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Uroczyste obchody z okazji narodo-
wego Œwiêta Niepodleg³oœci w Œmi-

glu rozpoczê³y siê tradycyjnie Msz¹ Œw.
w intencji za Ojczyznê, odprawion¹ przez
proboszcza parafii p.w. NMP Wniebo-
wziêtej ks. kan. Zygmunta Bartkowiaka.
Apel Poleg³ych odby³ siê pod pami¹t-
kow¹ tablic¹ poœwiêcon¹ hm. Zbigniewo-
wi £ukomskiemu, który poprzedzi³ prze-
marsz ulicami miasta. Uroczystoœæ
uœwietni³ udzia³ pocztów sztandarowych
miejscowych organizacji oraz szkó³, sal-
wy z armatek Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Œmiglu, a tak¿e oprawa mu-
zyczna w wykonaniu M³odzie¿owej Or-
kiestry Dêtej i Towarzystwa Œpiewu

ŒWIÊTOWALI NIEPODLEG£OŒÆ
„Harmonia”.
Wi¹zanki kwiatów i znicze w miejscach

pamiêci z³o¿yli: przedstawiciele w³adz sa-
morz¹dowych, Pos³anka na Sejm RP oraz

przedstawiciele orga-
nizacji i instytucji zie-
mi œmigielskiej.
Organizatorami ob-
chodów byli: Bur-
mistrz Œmigla, Hu-
fiec ZHP Œmigiel,
Centr um Kultur y
oraz  Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej
i Mieszkaniowej.

AKA
foto A. KasperskaPod pami¹tkow¹ tablic¹ poœwiêcon¹

hm. Zbigniewowi £ukomskiemu

W³adze samorz¹dowe z³ozy³y wi¹zanki kwiatów Przemarsz ulicami miasta
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Podczas paŸdziernikowej sesji, która
odby³a siê w trzeci czwartek miesi¹-

ca, radni w czternastoosobowym sk³adzie
podjêli 7 uchwa³ oraz oœwiadczenie,
w którym wyrazili swoje negatywne sta-
nowisko w sprawie przygotowanego
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi projektu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW) na lata 2014-
2020.
Rada Miejska Œmigla popiera w powy¿-
szej kwestii opiniê Zarz¹du Zwi¹zku
Gmin Wiejskich RP oraz Zarz¹du Zwi¹z-
ku Województw RP, które zajmuj¹ stano-
wisko, by gminom wiejskim zapewniono
udzia³ w tworzeniu dokumentów progra-
mowych o zasiêgu regionalnym i krajo-
wym, w których zak³ada siê dostêp gmin
wiejskich do œrodków na ich rozwój, jak
równie¿ by gminom zapewniono dostêp
do œrodków wspieraj¹cych modernizacjê
dróg lokalnych, których czêœæ mog³aby
byæ dostêpna w ramach tzw. ma³ej infra-
struktury (w ramach PROW). Wa¿n¹
kwesti¹ podjêt¹ przez radê jest tak¿e de-
cyzja o przesuniêciu œrodków w ministe-
rialnym programie na dop³aty bezpoœred-
nie dla rolników, bez wskazania jednocze-
œnie samorz¹dom alternatywnego Ÿród³a

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ
dofinansowania zadañ z zakresu szero-
ko pojêtej infrastruktury, czyli budowy
dróg, czy sieci wodoci¹gowej i kanaliza-
cyjnej. Swoje stanowisko radni zawarli
w przyjêtym oœwiadczeniu, które zosta-
nie przekazane Wojewodzie Wielkopol-
skiemu, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Zarz¹dowi Zwi¹zku Gmin Wiej-
skich RP.
Trzy z siedmiu podjêtych uchwa³ doty-
czy³y gospodarki gruntami. Aby uregu-
lowaæ stan prawny radni wyrazili zgodê
na odp³atne nabycie nieruchomoœci
gruntowej po³o¿onej w Œmiglu przy uli-
cy Polnej, która stanowi obecnie w³a-
snoœæ prywatn¹, a która jest u¿ytkowana
jako droga ogólnodostêpna, a tak¿e na
nabycie nieruchomoœci gruntowej po³o-
¿onej w Œmiglu, która jest u¿ytkowana
jako rów otwarty zbieraj¹cy wody opado-
we i roztopowe z dróg i przyleg³ych nie-
ruchomoœci, bêd¹cy czêœci¹ systemu
odprowadzaj¹cego wody opadowe do sta-
wu przy ulicy Leszczyñskiej w Niet¹¿ko-
wie. Radni wyrazili równie¿ zgodê na
odp³atne ustanowienie s³u¿ebnoœci grun-
towej w Wilkowie Polskim na dzia³ce,
która jest w u¿ytkowaniu wieczystym
Gminy Œmigiel.

Radni podjêli tak¿e uchwa³ê w sprawie
udzielenia dotacji celowej z bud¿etu gmi-
ny w wysokoœci 20 tysiêcy z³otych na pra-
ce zwi¹zane z utwardzeniem otoczenia
koœcio³a p.w. œw. Stanis³awa Kostki
kostk¹ brukow¹. Z dotacji w tym roku
na remont koœcio³a p.w. œw. Wita w Œmi-
glu zrezygnowa³a parafia p.w. NMP
Wniebowziêtej w Œmiglu z uwagi na ko-
niecznoœæ zwiêkszenia zakresu prac kon-
serwatorskich.
Ponadto rada zatwierdzi³a zmiany
wprowadzone w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Œmigiel na lata
2013-2025 oraz zmiany do uchwa³y bu-
d¿etowej na rok bie¿¹cy. Konsekwencj¹
zmian wprowadzonych do powy¿szych
uchwa³ by³a tak¿e uchwa³a wprowadza-
j¹ca korektê do uchwa³y podjêtej
2 wrzeœnia 2010 roku w sprawie zaci¹-
gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej na dofinansowanie
Kompleksowego Zagospodarowania
Œcieków w Zlewni Rzeki Obry - Gmina
Œmigiel, której kwotê dostosowano do
aneksu umowy rozszerzaj¹cego zakres
prac.

AKA

Czêœæ IX
W celu rozbudowy i modernizacji oczysz-
czalni œcieków 9 lipca 2012 r. zosta³a pod-
pisana umowa wspó³pracy w zakresie
realizacji projektu pn. „Kompleksowe za-
gospodarowanie œcieków w zlewni rzeki
Obry - Gmina Œmigiel” pomiêdzy Gmin¹
Œmigiel reprezentowan¹ przez Burmi-
strza Œmigla - Wiktora Snelê, a Zak³adem
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnym w Œmiglu
Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pre-
zesa Zarz¹du - Wies³awa Zbiorczyka.
Zawarte zosta³o tak¿e porozumienie do-
tycz¹ce upowa¿nienia do ponoszenia
wydatków kwalifikowanych przez Zak³ad
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny w Œmiglu
Sp. z o.o. Zadanie jest wspó³finansowane
z Funduszu Spójnoœci w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodo-
wisko, którego Gmina Œmigiel jest bene-
ficjentem œrodków finansowych.

Dziesi¹ty kontrakt: Rozbudowa i mo-
dernizacja oczyszczalni œcieków w Kosza-
nowie.
Kontrakt dziesi¹ty jest drugim, rozpoczê-

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ŒCIEKÓW
W ZLEWNI RZEKI OBRY - GMINA ŒMIGIEL

tym po rozszerzeniu pierwotnego zakre-
su rzeczowego projektu, kontraktem.
Inwestorem jest Zak³ad Wodoci¹gowo-
Kanalizacyjny w Œmiglu Sp. z o.o. Wyko-
nawc¹ robót budowlanych, wybranym
zgodnie z ustaw¹ „prawo zamówieñ pu-
blicznych”, jest FIRMA GUTKOWSKI
Jan Gutkowski z siedzib¹ znajduj¹c¹ siê
przy ul. 17 Stycznia w Lesznie. Umowa
z wykonawc¹ zosta³a podpisana 20 sierp-
nia 2013 r. Podpisuj¹c umowê zobowi¹-
za³ siê on wykonaæ zadanie do 22 grud-
nia 2014 r.
Po rozbudowie przepustowoœæ hydrau-
liczna oczyszczalni wzroœnie z 2700m3/
d do 3400 m3/d (dla pogody deszczowej)
oraz z 1830 m3/d do 2413 m3/d (dla po-
gody suchej). Modernizacji zostanie pod-
dana czêœæ istniej¹cej oczyszczalni w za-
kresie wymiany urz¹dzeñ technologicz-
nych i rozbudowa o jedn¹ komorê reak-
tora biologicznego ze zbiornikiem uœred-
niaj¹cym oraz zagêszczaczem osadu.
Dodatkowo zostanie wykonana nowa
czêœæ mechaniczna (krata, piaskownik)
przed pompowni¹ g³ówn¹ oraz zamonto-

wana kontenerowa stacja zlewcza. Dla
dwóch samochodów WUKO przewiduje
siê wykonanie na terenie oczyszczalni
gara¿u. Zwiêkszenie przepustowoœci
oczyszczalni jest niezbêdne ze wzglêdu
na ci¹g³¹ rozbudowê sieci kanalizacyjnej
na terenie Gminy Œmigiel.
Koszt inwestycji wyceniono na 5.962.690,64
z³ brutto (4.847.715,97 z³ netto). Koszty
kwalifikowane, to: 4.563.664,58 z³, nato-
miast niekwalifikowane wynosz¹: 284.051,39
z³. Przewiduje siê, i¿ Gmina Œmigiel ty-
tu³em z³o¿onych wniosków o p³atnoœæ
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko z Funduszu Spój-
noœci otrzyma dotacjê w wysokoœci ok.
2,3 mln z³., natomiast pozosta³a czêœæ
kosztów kwalifikowanych zostanie po-
kryta z niskooprocentowanej po¿yczki
pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Koszt niekwalifikowany
oraz podatek VAT zostanie pokryty ze
œrodków w³asnych Zak³adu Wodoci¹go-
wo-Kanalizacyjnego w Œmiglu Sp. z o.o.

