczyæ zdjê-
cia z najstarszego szlaku - Camino Pri-
mitivo. Wiedzie on z Oviedo krêtymi,
górskimi œcie¿kami do Santiago de Com-
postella. Po wizycie w sanktuarium, pu-
blicznoœci pokazane zostanie droga do
najdalej po³o¿onego na zachód przyl¹d-
ka Hiszpanii - Finisterra, który w Œre-

dniowieczu uznawany by³ za kres znane-
go Europejczykom œwiata i obowi¹zko-
we miejsce do odwiedzenia dla ka¿dego
pielgrzyma. Na koniec przemierzymy
najbardziej znany odcinek drogi œw. Ja-
kuba, wiod¹cy poprzez rozleg³y p³asko-
wy¿ Kastylii - Camino Frances. Podczas
pokazu bêdzie mo¿na dowiedzieæ siê
o tym, jak przygotowaæ siê do wêdrówki
szlakiem œw. Jakuba, jak po nim siê po-
ruszaæ oraz poznaæ jego historiê.
Jakub Józefiak
Tomasz Stankowiak
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 3/13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 2/13
brzmia³o: „ZIMOWA AURA”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Anna Dziwak ze Sp³awia.
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. ... Scorupco
5. religia ¯ydów
8. do niej têskni³ Mickiewicz
9. alkohol z ry¿u
11. czêœæ modlitwy brewiarzowej
14. aktor, muzyk, malarz
15. pierwszy lotniarz
17. zepsute jajko
20. dusiciel
22. nie jeden karnawa³owy za nami
23. zimowe legowisko
24. otwory w sieci
26. cz³onek plemienia germañskiego
28. we³na na beret
30. hiszpañski kolega
32. arystokratka, elegantka
33. czerwieñ w talii
34. dŸwiêk na piêciolinii
35. symbol Strontu
36. grochodrzew

Pionowo
2. cud Wielkiej Nocy
3. zmiennik aktora
4. wrêga, ¿ebro
6. jedna z dziesiêciu
7. do karty lub telefonu
9. dawniej torba podró¿na

10. dekolt w sukni
12. cel karawany
13. bije asa
15. nieprzet³umaczalne s³owo
16. biblijne s³owo mêskie
18. krêtacz, ³garz
19. osobiste w banku
21. bar na œmigielskim rynku
22. tymczasowy budynek
25. klucz, has³o
27. np. Shrek
29. dowódca wojsk arabskich
31. du¿a miska
37. odczyn Biernackiego
38. iloraz inteligencji
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Rozmowa o dojrzewaniu to od zawsze
 dla wielu rodziców i dziewczynek

jeden z trudniejszych tematów. O dora-
staniu, o zmianach, jakie zachodz¹ w cie-
le ma³ej dziewczynki, o pierwszej mie-
si¹czce, zmuszeni jesteœmy z naszymi
dzieæmi rozmawiaæ coraz wczeœniej.
Wszystkim rodzicom, którzy stoj¹ na pro-
gu dojrzewania swoich córek polecam
wyj¹tkowy, niemaj¹cy odpowiednika na
polskim rynku, poradnik dla dziewcz¹t
(w wieku dziesiêciu lat): „Na miejsca,
gotowe, wzwy¿! Co siê dzieje z moim
cia³em? Ksi¹¿ka dla m³odszych
dziewcz¹t.” Lyndy Madaras. Autorka

„NA MIEJSCA GOTOWE WZWYŻ” -
CZYLI CO CZYTAĆ WIOSNĄ

jest amerykañskim pedagogiem z ponad
dwudziestopiêcioletnim doœwiadcze-
niem. Napisa³a kilkanaœcie ksi¹¿ek
o dojrzewaniu, które zosta³y prze³o¿one
na wiele jêzyków i ci¹gle ciesz¹ siê po-
pularnoœci¹. W swojej ksi¹¿ce szczegó-
³owo i co bardzo wa¿ne, na luzie i z hu-
morem, opisuje zmiany fizyczne  i emo-
cjonalne, jakie zachodz¹ u dziewczynek
podczas dojrzewania. Autorka wyjaœnia,
¿e zmian tych nie nale¿y siê baæ, ¿e
wszystko, co dzieje siê z cia³em jest jak
najbardziej normalne. Lynda Madaras
bez skrêpowania, w bardzo przystêpny
sposób, wyjaœnia, dlaczego dziewczynki