Wiktor Snela
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W bronikowskiej szkole, 6 listopada
2013 r. odby³o siê podsumowanie

konkursu profilaktycznego pt. „Wyhamuj
w porê”. Konkurs organizowany by³
przez pedagoga szkolnego - Karolinê
Fr¹k oraz Samorz¹d Uczniowski, na cze-
le którego stoi Magdalena Bartkowiak.
G³ównym celem konkursu by³o propago-
wanie treœci profilaktycznych oraz pro-
mowanie pozytywnych postaw spo³ecz-
nych wœród dzieci i m³odzie¿y.
W ramach konkursu uczniowie po-
szczególnych klas mieli do wykonania
prace konkursowe. Wychowankowie
oddzia³u przedszkolnego oraz ucznio-
wie klas I-III szko³y podstawowej od-
powiedzialni byli za przygotowanie
poci¹gu z has³ami profilaktycznymi.
Klasy IV-VI szko³y podstawowej two-
rzy³y bajkê profilaktyczn¹, któr¹ póŸ-
niej prezentowali. Uczniowie klas gim-
nazjalnych projektowali ulotkê profi-
laktyczn¹. Jury oceniaj¹c prace kon-
kursowe wziê³o pod uwagê przede
wszystkim: or yginalnoœæ pomys³u,
sposób zaprezentowania, profilak-
tyczn¹ zawartoœæ tekstu oraz estetykê
pracy.
Rywalizacja by³a zaciêta. Ka¿da z klas
sumiennie przygotowa³a siê do kon-
kursu. Prace by³y dopracowane
i szczegó³owo przemyœlane.

WYHAMUJ W PORÊ

Zwyciêzcami w pierwszej kategorii „Po-
ci¹g z has³ami profilaktycznymi” byli
uczniowie klasy III szko³y podstawowej.
W drugiej kategorii „Bajka profilaktycz-
na” zwyciêzcami okazali siê uczniowie
klasy V szko³y podstawowej, zaœ w kate-
gorii „Ulotka profilaktyczna” zwyciê¿y³a
klasa III gimnazjum.
Szczególne wyró¿nienie otrzymali wy-
chowankowie oddzia³u przedszkolnego
za zaanga¿owany udzia³ w konkursie „Po-
ci¹g z has³ami profilaktycznymi”.
Organizatorzy konkursu gratuluj¹ zwy-
ciêzcom.

Karolina Fr¹k
foto archiwum

Po raz kolejny, w œwiêto niepodleg³o-
œci, operator œmigielskiej kolejki

oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przygotowali nie lada
frajdê mi³oœnikom kolejek w¹skotoro-
wych. W programie okolicznoœciowych
przejazdów, ufundowanych przez Burmi-
strza Œmigla - Wiktora Snelê, znalaz³y siê
kursy z fotostopami na trasie Œmigiel -
Stare Bojanowo i Œmigiel - Bielawy. Ofer-

Z OKAZJI ŒWIÊTA
ta na 11 listopada, w której poza przejaz-
dami znalaz³y siê i inne atrakcje, m.in.:
zwiedzanie lokomotywowni i dy¿urki
z przewodnikiem, malowanie twarzy
dzieciom, porady i zabiegi pielêgnacyjne
d³oni dla kobiet cieszy³a siê ogromnym
powodzeniem. Równie¿ wystawa zdjêæ
zyska³a wielu amatorów. Do Œmigla zje-
chali mi³oœnicy kolejek w¹skotorowych
z ró¿nych zak¹tków Wielkopolski i nie

tylko.
Na œmigielskiej stacji stan¹³ równie¿ za-
bytkowy samochód, z którego mo¿na
by³o zakupiæ certyfikowane rogale mar-
ciñskie.

AKA
foto N. Koz³owski

Nagrody wrêcza³ Dyrektor szko³y

Uczniowe przedstawili bajkê profilaktyczn¹

Stoisko
z publikacjami

Zwiedzanie lokomotywowniMi³oœnicy kolejki wstawili siê t³umnie
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Tradycja organizowania Rajdu Harcer-
skiego pn. „Witaszkowcy” w dniach

od 10 do 11 listopada siêga ju¿ 11 lat. Jed-
nak w tym roku rajd nie odby³ siê dla
dzieci i m³odzie¿y z Hufca ZHP Œmigiel,
dlatego ¿e w tym czasie ziemia œmigiel-
ska goœci³a harcerzy z terenu Wielkopol-

ski. W ramach chor¹gwianej propozycji
programowej pn. „Szlakami Powstania
Wielkopolskiego” odby³ siê ostatni, szó-
sty z kolei rajd.
Program wydarzeñ, których centrum
by³o miasto Œmigiel, by³ imponuj¹cy. Rajd
„Tropami Powstania Wielkopolskiego”
zainaugurowany zosta³ w niedzielê uro-
czystym apelem na Placu Rozstrzela-
nych. Zameldowali siê harcerze z: Cza-
cza, Starego Bojanowa, Œmigla, ¯egrów-
ka a tak¿e z: D¹bcza, Grodziska Wlkp.,
Wilkowa Polskiego i Wielichowa oraz
grupa m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnzjalnych z Niet¹¿kowa. Obecny by³
równie¿ z-ca kmendanta Chor¹gwi Wlkp.
hm. - Janusz Wolski z Poznania. Wszy-
scy obecni wys³uchali tekstu dotycz¹ce-
go 95-tej rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego. Poznali tak¿e komendê rajdu
w sk³adzie: komendantka hm. Magdale-
na Drótkowska, z-ca ds. programowych
phm. Anna £awniczak i oboŸna pwd.
Agata Siczyñska.
Sobotni dzieñ harcerze spêdzili na poko-

HARCERSKIE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
naniu pieszo 15 km. Na trasie Œmigiel -
Nowa Wieœ - Poladowo - Morownica -
Podœmigiel - Niet¹¿kowo - Œmigiel roz-
mieszczone zosta³y punkty kontrolne. Na
ka¿dym z nich czeka³o na harcerzy inne
zadanie do wykonania, np. udzielenie
pierwszej pomocy, transport rannego na

noszach, przeprawa li-
nowa, strzelanie z pi-
stoletu na farbê oraz
z ³uków. Na niektórych
punktach pomocna by³a
wiedza z zakresu szy-
frów i Alfabetu Morse'a,
a na innych liczy³a siê
wspó³praca w grupie,
bystroœæ umys³ów, czy
spokój, kiedy tykaj¹ca
bomba odmierza³a
czas na wykonanie za-
dania. Niesprzyjaj¹ce
war unki pogodowe
spowodowa³y, ¿e nie-

które patrole z opóŸnieniem dotar³y do
bazy rajdu.
Po wymagaj¹cej trasie harcerze mogli
odpocz¹æ podczas koncertu pn. „D¹¿yli-
œmy do wolnoœci”. Odby³ siê on w sali wi-
dowiskowej Centrum Kul-
tury w Œmiglu, która tego
dnia zosta³a zamieniona w
kawiarenkê. Z zaproszenia
skorzysta³a tak¿e niewiel-
ka grupa mieszkañców.
Wszyscy mogli wys³uchaæ
piosenek odœpiewanych
przez harcerki: Agatê Si-
czyñsk¹, Patr ycjê D¹-
browsk¹ i Aleksandrê Mi-
chalsk¹ oraz Beatê Drgas
i Dominikê Sp³awsk¹. Przy
dŸwiêkach pianina gra-
nych przez Adriana D¹-
browskiego przywo³ano sylwetki 9 po-
wstañców wielkopolskich z terenu gmi-
ny Œmigiel. Ka¿demu z nich zapalono
znicz. Po koncercie uczestnicy wspólnie
przemaszerowali pod obelisk upamiêtnia-

j¹cy wymarsz kompanii
œmigielskiej do walki w Po-
wstaniu Wlkp., gdzie zo-
sta³y z³o¿one znicze.
Dla harcerzy to by³ dopie-
ro pocz¹tek wieczoru, któ-
ry spêdzili œpiewaj¹c har-
cerskie piosenki oraz ry-
walizuj¹c podczas gry noc-
nej na terenie Œmigla. Tym
razem trasy nie wyznacza-
³a mapa. Poszukuj¹c wy-
znaczonych punktów m³o-

dzie¿ korzysta³a z aplikacji GPS Wielko-
polska i 27 grudnia.
W poniedzia³ek wszyscy wziêli udzia³
w uroczystoœciach z okazji Œwiêta Nie-
podleg³oœci organizowanych dla miesz-
kañców: mszy Œw. odprawianej w koœcie-
le pw. NMP Wniebowziêtej w intencji Oj-
czyzny i zmar³ych harcerzy oraz w prze-
marszu ulicami Œmigla. Przy obelisku
hm. Zbigniewa £ukomskiego na uroczy-
stym Apelu Pamiêci spotkali siê wszyscy,
którzy przybyli i uœwietnili uroczystoœci
11.11.: poczty sztandarowe, delegacje,
w³adze samorz¹dowe, Chór „Harmonia”,
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta, bracia
z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego ze
Œmigla oraz uczestnicy rajdu.
Po tych uroczystoœciach odby³o siê pod-
sumowanie dwudniowych zmagañ.
Wszyscy otrzymali pami¹tkowe plakiet-
ki, przyby³e patrole upominki, a najlepsi
cenne nagrody, które wrêczono za zajê-
cie I miejsca ex aequo dru¿ynie mêskiej
ze Œmigla i harcerzom z ¯egrówka, a za
zajêcie III miejsca harcerzom ze Starego
Bojanowa. Podziêkowano tak¿e komen-
dzie i dru¿ynom organizacyjnym:
11 SHDW „W³óczykije” ze Œmigla

i 14 DSH „Skrzydlaci” z Grodziska Wlkp.
Nie zabrak³o tak¿e czasu na wspólne pa-
mi¹tkowe zdjêcia i tradycyjny poczêstu-
nek rogalami marciñskimi. Rajd zosta³
zorganizowany przy wsparciu Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego.
Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc œmi-
gielskim instytucjom: Zarz¹dowi Szkó³
i Placówek Oœwiatowych, Centrum
Kultury, Zak³adowi Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, Posterunkowi
Policji, Stra¿y Miejskiej,Urzêdowi
Miejskiemu oraz Restaurcji „Marta”,
jak i kadrze, która pomog³a w przepro-
wadzeniu rajdu.

Magdalena Drótkowska
foto M. DymarkowskaPrzemarsz pod obelisk

Widownia koncertu „D¹¿yliœmy do wolnoœci”

Agata Siczyñska i Beata Drgas
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Jesieñ to temat paŸdziernikowych
warsztatów, które odby³y siê w œmi-

gielskiej bibliotece dla przedszkolaków,
„zerówkowiczów” i pierwszoklasistów.
Z uwagi na to, ¿e grup jest 17, ³atwo poli-
czyæ, ¿e w bibliotece dzieciêce g³osiki
rozbrzmiewa³y prawie codziennie. Nie
by³a to wcale dzieciêca paplanina. Zadzi-

A WOKÓ£ NAS JESIEÑ
wiaj¹co swobodnie maluchy opowiada³y
o oznakach jesieni: o tym, czym wyró¿-
nia siê ta pora roku, jak wygl¹da jesieñ
w sadzie, parku i lesie, a tak¿e jak ludzie
i zwierzêta przygotowuj¹ siê do zimy.
Uzupe³nieniem dyskusji by³y fragmenty
ksi¹¿ek pt.: „Jesieñ w Stumilowym lesie”
i „Z przygód Krasnala Ha³aba³y”, przeczy-

tane przez bibliotekarkê, bo przecie¿ za-
wsze na zajêciach z dzieæmi obecna jest
ksi¹¿ka. Nastêpnie spod sterty jesien-
nych liœci dzieci wyjmowa³y obrazki te-
matycznie zwi¹zane z jesieni¹. Na koniec
z wybranych kolorowych obrazków uk³a-
da³y jesienne opowiadanie.

B. M., foto archiwum

PaŸdziernik by³ miesi¹cem oszczêdza-
nia, dlatego dla uczniów Zespo³u

Szkó³ w Starym Bojanowie, którzy nale¿¹
do SKO zosta³ zorganizowany konkurs
plastyczny pod has³em „Bezpieczny dom
dla ¯yrafy Lokatki”. By³ on efektem
wspó³pracy œmigielskiego oddzia³u ban-
ku PKO BP i szkolnego opiekuna SKO -
Iwony Woœ-Sochackiej.
Komisja sk³adaj¹ca siê z pracowników
banku, której przewodniczy³a Dyrektor
Oddzia³u - Aldona Micha³owska, wy³oni-
³a zwyciêzców.

KONKURS Z LOKATK¥
I miejsce zaj¹³ Tymoteusz Sochacki z kl.
III a, II miejsce - Antoœ Sochacki z gr.0
„A”, natomiast miejsce III zyska³a Natal-
ka Rybicka z kl. I. Komisja przyzna³a rów-
nie¿ wyró¿nienie dla Jakuba Grzesiewi-
cza z kl. II b. Pozostali uczestnicy kon-
kursu otrzymali drobne upominki.
Dodatkow¹ atrakcj¹ dla dzieci by³a wi-
zyta w oddziale banku w Œmiglu, w któ-
rym odby³o siê równie¿ wrêczenie na-
gród.

SP w Starym Bojanowie
foto archiwum

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

Janka Bytnara „Rudego” zaprosi³y swoje
kole¿anki i kolegów w podró¿
w czasie, podczas której pokaza-
³y, jak Polacy na przestrzeni hi-
storii naszej ojczyzny kochali
Boga i Polskê. Dzieci pozna³y
legendê „O Lechu, Czechu i Ru-
sie”, a tak¿e dowiedzia³y siê, kim
by³ Zawisza Czarny. Przebywa³y
na dworze królewskim oraz
w oparciu o kronikê szkoln¹ i pa-
mi¹tkowy dyplom Macieja Ran-
ki uzyskany za „Walkê o szko³ê
polsk¹” przenios³y siê w czasy
zaboru pruskiego i strajku szkol-
nego, który w szkole w ¯egrów-

WEHIKU£ CZASU
ku trwa³ od 1906 do 1907 r. W swojej wy-
obraŸni przebywa³y tak¿e na polach wal-
ki œpiewaj¹c pieœni patriotyczne, np.:

„Marsz, Polonia”, „Pierwsza Kadrowa”,
czy te¿ „P¹ki bia³ych ró¿”. Dzieci równie¿
recytowa³y „Katechizm polskiego dziec-

ka”  W³adys³awa Be³zy oraz sta³y
na warcie podczas powstania wiel-
kopolskiego i œpiewa³y piosenkê
pt. „Gdy szed³em raz od warty”.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspól-
nym odœpiewaniem hymnu har-
cerskiego pt. „Wszystko co nasze
Polsce oddamy”. Podró¿ zuchów
z ¯egrówka po dziejach Polski
by³a jednym z zadañ, które zre-
alizowa³y w ramach propozycji
programowej Chor¹gwi Wielko-
polskiej „Wehiku³ czasu”.

Barbara £awniczak, foto archi-
wum

Rozmowy o jesieni

By³o te¿ coœ s³odkiego

Oszczêdni uczniowie
w PKO BP w Œmiglu

Zuchy z 2 ŒDH „S³oneczna Gromada”
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BOŻE NARODZENIE W ŚMIGLU W 1928 ROKU

Zbli¿aj¹ce siê œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia w 1928 roku i koniecznoœæ przy-

gotowania tradycyjnych potraw i podar-
ków dla najbli¿szych spowodowa³a, ¿e
w „Orêdowniku” ukaza³y siê liczne rekla-
my i oferty ró¿nych placówek handlo-
wych z terenu Œmigla. W jednej z nich
pisano:

Praktyczne podarki gwiazdkowe
dla dzieci i starszych
w wielkim wyborze
poleca po cenach zni¿onych
Ksiêgarnia „Orêdownika Œmigielskiego”
w Œmiglu
W innej zaœ polecano:

Na Gwiazdkê
Polecam po najtañszych cenach dziennych
Rum Jamaica, Arak de Balaria
Puncz Burgundzki
Wódki Czyste, Monopolowe
Likiery jak:
Rejtan, Curacao Blanc Cherry
Brendy, oraz b. wiele innych ga-
tunków
Wypalanki - Strzelczyk - Winkel-
hauser

Spirytus na cele domowo-lecznicze
litr 12,50,
pó³ litra 6,30, æwieræ litra 3,20 z³
Stanis³aw Tasiemski
Œmigiel