WIELKANOC
Wielkanoc w tym roku przypada na ko-
niec marca i pocz¹tek kwietnia. Pragnê
podzieliæ siê kilkoma przemyœleniami.
Artyku³ ten piszê, aby ka¿dy mia³ du¿o
czasu do œwi¹tecznych przygotowañ.
Uroku i ciep³a Wielkanocy mog³aby
dodaæ odpowiednia pogoda. W zwi¹z-
ku z tym miejmy nadziejê, ¿e w tym
roku nam ona dopisze. Uwa¿am, ¿e
wielu osobom poprawi³aby samopoczu-
cie i sprawi³a, ¿e lany poniedzia³ek
up³ywa³by w mi³ej atmosferze. Te œwi¹-
teczne dni przyjemne s¹ tak¿e dziêki
naszym kulinariom, bowiem ka¿dy
z nas ma swój ulubiony wypiek lub ulu-
bion¹ potrawê, bez których nie wy-
obra¿a sobie Œwi¹t Wielkanocnych.
Zalicza siê do nich miêdzy innymi: bab-
ki, keksy, serniki, paschy, ¿urek i jaj-
ka przyrz¹dzone w ró¿nej postaci.
Mnie œwiêta kojarz¹ siê z ciastem, któ-
re raz do roku nabiera wa¿noœci. Nie
wyobra¿am sobie Œwi¹t bez: cienkiego,
kruchego ciasta, s³odkiej polewy i ko-
lorowych obrazków z orzechów, fig,
daktyli, wiœni kandyzowanych, œliwek,
moreli, migda³ów i rodzynek. Na stole
musz¹ pojawiæ siê tak¿e kolorowe jak
wiosna, piêknie udekorowane mazur-
ki, a podczas niedzielnego œniadania
nie mo¿e zabrakn¹æ jajek. Najzdrowsze
i najsmaczniejsze jaja s¹ wtedy, gdy
znios³a je kura szczêœliwa. Tylko, któ-
ra kura jest szczêœliwa? Na pewno taka,
która biega na wolnoœci, skubie trawê
i wygrzewa siê na s³oñcu.
Bardzo wa¿na podczas przygotowañ
œwi¹tecznych jest wspó³praca wszyst-
kich domowników. Ca³a rodzina mo¿e

oddaæ siê miêdzy innymi s³odkiemu
przyozdabianiu mazurków.
¯yczê wszystkim weso³ych i smacz-
nych Œwi¹t Wielkanocnych.

Mazurki
Sk³adniki na ciasto:
0, 50 kg m¹ki,
0, 25 kg mas³a,
3 ¿ó³tka,
0,2 kg cukru pudru,
szczypta soli.
Sposób wykonania:
Na stolnicê przesiewamy m¹kê, doda-
jemy ¿ó³tka, cukier, sól i mas³o. Zaczy-
namy od siekania ciasta no¿em lub ubi-
jania go t³uczkiem do ziemniaków (na-
le¿y bardzo d³ugo siekaæ, ciasto nie
powinno mieæ zbyt wiele kontaktu
z ciep³¹ rêk¹). Potem szybko zagniata-
my i sch³adzamy je w lodówce. Ciasto
rozwa³kowujemy na prostok¹t, formu-
jemy je w kszta³t taki, jak chcemy uzy-
skaæ - kwadrat, prostok¹t, owal. Zawi-
jamy jego brzegi lub formujemy wa-
³eczki i k³adziemy je na brzegu mazur-
ka. Ciasto przyciskamy widelcem, tak
aby siê sklei³o. Gotow¹ masê ponow-
nie ch³odzimy przez 30 min, a nastêp-
nie przek³adamy j¹ delikatnie na blasz-
kê i nak³uwamy widelcem (ciasto nie
bêdzie siê podnosiæ w trakcie piecze-
nia). Pieczemy ok 15-20 min. w 180°C,
a¿ ciasto bêdzie wyraŸnie wypieczone
i zacznie siê z³ociæ. Upieczone, ostu-
dzone spody mazurków cienko smaru-
jemy d¿emem i wype³niamy mas¹ kaj-
makow¹. Dekorujemy wedle uznania.
Masa kajmakowa
Sk³adniki:
3 szklanki mleka,
2 1/4 szklanki cukru,
0,75 kostki mas³a,
cukier wanilinowy.