Firma Carmen J.A. Go³awieckie, Œmigiel
- Rynek 4, jako najtañsze Ÿród³o zakupu
gwiazdkowego oferowa³a:
Kapelusze damskie i dla dzieci, berety,
czapki, poñczochy, rêkawiczki, krawatki,
ko³nierzyki, szaliki, skarpetki, chusteczki,
robótki rêczne i bieliznê dla niemowl¹t.
Do œwi¹t przygotowywa³y siê tak¿e ró¿-
ne organizacje spo³eczne, np. Powiatowe
Ko³o Zwi¹zku Inwalidów Wojennych
urz¹dza³o 26 grudnia w sali Strzelnicy
o godz. 2000 przedstawienie amatorskie
pt. „Ulicznik paryski”, komediê w 4 ak-
tach. Podczas przerw przygrywaæ mia³
zespó³ muzyczny, a po przedstawieniu
przewidziana by³a zabawa taneczna. Na-
tomiast miejscowa Ochronka im. ks.
dziekana Ludwika Cichowskiego urz¹-
dzi³a wystêp gwiazdkowy w Strzelnicy

sk³adaj¹cy siê z dwóch czêœci. W progra-
mie przewidziano m.in.: œpiew kolêdy pt.
„Wœród nocnej ciszy”, korowód anio³ków
w 5 figurach przy muzyce, pl¹sy krako-
wianek w 6 figurach, ¿ywy obraz „¯³obek”,
sztuczkê „Znakomite polowanie” i na
koniec rozdanie podarunków dzie-
ciom. Krótko przed œwiêtami redakcja
zastanawia³a siê jaka bêdzie pogoda
w œwiêta i odpowiedzia³a, ¿e dzieñ œw.
Barbary by³ s³otny. Natomiast przys³o-
wie ludowe mówi, ¿e: „Œw. Barbara po
wodzie, Bo¿e Narodzenie po lodzie”.
Znaj¹c fakty mo¿emy dzisiaj powie-
dzieæ, ¿e zima 1928/29 by³a jedn¹ z naj-
sro¿szych zim XX wieku. Ju¿ 11 grud-
nia „...zacz¹³ padaæ œnieg, który pada³
do wieczora. Dzisiaj mamy piêkny kra-
jobraz zimowy”. Taka te¿ pogoda utrzy-
mywa³a siê przez wiele miesiêcy. To-
warzystwo Kupców w Œmiglu infor-

mowa³o, ¿e w niedzielê 23 grudnia tj.
ostatni¹ niedzielê przed œwiêtami sk³ady
handlowe mog¹ byæ otwarte od po³udnia
do godz. 1800. W numerze œwi¹tecznym
gazety ukaza³ siê artyku³ redakcyjny,
w którym m.in. napisano: „I wtedy, oby
niezgoda wewnêtrzna, waœñ ma³a, drob-
ne wypominki, wykrêtne porachunki,
cnota obywatelska, ów klejnot drogi, któ-
ry dziœ porós³ perzem i k¹kolem - odwró-
ci³y siê od nas, a zawita³a spójnia spo³ecz-
na tem silniejsza, ¿e pozostanie z dala
poza swarliwoœci¹ dnia codziennego
i oskar¿eñ. Dawne tradycje nawiedz¹ du-
sze nasze, a w obcowaniem z niemi ¿ywe
imiê tej, która nie zginê³a i przestaje wol-
na z wolnymi”.
Opublikowano tak¿e wiersz Zofii Ku-
³akowskiej:

Pod choink¹
Choinka w blaskach œwieczek tonie,
Œwiate³ek skrz¹ siê roje,
A pod choink¹ w snów krainie,
Dzieciêce szczêœcie moje.

Oczki ma modre jak b³awaty
Usteczki - polne ró¿e
Obce mu bóle, troski, strachy,
Nieznane ¿ycia burze.

Po œwiêtach informowano, ¿e œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia przesz³y w Œmiglu spo-
kojnie, a w drugie œwiêto wieczór gwiazd-
kowy zorganizowa³a Dru¿yna Harcerska.
Tradycyjnie wypada przypomnieæ kilka
dowcipów z tego okresu:

Dla kogo gniazdko
- Moja kochana ¿oneczko - mówi pan
Ochêduszko - Postanowi³em, ¿e na

gwiazdkê zap³acê wszystkie ra-
chunki za twoje suknie.
- Jak to, ja jestem twoj¹ ¿on¹, a ty
bêdziesz sprawia³ gwiazdkê mo-
jej krawcowej?

Szkoda nóg
Jakaœ litoœciwa osoba zobaczyw-
szy ¿ebraka wo³a do niego z okna:
- ChodŸ¿e tu, dziadku dam wam
z³otówkê.
¯ebrak: Eee, po tak¹ ja³mu¿nê
chodziæ to szkoda nóg.

Odpowiedzia³a
Ksi¹dz, który przyszed³ po kolêdzie do
chaty wieœniaczej:
No i jak¿e siê wam gosposiu dziatki cho-
waj¹?
Wieœniaczka: Dyæ ta, z przeproszeniem
jegomoœci, pochowa³y siê - jedno za piec,
drugie pod ³ó¿ko i ¿adnego z nich nie ma.

K³opot z w³osami
Baronowa do pokojówki:
- Maniu, czy znalaz³aœ w ogrodzie jesz-
cze jakiœ kwiat stosowny do moich w³o-
sów?
Pokojówka: - Tak pani baronowo, kwiaty
odpowiednie, ale co najgorsze zapomnia-
³am, gdzie po³o¿y³am w³osy pani barono-
wej.

Jan Pawicki
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Rak. Jakie emocje wywo³uje w nas to
s³owo? Zazwyczaj s¹ nimi: lêk, nie-

pokój oraz poczucie zagro¿enia. W jaki
sposób wiêkszoœæ osób reaguje na dia-
gnozê o chorobie nowotworowej? Ró¿nie,
jednak zwykle wspólnym mianownikiem
jest powtórnie lêk. Czêsto pacjenci,
a zw³aszcza ich rodziny, w oczekiwaniu
na diagnozê nie wymawiaj¹ „tego” s³owa.
Próbuj¹ zaczarowaæ los, by poczuæ, ¿e ich
to nie dotyczy.
We wstêpnych etapach leczenia pojawia
siê lêk przed tym, co nieznane. Po³¹czo-
ny jest on z szokiem, gniewem, buntem
i rozpacz¹. Pacjent i jego rodzina musz¹
zmierzyæ siê z diagnoz¹, nie tylko j¹ s³y-
szeæ, ale us³yszeæ. Czêsto pojawia siê
wówczas zaprzeczanie, np. „nie to nie
mo¿e byæ prawd¹”, „lekarz siê pomyli³”,
czy „dali mi wyniki innej osoby”. Jest to
mechanizm, który pozwala pacjentowi na
chwilowe opanowanie sytuacji i przysto-
sowywanie siê do choroby. Trwa to do
momentu pogodzenia siê z diagnoz¹.
Lêk czêsto tak¿e towarzyszy w rozmo-
wach z lekarzami oraz przy omawianiu
proponowanych procedur leczenia. Za-
zwyczaj najtrudniej pacjenci akceptuj¹
koniecznoœæ wprowadzenia chemiotera-
pii i radioterapii, gdy¿ s¹ one najmniej
znane i wokó³ nich w spo³eczeñstwie na-
ros³o sporo mitów. Nieco ³atwiej akcep-
tuj¹ koniecznoœæ wprowadzenia leczenia
operacyjnego, gdy¿ kojarzy siê ono ze
znan¹ procedur¹ medyczn¹. Czêstokroæ
mamy w³asne lub rodzinne doœwiadcze-
nia zwi¹zane z leczeniem operacyjnym.
Wiemy, i¿ zwykle rokuje ono pozytywnie,
st¹d tu poziom napiêcia jest relatywnie
ni¿szy.

ZNACZENIE WSPARCIA W CHOROBIE
NOWOTWOROWEJ

Chorobie nowotworowej towarzyszy jesz-
cze jeden rodzaj lêku. Lêk, który zwi¹za-
ny jest ze sytuacj¹ wydawa³oby siê ze
wszech miar pozytywn¹ - remisj¹, czy
wyleczeniem. W literaturze lêk ten nazy-
wany jest Zespo³em Miecza Damoklesa.
Zagro¿enie pojmowane jest jako nieub³a-
ganie wisz¹ce nad cz³owiekiem. Ka¿da
kontrolna wizyta, badanie okresowe wy-
wo³uj¹ silny lêk, a banalne niedomaga-
nia wywo³uj¹ niepokój - mo¿e to pocz¹-
tek wznowy?
Jedn¹ z wielu si³ pomocnych w leczeniu
pacjenta jest wsparcie spo³eczne najbli¿-
szych i dalszych cz³onków rodziny oraz
przyjació³. Wa¿ne jest, by zdawaæ sobie
sprawê z tego, ¿e chorzy oczekuj¹ g³ów-
nie wys³uchania i ciep³a. Nie ma prostej
recepty na pomoc choremu w zmierze-
niu siê z chorob¹ i lêkiem. Postawa pe³-
na empatii i wsparcia, chêæ przebywania
razem, rozmowa oraz z drugiej strony
przyzwolenie na milczenie, to jest to, co
otoczenie mo¿e choremu daæ: „Mówie-
nie jest dobre, milczenie lepsze; jedno
i drugie jest z³e, kiedy jest przesadzone”.
Choroba nowotworowa stawia zarówno
choruj¹cego, jak i jego bliskich w sytu-
acji trudnej. Stawia nowe wyzwania,
a tak¿e wyznacza nowe role. Rodzina sta-
nowiæ mo¿e niezwykle istotn¹ podporê
dla chorego, wspomagaæ jego dzia³ania
i po prostu razem przez chorobê przejœæ.
Mo¿e te¿ zaprzeczaæ i utrudniaæ chore-
mu stawianie czo³a kolejnym wyzwa-
niom, nie tylko utrudniaj¹c ¿ycie w cho-
robie, ale te¿ mo¿liwy proces zdrowienia.
Rodzina mo¿e tak¿e pomagaæ choremu
w akceptacji zmian. Czêsto nie rozmawia-
my z naszymi bliskimi o chorobie, gdy¿

boimy siê, ¿e zadamy im ból, czy te¿ wy-
rz¹dzimy krzywdê emocjonaln¹. Pamiê-
tajmy jednak o tym, ¿e nie podejmuj¹c
tematów wa¿nych dla chorego, tak na-
prawdê zostawiamy go samego. W tro-
sce o jego „dobre samopoczucie” zosta-
wiamy go, by zmierzy³ siê ze swym lê-
kiem i bólem sam. Czêsto rodzina boi siê
rozmawiaæ o stanie chorego argumentu-
j¹c, ¿e straci on nadziejê. Powinniœmy
jednak wiedzieæ, ¿e nadzieja nie jest
czymœ sta³ym w naszym ¿yciu, lecz ci¹-
gle zmienia siê i przeobra¿a. Nadzieja
w chorobie mo¿e siê dzieliæ na ma³e na-
dzieje, przeformu³owane, mo¿liwe aktu-
alnie do spe³nienia.
Jednoczeœnie opiekunowie i rodzina
wspieraj¹c chorego musz¹ pamiêtaæ
o prawdzie podstawowej: „Dobry opie-
kun to wypoczêty opiekun”. Z³oœæ i gniew
zrodzone z frustracji i zmêczenia nie
s³u¿¹ ani choremu ani jego opiekunowi.
Zmierzenie siê z chorob¹ osób bliskich,
to chyba jedno z trudniejszych doœwiad-
czeñ ¿yciowych, gdzie mimo chêci dzia-
³ania i pomocy musimy skonfrontowaæ
siê z nasz¹ bezsilnoœci¹. Jest tu miejsce
na ca³y wachlarz uczuæ i emocji, na na-
dziejê i walkê, ale te¿ na bezradnoœæ
i zw¹tpienie. Doznanie choroby osoby bli-
skiej zmienia, wyzwala w nas nowe si³y,
czasem umiejêtnoœci. Niejednokrotnie
tak¿e prowadzi do zmierzenia siê z w³a-
snymi lêkami i s³aboœciami, do podejmo-
wania prób ich przekraczania i opanowy-
wania, nie zawsze skutecznymi... Pamiê-
tajmy, i¿: „dzieliæ siê radoœci¹, to dwa razy
tyle radoœci, dzieliæ siê smutkiem to po-
³owa smutku”.

Iwona Neumann-Wilk

O TAJEMNICACH NASZEJ ZIEMI

Sala pe³na s³uchaczy

Piotr Filipowicz przedstawi³
dzieje naszej okolicy

Jak dot¹d chyba ¿adna z organizowa
nych w Centrum Kultury w Œmiglu

prelekcji nie przyci¹gnê³a tylu s³uchaczy.
Nie wiadomo co by³o przyczyn¹ - cieka-
wy temat („Tajemnice Ziemi Œmigiel-
skiej”), czy osoba prelegenta - Piotr Fili-
powicz znany w naszym œrodowisku

muzyk, pasjonat, a obecnie równie¿ dy-
rektor szko³y w Bronikowie.
Po tym, jak zosta³ potraktowany temat
prelekcji spodziewaæ siê mo¿emy nie tyl-
ko kolejnych spotkañ, ale te¿ nies³abn¹-
cego nimi zainteresowa-
nia. Piotr Filipowicz bo-
wiem, dla siebie w „czaro-
dziejski” sposób, ukaza³
s³uchaczom zarysy dziejów
naszej okolicy, jej liczne
skarby i ciekawostki, nie
tylko zaspokajaj¹c cieka-
woœæ s³uchaczy, ale te¿ j¹
rozbudzaj¹c. Wszystko to
podparte by³o przygoto-

wan¹ przez autora prezentacj¹ map, ry-
cin i fotografii, które wielu z uczestników
mog³o ogl¹daæ po raz pierwszy.
Ju¿ teraz Centrum Kultury w Œmiglu za-
powiada, ¿e kolejne spotkanie z Piotrem
Filipowiczem zaplanowane zosta³o na
28 stycznia.

M.D., foto H. Danel, A. Szklarska
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W  Przedszkolu Samorz¹dowym
           w Œmiglu obchodzono „Dzieñ
Kundelka”. W tym dniu: Misie, Zaj¹czki
i Kotki przynios³y pluszowe pieski, zdjê-
cia swoich ulubieñców oraz ksi¹¿ki zwi¹-
zane z tematem. Przedszkolaki chêtnie
wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym pt.
„Portret pieska”. Autorzy najciekawszych
prac zostali nagrodzeni kolorowankami.
Do przedszkola zaproszono równie¿ goœci.
Najpierw ze swoimi ukochanymi pieska-
mi przyby³a pani Magdalena Szulc, której
sznaucer miniaturka szybko zaprzyjaŸni³
siê z dzieæmi, a one chêtnie go g³aska³y.
Natomiast ratlerek wola³ kolana w³aœciciel-
ki. Pani Magda ciekawie opowiada³a
o szacie i umaszczeniu, upodobaniach
pupilków, a tak¿e wizytach u psiego fry-
zjera. Potem przedszkolaki goœci³y pani¹

DZIEÑ KUNDELKA

weterynarz Karolinê Szul, której towarzy-
szy³ labrador. Dzieci zobaczy³y, jak wy-
gl¹da badanie piesków. Dowiedzia³y siê,
co nale¿y robiæ, aby nasze pupile by³y
zdrowe i jak powinny siê od¿ywiaæ.
Przedszkolacy ogl¹dali tak¿e zdjêcia
rentgenowskie. Porównywa³y koœci psa
z koœci¹ kota. Z okazji „Dnia Kundelka”
przeprowadzono tak¿e zbiórkê karmy na
rzecz czworono¿nych przyjació³ ze schro-
niska w Œmiglu, mieszcz¹cego siê przy
oczyszczalni œcieków.

E. Lemañska, foto archiwum
Przedszkolaki z pani¹ weterynarz i jej

labradorem

Wykonali najlepsze portety  piesków

Dzieci ze swoimi pupilkami

A kiedy siê dziecko zas³ucha to wró¿ki
mu szepcz¹ do ucha pokochaj bajek

œwiat na wiele, wiele lat.
Z myœl¹ o tym, aby dzieci od najm³od-
szych lat pokocha³y ksi¹¿ki i œwiat bajek
Miejska Biblioteka w Œmiglu wziê³a pod
swoje skrzyd³a dzieci, które nie uczêsz-
czaj¹ do ¿adnej placówki edukacyjnej.
Czwartkowe popo³udnia w³aœnie dla nich
s¹ zarezerwowane. W przestrzennym

W K¥CIKU MALUCHA
K¹ciku Maluszka, raz
w miesi¹cu, odbywaj¹
siê spotkania Grupy
Zabawowej „Œmigiela-
czek” i Klubu Malusz-
ka. W tym miejscu
warto dodaæ, i¿ dziêki
wsparciu burmistrza
i Rady Miejskiej Œmi-
gla k¹cik doposa¿ono
w trzy komplety stoli-
ków z krzes³ami
i sztalugê dzieciêc¹ na
cztery stanowiska do
malowania. Na zajê-
ciach dzieci: poznaj¹
materia³y sypkie, ucz¹
siê pos³ugiwaæ pêdzlem i farbami na du-
¿ych p³aszczyznach, koloruj¹, lepi¹
z plasteliny i bawi¹ siê do woli. W trak-
cie tych zabaw bibliotekarz umiejêtnie
przemyca ksi¹¿eczki. Na paŸdzierniko-
wych zajêciach dzieci wys³ucha³y o
zabawach jesiennych w Stumilowym
Lesie. Niezmiennie w Œmigielaczku
powodzeniem cieszy siê suchy basen
z pi³eczkami. Zajêcia te ucz¹ dzieci

przede wszystkim umiejêtnoœci zabawy
w grupie. Rodzice zaœ mog¹ zobaczyæ
swoje pociechy w innych, ni¿ domowych
zabawach i sytuacjach, a tak¿e wymie-
niaæ uwagi i spostrze¿enia z innymi ro-
dzicami. Od nowego roku zajêcia ka¿dej
z grup bêd¹ odbywa³y siê co dwa tygo-
dnie.