Sposób wykonania:
Aby przygotowaæ masê kajmakow¹ po-
trzebujemy rondelek z grubym dnem.
Zagotowujemy mleko z cukrem i gotu-
jemy na wolnym ogniu ca³y czas mie-
szaj¹c (ok 2-3 godzin), a¿ masa stanie
siê lekko br¹zowa i zgêstnieje (kropla
wylana na talerzyk zastygnie i nie roz-
leje siê). Do masy mo¿na dodaæ kakao,
aby otrzymaæ ciemny kolor. Mas³o roz-
cieramy, aby uzyska³o puszyst¹ konsy-
stencjê i po ³y¿ce dodajemy masy kaj-
makowej. Wyrabiamy do uzyskania
jednolitej, gêstej, ale p³yn¹cej masy.
Czas mo¿na zaoszczêdziæ kupuj¹c go-
tow¹ masê kajmakow¹ w sklepie.

Sa³atka œwi¹teczna
Sk³adniki:
5 jajek ugotowanych na twardo,
1 puszka tuñczyka w sosie w³asnym,
10 oliwek,
1 papryka,
3 pomidory,
1 szt. czerwonej cebuli,
0,5 g³ówki sa³aty lodowej,
150 g startego, ¿ó³tego sera.
Sos:
4 ³y¿ki majonezu,
4 ³y¿ki jogurtu naturalnego,
1 ³y¿ka musztardy,
sól i pieprz.
Sposób wykonania:
Majonez po³¹czyæ z jogurtem i musz-
tard¹, a nastêpnie doprawiæ sol¹ i pie-
przem. Sa³atê podrzeæ na ma³e kawa³-
ki. Jajka, paprykê i pomidory pokroiæ
w kostkê, oliwki w talarki, a cebulê
w piórka. Wszystkie sk³adniki wymie-
szaæ z sosem i rozdrobnionym na ka-
wa³ki tuñczykiem. Wierzch sa³atki po-
sypaæ startym, ¿ó³tym serem.
Smacznego!

S³awomir Grzesiewicz
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rosn¹ i zaokr¹glaj¹ im siê kszta³ty oraz,
co dzieje siê w miejscach intymnych
w tym czasie. W jej poradniku znalaz³o
siê tak¿e miejsce dla takich tematów, jak:
prawid³owe od¿ywianie, dobór pierwsze-
go stanika, prawid³owe u¿ywanie œrod-
ków higienicznych - od podpasek po tam-
pony, porady na temat higieny (poniewa¿
nie jest ³atwo zapanowaæ nad ci¹gle t³u-

stymi w³osami i buzi¹ pe³n¹ pryszczy).
Jako doœwiadczony pedagog Lynda Ma-
daras nie unika tematów trudnych ta-
kich, jak anoreksja, bulimia czy molesto-
wanie seksualne. Ka¿de omawiane za-
gadnienie z zakresu dojrzewania, to od-
dzielny rozdzia³, na koñcu, którego au-
torka odpowiada na pytania zadawane jej
przez czytelniczki. Ca³oœæ uzupe³niaj¹

zabawne ilustracje, które nie tylko bawi¹,
ale te¿ przekazuj¹ wiele po¿ytecznych
informacji.
Ta ksi¹¿ka to obowi¹zkowa lektura nie
tylko dla dziewczynek, wkraczaj¹cych
w okres dojrzewania, ale równie¿ dla ich
rodziców. Czytanie nie szkodzi, a w tym
przypadku mo¿e bardzo pomóc.

Aldona Micha³owska

Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie, jak
co roku obchodzi³ Œwiêto Patrona Po-

wstañców Wielkopolskich. Uroczysta
akademia odby³a siê 8 lutego 2013 roku.
Uczestniczyli w niej, poza spo³ecznoœci¹
szkoln¹ zaproszeni goœcie, m.in. Bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela, radni: Ma-
rian Drzewiecki i S³awomir Grzelczyk,
przedstawiciele Rady Rodziców, przeby-
waj¹ca w Œmiglu delegacja z partnerskie-
go miasta Kamenice nad Lipou w Cze-
chach oraz emerytowani nauczyciele
szko³y.
Akademia rozpoczê³a siê apelem pole-
g³ych i z³o¿eniem kwiatów pod tablic¹
pami¹tkow¹ znajduj¹c¹ siê w gmachu
szko³y. Nastêpnie wszyscy przeszli na
salê gimnastyczn¹, gdzie kontynuowano
uroczystoœæ. Przedstawiono monta¿

Triumfem dru¿yny Kowalski Niet¹¿-
kowo zakoñczy³ siê Charytatywny

Turniej Halowej Pi³ki No¿nej „Gramy dla
Dagmary”. Zorganizowany on zosta³
przez zwyciêsk¹ dru¿ynê na hali sporto-
wej w Niet¹¿kowie.
W turnieju, który odby³ siê 9 lutego br.
udzia³ wziê³o 16 dru¿yn podzielonych na
4 grupy. W meczu fina³owym Kowalski
Niet¹¿kowo pokona³ zespó³ Helios Bucz
5:0 i tym samym zosta³ zwyciêzc¹ turnie-
ju, a dru¿yna z Bucza zajê³a miejsce dru-
gie. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê
zespó³ FC Barca Wielichowo. Zwyciêskie
dru¿yny otrzyma³y dyplomy i puchary,
które wrêczy³ organizator - S³awomir

ŒWIÊTO PATRONA
s³owno-muzyczny, który zawiera³ treœci
patriotyczne. Znalaz³y siê w nim wiersze
i piosenki przedstawiaj¹ce historiê Pol-
ski, jej drogi do wolnoœci oraz to, czym
dla ka¿dego Polaka jest ojczyzna i wol-
noœæ. Uczniowie szko³y podsta-
wowej i gimnazjum przypomnie-
li historiê Powstania Wielkopol-
skiego. Monta¿ wzbogacony zo-
sta³ utworami muzycznymi, gra-
nymi przez uczniów na ró¿nych
instrumentach oraz krótkim kon-
certem wykonanym przez Szkol-
ny Zespó³ Wokalny.
Nad programem artystycznym
czuwa³y polonistki: Iwona Woœ-
Sochacka i Aneta Stachowiak.
Opraw¹ muzyczn¹ zaj¹³ siê mu-
zyk Aleksander Dera. W orga-

nizacjê uroczystoœci wk³ad mieli tak¿e
inni nauczyciele: El¿bieta Nowak, Ma³-
gorzata Kêsicka, Justyna Majchrzak-Gla-
piak, Aurelia Turek, Justyna Janowicz,
Katarzyna Matczak, Mateusz Ciszak,
Robert Mika i Krzysztof Kopienka.