B.M.
foto archiwum

Malowanie rêczkami  to niez³a zabawa

Zajêcia  w K¹ciku Malucha
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Wspieranie i popularyzowanie prac
profesjonalnych fotografów praso-

wych - takie cele przyœwiecaj¹ Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej i Centrum Ani-
macji Kulturalnej w Poznaniu, która od
2000 roku og³asza konkurs pn. „Wielko-
polska Press Photo”.
Od 3 lat Centrum Kultury w Œmiglu jest
partnerem tego konkursu. Tegoroczna
gala rozdania nagród, po³¹czona z otwar-
ciem wystawy prac, odby³a siê w WBPi-
CAK 16 listopada br.
Jury w sk³adzie: Arkadiusz Gola - fotore-
porter prasowy - przewodnicz¹cy, Ma-
riusz Forecki (Agencja TAMTAM), Je-
rzy Mianowski - SPL i W³adys³aw Nieli-
piñski (WBPiCAK w Poznaniu) po obej-

WIELKOPOLSKA PRESS PHOTO 2013
rzeniu 308 zdjêæ pojedynczych i 994 zdjêæ
w 147 zestawach (razem - 1302 zdjêæ)
nades³anych przez 67 autorów przyzna-
³a Gran Prix, nagrody, wyró¿nienia oraz
szereg nagród specjalnych
w kategoriach tematycz-
nych, takich jak: „Wydarze-
nia”, „Cz³owiek i jego pasje”,
„¯ycie codzienne”, „Sport”,
a tak¿e „Przyroda i ekolo-
gia”.
Centrum Kultury w Œmiglu
by³o sponsorem nagrody za
wyró¿nienie w kategorii
„¯ycie codzienne”. Nagrodê
tê otrzyma³ £ukasz Cyna-
lewski za zdjêcie „Oscypki”.

Za pomoc w skompletowaniu nagrody
dziêkujemy Urzêdowi Miejskiemu oraz
firmie „Poli-Color” Krystyny Górnej.

M.D. foto £.Cynalewski

„Oscypki”

Œmigielscy seniorzy kontynuuj¹
czwartkowe spotkania w bibliotece.

Dwa kolejne z cyklu „Spotkañ z Pasjami”
up³ynê³y pod znakiem tañca.
12 paŸdziernika w bezpoœredniej trans-
misji ze studia seniorzy ³¹czyli siê z DJ
Wik¹, która obs³uguje imprezy nie tylko
dla seniorów, ale tak¿e miêdzypokolenio-
we. 73-letnia bohaterka spotkania nama-
wia³a wszystkich do aktywnego ¿ycia
i uda³o jej siê wprawiæ œmigielskie audy-
torium w nastrój dobrej zabawy.
17 paŸdziernika do tañca zachêca³a se-

niorka, tancerka, za³o¿ycielka szko³y tañ-
ca dla seniorów - Maria Jolanta Zimnic-
ka, daj¹c próbkê swych tanecznych umie-
jêtnoœci w zakresie tañców, takich jak:
samba i rock and roll. Po transmisji pod-
stawowych kroków rock and rolla uczy³
instruktor tañca - Euge-
niusz Kurasiñski. Okazu-
je siê, ¿e nasi seniorzy
oprócz tañca maj¹ we
kr wi równie¿ pogodê
ducha. W trakcie spo-
tkañ jest czas na: rozmo-
wy, wspominki oraz
¿arty.
Tydzieñ póŸniej, 24 paŸ-
dziernika Fundacja Oran-
ge zaprosi³a bywalców

AHOJ, PRZYGODO!
czwartkowych zebrañ na spotka-
nie on-line z ¿eglarzem Romanem
Zamyœlewskim, które zosta³o do-
brze przyjête, pomimo ¿e Œmigiel
„wodniackich” tradycji nie posiada.
W dobry nastrój wprawi³y obecnych
tematycznie dobrana sceneria
i wspólne œpiewanie szant. Bohate-
rem „Spotkañ z Pasjami”, który za-
chêca³ seniorów do polubieniakom-
putera i Internetu oraz zapewnia³
o korzyœciach z tego wynikaj¹cych,
by³ pan Robert Jurek, który na co
dzieñ prowadzi zajêcia informatyczne dla
„starszaków” - tak okreœla grupê swoich
uczniów - seniorów.
Pasj¹ w ¿yciu cz³owieka, w tym osób star-
szych mo¿e byæ te¿ nauka. Zapewnia³y o
tym bohaterki dwóch listopadowych spo-
tkañ, panie: Magdalena Fikus - biolog
i profesor oraz El¿bieta Skotnicka-Illasie-
wicz - socjolog. 21 listopada Fundacja
Orange goœci³a artystkê nietuzinkow¹.
Hanna Baku³a oprócz tego, ¿e pisze,
maluje, dzia³a w fundacjach i robi inne
po¿yteczne rzeczy, s³ynie ze œmia³ych,
a tak¿e kontrowersyjnych wypowiedzi.
Do odwagi w wyra¿aniu siebie mobilizo-
wa³a równie¿ s³uchaczy „Spotkañ z Pa-
sjami”. Œmigielscy seniorzy docenili bez-

kompromisowoœæ w kreowaniu niebanal-
nego wizerunku artystki, chocia¿ nieko-
niecznie zgadzali siê ze wszystkimi jej po-
gl¹dami.
28 listopada na zakoñczenie projektu - ra-
rytas. W bibliotecznej scenerii, po³udnio-
woamerykañskiej d¿ungli, seniorzy œle-
dzili transmisjê ze studia, w którym fun-
dacja goœci³a podró¿nika Jacka Pa³kiewi-
cza.
Jak widaæ, proponowany przez fundacjê
wachlarz propozycji spêdzania wolnego
czasu kierowany do ludzi starszych by³
ró¿norodny.
Seniorzy chêtnie uczestniczyli w spotka-
niach. W trakcie realizacji projektu spon-
tanicznie narodzi³ siê te¿ pomys³ zorga-

nizowania zabawy an-
drzejkowej dla seniorów,
która odby³a siê 28 listo-
pada.
Pomimo, ¿e projekt do-
bieg³ koñca na ¿yczenie
zainteresowanych bi-
blioteka zamierza konty-
nuowaæ czwartkowe spo-
tkania w podobnym kli-
macie.

KAS, foto M.D.

Nauka rock and rolla

Spotkanie z Teres¹ Lipowsk¹

Jest czas na rozmowy i wspominki
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W Auli Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, 23 paŸdzierni-

ka br. odby³a siê Gala Fina³owa II edycji
projektu „eSzko³a - Moja Wielkopolska”,
która w tym roku odbywa³a siê pod ha-
s³em „eSzko³a od kuchni”. Brali w niej
udzia³ dyrektorzy szkó³, w³adze miast
szkó³ bior¹cych udzia³ w projekcie
i uczniowie. Zespó³ Szkó³ w Czaczu re-
prezentowali: dyrektor Renata Stachow-
ska, burmistrz Œmigla - Wiktor Snela,
uczeñ - Daniel Ludwiczak wraz z opieku-
nem Natali¹ Kozak. Podczas gali uczest-
nicy mogli obejrzeæ prezentacje
5 uczniowskich projektów i oddaæ g³os
na najlepszy z nich. G³osowanie odbywa-
³o siê nietypowo, bo poprzez wrzucanie
„kartonowych jajek na twardo do patelni
danego projektu”. Nastêpnie odby³ siê
fina³ gry internetowej pt. „Globtroter: po-
znaj Wielkopolskê”, w której udzia³ bra³

GLOBTROTER Z CZACZA

Fundacja Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy zaprosi³a uczniów, rodzi-

ców i nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Cza-
czu do wspólnego bicia rekordu w jed-
noczesnym udzielaniu pierwszej pomo-
cy.
Organizatorzy postawili sobie za cel, by
jak najwiêcej uczestników prowadzi³o

uczeñ czackiego gimnazjum, Daniel Lu-
dwiczak z klasy II ag. Ka¿dy z finalistów
mia³ swoje stanowisko z tabletem, na któ-
rym udziela³ odpowiedzi na 20 pytañ
z ró¿nych dziedzin: matematyki, biologii,
chemii, fizyki, geografii i historii. Pyta-
nia by³y bardzo trudne, publicznoœæ sie-
dz¹ca w Auli UAM mia³a niema³y pro-
blem z poprawnymi odpowiedziami na
zadane pytania. Jednak finaliœci gry spi-
sali siê wyœmienicie. Mimo, ¿e Daniel
walczy³ bardzo dzielnie, nie znalaz³ siê
na podium. Zdoby³ jednak nagrody, któ-
rymi by³y: deska kuchenna z wyrytym
has³em tegorocznej gali „eSzko³a od
kuchni” oraz nowej generacji aparat fo-
tograficzny. W tym samy czasie w szkole
w Czaczu nauczyciele i uczniowie mogli
ogl¹daæ zmagania swojego ucznia i kole-
gi poprzez transmisjê internetow¹ gali.
Wszyscy bardzo mocno trzymali kciuki

resuscytacjê kr¹¿eniowo-odde-
chow¹ (wdechy ratownicze oraz
uciski klatki piersiowej) w jed-
nym czasie. Dzia³ania by³y pro-
wadzone na fantomach otrzyma-
nych od fundacji. Szko³a ma a¿
5 takich fantomów.
Akcja zorganizowana by³a pod-
czas Europejskiego Dnia Przy-
wracania Czynnoœci Serca, czy-
li 16 paŸdziernika w samo po³u-
dnie. Uczniowie czackiej szko³y

za Daniela.
Jeszcze raz gratulujemy Danielowi tak
ogromnego sukcesu!