Aneta Stachowiak

GRALI DLA DAGMARY
Kowalski wspólnie z Dagmar¹ i jej rodzi-
cami. Tytu³ bramkarza turnieju otrzyma³
Mateusz Sikora (Kowalski Niet¹¿kowo).
Najlepszym zawodnikiem okaza³ siê To-
masz Dryka (Barca Wielichowo), a kró-
lem strzelców z 7 bramkami zosta³ Ma-
ciej Józefczak (Helios Bucz).
Inicjatorem turnieju by³ S³awomir Kowal-
ski wspólnie z Ar turem Nowickim.
W sprawnym przeprowadzeniu zawodów
pomogli nauczyciele z Niet¹¿kowa: Mar-
cin Grzesiak, £ukasz Z³otkowski i Jaro-
s³aw Pietrowski, którzy sêdziowali me-
cze, a Marcin Adamczak zaj¹³ siê przy-
gotowaniem i przeprowadzeniem impre-
zy.

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania
wszystkim dru¿ynom, które wziê³y udzia³
w zawodach, sponsorom za wsparcie roz-
grywek, wszystkim zawodnikom dru¿y-
ny Kowalski Niet¹¿kowo za pomoc pod-
czas turnieju, a tak¿e „wolontariuszkom”
za przygotowanie placków i kie³basek dla
uczestników.
Dagmara Jankowska z Nowej Wsi uro-
dzi³a siê z padaczk¹ lekooporn¹, z wad¹
wrodzon¹ mózgu, ma znaczne opóŸnie-
nie psychoruchowe, wadê wzroku, nie-
dos³uch i niedow³ad spastyczny cztero-
koñczynowy.
Przypominamy, ¿e na rzecz Dagmary
Jankowskiej mo¿na przekazaæ 1% podat-
ku.

AKA
foto archiwum

Grali dla Dagmary

Monta¿ s³owno-muzyczny
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W hali sportowej „Herkules”, w Bo-
rowie 26 stycznia br. rozegrany

zosta³ Pierwszy Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Ziemi Czempiñskiej.
Wziê³o w nim udzia³ 10 dru¿yn, nie tylko
z powiatu koœciañskiego. Wœród tych
dru¿yn nie zabrak³o Byczków Gniewo-
wo. Jednak wystêpu juniorów nie mo¿na
zaliczyæ do udanych, bowiem Byczki gra-
j¹c w niepe³nym sk³adzie, nie zdo³a³y
wyjœæ z grupy. Ostateczny wynik turnie-
ju przedstawia³ siê nastêpuj¹co: pierwsze
miejsce zajê³a Warta Œrem, drugie PKS
Racot, trzecie Obra Koœcian, kolejne
miejsca zajê³y: Kania Gostyñ, Adelbartus
Dalewo, Grom Czacz, Helios Czempiñ,
Brenewia Wijewo, PSS Kozieg³owy,
Byczki Gniewowo.
9 lutego, swój debiut w hali sportowej
prze¿y³a ¿eñska czêœæ dru¿yny Byczki
Gniewowo. Wziê³y one bowiem udzia³
w Halowym Turnieju Pi³karskim o Pu-
char Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej
Krzywinia, któr y odby³ siê w Jerce.

BYCZKI NA TURNIEJACH HALOWYCH
Dziewczêta z Gniewowa
gra³y tego dnia bardzo do-
brze. Jako jedyne zremi-
sowa³y z Obr¹ Koœcian,
pocz¹tkowo nawet wy-
grywaj¹c z ni¹ 2:0. Osta-
tecznie zremisowa³y, co
(bior¹c pod uwagê bar-
dzo wysoki poziom ko-
œciañskiej dru¿yny) jest
dla dziewcz¹t z Gniewowa
ogromnym sukcesem.
W turnieju wyst¹pi³y równie¿ dru¿yny
z Jerki (gm. Krzywiñ), Bodzyniewa
(gm. Œrem), czy Starego Lubosza (gm.
Koœcian). Dru¿yna z Gniewowa wyst¹-
pi³a tego dnia w sk³adzie: Paulina Kry-
stek, Joanna Olejnik, Monika Olejnik,
Patrycja Bia³a, Daria Œlota³a, Patrycja
Szczerbal, Klaudia Berkert i Weroni-
ka Buchwald. Dziewczyny, mimo ¿e s¹
dumne ze zdobytego pucharu, to nie
zapominaj¹ o tym, ¿e do ich sukcesu
przyczyni³o siê wsparcie i okazana ser-