Zespó³ Szkó³ w Czaczu
foto archiwum

Daniel Ludwiczak z nagrod¹

CZACZ BI£ REKORD
przez 30 minut przy muzyce zespo³u Bee
Gees wykonywali resuscytacjê kr¹¿enio-
wo-oddechow¹. Akcjê przeprowadzili
w Domu Wiejskim. Uczniowie zostali naj-
pierw przeszkoleni przez panie: El¿bie-
tê Kucharsk¹, Patrycjê Rychel-Samol¹g
i Barbarê Maækowsk¹. Ka¿da z tych pañ
musia³a przejœæ specjalny kurs udziela-
nia pierwszej pomocy zorganizowany
przez fundacjê WOŒP w ramach progra-
mu „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”.
Uczniowie policzyli, ¿e w ci¹gu 30 minut,
a¿ 187 razy wykonano resuscytacjê kr¹-
¿eniowo-oddechow¹.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania
wszystkim rodzicom, nauczycielom oraz
uczniom za zaanga¿owanie siê w akcjê
i zapraszaj¹ do kolejnego bicia rekordu
za rok!

ZSP w Czaczu
foto archiwum

4 paŸdziernika br. w Zespole Szkó³
      w Starym Bojanowie obchodzono
Dzieñ Uœmiechu. Na przerwach ka¿da
uœmiechniêta osoba zosta³a obdarowana
przez przedstawiciela Samorz¹du Uczniow-
skiego wykonan¹ na tê okazjê UŒMIECH-
NIÊT¥ BU�K¥.
W ramach tego dnia Ma³gorzata Kêsicka
i  Katarzyna Matczak zorganizowa³y konkurs
„Nauczyciele te¿ siê uœmiechaj¹”. Zadaniem
uczestników konkursu - uczniów by³o odgad-
n¹æ, czyj uœmiech przedstawiaj¹ poszczegól-
ne zdjêcia oraz zag³osowaæ na najsympa-

DZIEÑ UŒMIECHU
tyczniejszy uœmiech spo-
œród wszystkich zamiesz-
czonych na plakacie. We
wspomnianym plebiscycie
wygra³a Katarzyna Mat-
czak.
Dzieñ Uœmiechu do-
wiód³, ¿e wszyscy potrafi-
my siê uœmiechaæ i, ¿e dziê-
ki temu ka¿dy dzieñmo¿e
byæ przyjemniejszy.

I.Sochacka,
foto archiwum

„Nauczyciele te¿ siê uœmiechaj¹”

Bicie rekordu

Uczestnicy akcji
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Halowy Turniej Pi³karski Dziewczyn
o Puchar Firmy KAZ-MAR Gier³a-

chowo zosta³ rozegrany w hali sportowej,
w Krzywiniu 3 listopada br. Wyst¹pi³y
w nim 4 dru¿yny: WKS Krzywiñ, Werki
Krzywiñ, dru¿yna z Jerki oraz dziewczê-
ta z Gniewowa - reprezentuj¹ce nasz¹
gminê.
W pierwszym meczu nasze zawodniczki
zremisowa³y z Jerk¹ 0:0, w drugim,

WYGRA£Y CZWARTY TURNIEJ
w piêknym stylu pokona³y WKS Krzywiñ
4:0, a w trzecim nie da³y szans drugiej
dru¿ynie z Krzywinia wygrywaj¹c 6:0.
Najlepsz¹ pi³kark¹ zosta³a strzelczyni
6 bramek - Weronika Buchert, a obroñ-
czyni¹ bramki najlepsza okaza³a siê Ka-
rolina Kamiñska. Obie dziewczyny repre-
zentowa³y dru¿ynê z Gniewowa. Warto
podkreœliæ, ¿e Karolina nie wpuœci³a tego
dnia do bramki ani jednej pi³ki. Dziew-

czyny otrzyma³y okaza³y puchar, s³ody-
cze i nagrodê indywidualn¹.
Dru¿yna z Gniewowa wyst¹pi³a w sk³a-
dzie: Karolina Kamiñska, Weronika Bu-
chert, Weronika Szczerbal, Klaudia Ku-
rzawska i Patrycja Maækowiak.
Dru¿yna dziêkuje Pos³owi RP - Wojcie-
chowi Ziemniakowi za 20 koszulek i s³o-
dycze.

Krzysztof Pawlak

Jedn¹ z najtrudniejszych umiejêtnoœci,
jakie posiada cz³owiek, to dzielenie siê

sob¹ i swoimi mo¿liwoœciami z bliŸnimi.
Dar ten polega nie na tym, by wszystkie
kosztownoœci oddawaæ drugiemu, lecz
na tym, by poprzez swoje predyspozycje
i talenty u³atwiaæ ¿ycie innym. Tym, któ-
ry nawo³ywa³ i ukazywa³, jak wielk¹ moc
maj¹ dobro i mi³oœæ by³ Jan Pawe³ II. To
on niejednokrotnie zaznacza³, ¿e: Cz³o-
wiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi. Tymi
s³owami oddawa³ sens istnienia cz³owie-
ka. Uzmys³awia³ nam, ¿e nie zdajemy
sobie sprawy z tego, ¿e zwyk³y uœmiech,
prosty gest wyci¹gniêcia d³oni w czyimœ
kierunku, a tak¿e ciep³e s³owo mog¹ staæ
siê lekarstwem na troski i zmar-
twienia innych. Nasz rodak ufaj¹c
Bogu, maj¹c serce pe³ne Jego mi-
³oœci umi³owa³ wszystkich ludzi
i broni³ praw ka¿dego cz³owieka.
Jednym ze œladów pontyfikatu pa-
pie¿a Polaka jest Fundacja „Dzie-
³o Nowego Tysi¹clecia” posiada-
j¹ca sw¹ siedzibê w Warszawie.
Zosta³a ona powo³ana do ¿ycia
w 2000 roku i promuje nauczanie
zwi¹zane z mi³owaniem bliŸniego,
g³oszone przez Jana Paw³a II. Fun-
dacja ta ma na celu wspieranie
okreœlonych przedsiêwziêæ spo-
³ecznych, przede wszystkim w dziedzinie
edukacji i kultury, a tak¿e podnoszenie
szans edukacyjnych m³odzie¿y z ma³ych
miast i wsi. Organizuje tak¿e Dzieñ Pa-
pieski, prowadzi program stypendialny
dla m³odzie¿y w wieku szkolnym i stu-
dentów, przyznaje nagrody TOTUS oraz
organizuje Konkurs Akademicki o sty-
pendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka.
W celu przypomnienia warto zaznaczyæ,
¿e Dzieñ Papieski obchodzony jest ju¿ od
12 lat (od 2001 roku) i przeprowadzany
jest zawsze w niedzielê poprzedzaj¹c¹
rocznicê wyboru Karola Wojty³y na Sto-
licê Piotrow¹ (16 paŸdziernika). Tego

dnia organizowana jest tak¿e pod has³em:
„Dzielmy siê mi³oœci¹” zbiórka pieniêdzy,
z której œrodki przeznaczane s¹ na fun-
dusz stypendialny fundacji. Stypendia te
otrzymaæ mo¿e uzdolniona i uboga m³o-
dzie¿ szkolna zamieszkuj¹ca tereny wiej-
skie i ma³e miasta. Obecnie korzysta
z nich 2500 m³odych ludzi. Nie tylko ma-
terialnie fundacja wspiera m³odzie¿, czy-
ni to tak¿e poprzez formacjê organizuj¹c
obozy wakacyjne i jêzykowe. Warto za-
znaczyæ, ¿e wszyscy, którzy chc¹ wes-
przeæ tê akcjê nie musz¹ wrzucaæ pieniê-
dzy do puszek, poniewa¿ od 2003 roku
istnieje mo¿liwoœæ wysy³ania SMS-ów,
które tak¿e stanowi¹ cegie³kê funduszu
stypendialnego. Fundacja „Dzie³o Nowe-
go Tysi¹clecia” ca³y czas zmienia siê

i d¹¿y do tego, by dotrzeæ do jak najwiêk-
szej iloœci ludzi, dlatego od 2005 roku
posiada status Organizacji Po¿ytku Pu-
blicznego. To w skrócie o dzia³alnoœci
fundacji, wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ
na stronie internetowej tej organizacji:
www.dzielo.pl.
„Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” jest fun-
dacj¹ stanowi¹c¹ ¿ywy Koœció³. Jest ona
wype³nieniem s³ów Jana Paw³a II, a tak-
¿e przejawem Bo¿ej Mi³oœci. Mieszkañ-
cy Œmigla i okolic nie pozostali obojêtni
na jej dzia³anie. Dyrektor Centrum Kul-
tury, Eugeniusz Kurasiñski postanowi³
w tym roku wyst¹piæ o pe³nomocnictwo