decznoœæ wielu osób. Korzystaj¹c wiêc
z okazji sk³adaj¹ serdeczne podziêko-
wania Krzysztofowi Lipowiczowi
z Wonieœcia za ufundowanie getrów dla
ca³ej dru¿yny, firmie Kar-Moto Sylwii
Kaczmarek z Koœciana za ofiarowanie
sportowych gad¿etów oraz Oœrodkowi
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu za ufundowanie pi³ki halowej.

Krzysztof Pawlak
foto archiwum

Dziewczêta z dru¿yny Byczki Gniewowo

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zaprosi³ dzieci klas

I-V szkó³ podstawowych do wspólnego
spêdzenia sobotniego przedpo³udnia.
16 lutego do salki sportowej przy base-
nie dotar³y dzieci ze Œmigla, Czacza i Sta-
rego Bojanowa.
Niestety, nie „dotar³” œnieg w zwi¹zku
z czym zabawy zimowe przekszta³ci³y siê
w zabawy sportowo-rekreacyjne.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ kartê, na któ-
rej zapisywane by³y zdobyte przez niego
punkty, w poszczególnych konkuren-
cjach. Dzieci do pokonania mia³y: tor
przeszkód, skakanie na skakance, marsz
na azymut, strza³y do ma³ej bramki, sko-
ki na du¿ej pi³ce, wyœcig kelnerów oraz
toczenie pi³ki po linach.
Organizatorzy, dbaj¹c o to, aby dzieci

IX FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY

mia³y si³y do dalszej zabawy, zapewnili
ka¿demu sok i dro¿d¿ówkê, które zosta-
³y spo¿yte podczas przerwy.
Na zakoñczenie festynu pomiêdzy wszyst-
kich uczestników rozlosowano nagrody
rzeczowe, ka¿dy te¿ otrzyma³ dyplom

uczestnictwa.
Dziêkujemy pani Ilonie Frydrych oraz
panu Krzysztofowi Kopience - nauczycie-
lom z Zespo³u Szkó³ w Starym Bojano-
wie, za pomoc w przeprowadzeniu zabaw.

OKFiR, foto OKFiR

Uczestnicy festynu

Uczniowie œmigielskiego gimnazjum
przyst¹pili do kolejnej edycji pro-

gramu „M³ody Obywatel”, którego or-
ganizatorem jest Centrum Edukacji
Obywatelskiej z Warszawy. Uczestnicy
projektu, to jednoczeœnie cz³onkowie
Szkolnego Klubu Wolontariusza, a ich
opiekunem oraz koordynatorem jest
Izabella Szablewska - doradca zawodo-
wy.
W ramach programu m³odzie¿ dokona-

KOLEJNI M£ODZI OBYWATELE
³a diagnozy spo-
³ecznoœci lokal-
nej i jej zasobów
oraz sojuszników.
Przeprowadzi³a
wywiady z przed-
stawicielami wy-
branych instytu-
cji m.in. Urzêdu

Miasta Œmigla, Zarz¹du Szkó³ i Placó-
wek Oœwiatowych w Œmiglu, Towarzy-

stwa Œpiewu „Harmonia”, Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Volleyball”.
7 lutego br. w gimnazjum, w Œmiglu od-
by³y siê warsztaty, które trwa³y 6 go-
dzin lekcyjnych. Warsztaty prowadzi-
³a trenerka z CEO - Anna Geller. Zajê-
cia zainspirowa³y uczniów do aktyw-
niejszego dzia³ania i nowych pomys³ów
oraz wyzwoli³y zapa³ do dalszej pracy
w projekcie.

Izabella Szablewska