na utworzenie sztabu odpowiedzialnego
za zbiórkê pieniêdzy na terenie: Œmigla,
Starego Bojanowa, Czacza, Bronikowa,
Niet¹¿kowa, Bucza, Starej Przysieki Dru-
giej i Wonieœcia. W Centrum Kultury
zosta³ wiêc utworzony sztab o numerze
189. Dziêki temu pracownicy i wolonta-
riusze mogli w dniach od 6 do 22 paŸ-
dziernika 2013 roku przeprowadziæ zbiór-
kê publiczn¹ na terenach wy¿ej wymie-
nionych miast. Wielu m³odych ludzi oka-
za³o wielkie serca i ogromne zaanga¿o-
wanie w tê akcjê, czego owocem sta³o siê
uzbieranie 831 z³otych i 14 groszy.
Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê wo-
lontariuszom ze szko³y Podstawowej im.
Edwarda Tomiñskiego w Buczu: Kindze
Adamczewskiej, Mai Skorupiñskiej, Ma-

teuszowi Kubeczko, Sebastia-
nowi Majorczykowi i £ukaszo-
wi Jêdrzychowskiemu, z Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿-
kowie: Klaudii Konieczce i Da-
riuszowi ¯eleŸniakowi, a tak¿e
absolwentkom Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Œmiglu: Ange-
lice Konieczce i Annie Pohl.
Poza tym wdziêcznoœæ sw¹ kie-
rujemy tak¿e dyrektorom szkó³
w: Buczu, Œmiglu, Bronikowie
i Niet¹¿kowie za mo¿liwoœæ
przeprowadzenia zbiórki na te-

renie szkó³. Dziêki serdecznoœci i uprzej-
moœci wielu ludzi mogliœmy do³o¿yæ ce-
gie³kê do funduszu stypendialnego.
Wspólnie udzieliliœmy pomocy, tym któ-
rzy jej potrzebuj¹, tym którzy z wielu ró¿-
nych powodów maj¹ ograniczone mo¿li-
woœci. Razem przerwaliœmy niewielki,
ale jak znacz¹cy procent ograniczeñ, któ-
re niejednemu utrudniaj¹ ¿ycie. Staraj-
my siê nie cofn¹æ, tylko w przysz³ym roku
i przez kolejne lata pod¹¿aæ do przodu
po to, aby daæ mo¿liwoœci tym, którzy ich
nie posiadaj¹.

A.P.
foto Anna Pohl

ZRÓBCIE COŒ DOBREGO DLA LUDZI

Wolontariusze ze Szko³y
Podstawowej w Buczu



grudzień/2013 17

SK¥D? DOK¥D? - PRZYSTANEK ŒMIGIEL

Przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla
     nr 3 w Œmiglu - Danuta Strzelczyk,
19 paŸdziernika br. zorganizowa³a wy-
jazd dla mieszkañców ziemi œmigiel-
skiej  do Sanktuarium Mar yjnego
w Górce Duchownej. Z zaproszenia
skorzysta³o 50 osób. Poza uczestnic-
twem we mszy œw. wziêli równie¿
udzia³ w nabo¿eñstwie przed cudow-
nym obrazem Matki Boskiej Pociesze-

W SANKTUARIUM
nia. Uczestnicy wyjazdu
skorzystali równie¿ z oka-
zji i w drodze powrotnej
spotkali siê w restauracji
przy kawie. Mi³e spotkanie
przeci¹gnê³o siê do póŸ-
nych godzin ale wszyscy
wrócili do domów zadowo-
leni.

AKA, foto archiwum
W Sankuarium Maryjnym w Górce

Duchownej

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
INGA we wspó³pracy z Gimnazjum

im. Konstytucji 3 Maja w Œmiglu by³o ini-
cjatorem spotkania, do którego dosz³o
pod koniec paŸdziernika na terenie Œmi-
gla pomiêdzy 29 gimnazjalistami z gmi-
ny Œmigiel, a wolontariuszem z Hiszpa-
nii i Gruzji.
Miêdzynarodowe warsztaty „Sk¹d? Do-
k¹d? - PRZYSTANEK ŒMIGIEL” odby-
³y siê w œmigielskim gimnazjum. Z za-
proszenia do udzia³u w spotkaniu
z Maka i Enrique skorzysta³y wszyst-
kie szko³y tj.: Gimnazjum w Œmiglu, Ze-
spó³ Szkó³ z Czacza, Starego Bojano-
wa, Starej Przysieki Drugiej i Broniko-
wa. Zajêcia mia³y na celu: poznanie gim-
nazjalistów z kultur¹ innych pañstw, roz-
wijanie tolerancji i otwartoœci na inne
kultury, doskonalenie umiejêtnoœci jê-
zykowych, rozwijanie motywacji do
nauki jêzyka angielskiego oraz dosko-
nalenie umiejêtnoœci  wspó³pracy
w grupie. Maka i Enrique przybli¿yli
uczniom kraje, z których pochodz¹,
tradycje i obyczaje oraz nauczyli gim-
nazjalistów podstawowych zwrotów
w swoim ojczystym jêzyku.
Po warsztatach wolontariusze w towa-
rzystwie p. Agnieszki Matuszkowiak
i p. Izabelli Szablewskiej zwiedzili Œmi-
giel. Enrique Castillo (Hiszpania)
i Maka Chakhnashvili (Gruzja) przez
okres 2 miesiêcy bêd¹ mieszkaæ
w Lesznie. W tym czasie prowadziæ
bêd¹ zajêcia w szko³ach, kafejkê jêzy-
kow¹, wezm¹ udzia³ w lokalnych wy-
darzeniach w ramach programu „M³o-
dzie¿ w dzia³aniu” Akcja 2 „Wolontariat
Europejski” - projekt, który realizowa-
ny jest przez Fundacjê Centrum Ak-
tywnoœci Twórczej.
Kolejne warsztaty odby³y siê 12 listopa-
da br. Tym razem 30 uczniów z naszej
gminy spotka³o siê z wolontariuszami
z Ghany (Afryka) i Gruzji. Maka Chakh-
nashvili (Gruzja) odwiedzi³a nas ju¿ po
raz drugi, natomiast Abra Millicent Osei

i Samuel Lamptey (Ghana - Afryka) pro-
wadzili dla nas zajêcia po raz pierwszy.
Gimnazjaliœci mieli niepowtarzaln¹
okazjê poznaæ kulturê i obyczaje, jakie
panuj¹ w Ghanie, zapytaæ wolontariu-
szy o system edukacji, a tak¿e nauczyæ
siê kilku tañców. Spotkaniu towarzy-
szy³a przyjazna atmosfera oraz dobra
zabawa. Uczestnicy warsztatów wyka-
zali siê znajomoœci¹ jêzyka angielskie-
go. Jedynie w wyj¹tkowych sytuacjach
pomoc¹ m³odzie¿y w porozumieniu siê

z Mak¹, Abra i Sa-
muelem s³u¿y³a cz³on-
kini naszego stowa-
rzyszenia, kole¿an-
ka i nauczyciel Gim-
nazjum w Œmiglu
w jednej osobie -
Agnieszka Matusz-
kowiak oraz nauczy-
ciel Zespo³u Szkó³
w Starej Przysiece
Drugiej  Magdalena
Schulz.
Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Spo³ecznych
INGA sk³ada ser-
deczne podziêkowa-

nia za pomoc i wsparcie w organizacji
tego wydarzenia: paniom dyrektor
Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja
w Œmiglu - Wandzie Judek i Joannie
Pawlickiej, Fundacji Centrum Aktyw-
noœci Twórczej z Leszna, pani Agniesz-
ce Matuszkowiak oraz pani Magdale-
nie Schulz.
Zachêcamy do obejrzenia zdjêæ na stro-
nie stowarzyszenia: www.inga.org.pl

Izabella Szablewska
foto archiwum

Miêdzynarodowe warsztaty „Sk¹d?
Dok¹d? - PRZYSTANEK ŒMIGIEL”

Uczestnicy warsztatów
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Og³oszenia drobne

Posadzki maszynowe.
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane.
tel. 607 568 298

Oprawa muzyczna imprez.
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych.
tel. 603 915 695

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

Na zg³oszonych do 14. Poznañ Mara-
tonu 6600 zawodników bieg ukoñ-

czy³o jedynie 5654 uczestników. Wœród
tych, którzy przekroczyli metê zawodów
byli œmigielscy zawodnicy: Angelika
Chrustowska (ukoñczy³a bieg na 4831
pozycji), Kinga Zieliñska (4820), Marian
Skrzypczak (2043) oraz Micha³ Szkudla-
rek (5383). Pan Micha³ zaj¹³ tym samym
pierwsze miejsce w swojej kategorii wie-
kowej - pow. 75 lat i by³ najstarszym bie-
gaczem tegorocznego, poznañskiego
maratonu.
11 listopada odby³ siê I Wolsztyñski
Bieg Niepodleg³oœci wokó³ jeziora na
dystansie 11 km. Wœród 270 zawodni-
ków nie zabrak³o zawodników OKFiR

Œmigiel. W kategorii wiekowej 30 l. An-
gelika Chrustowska-Woyczyñska zajê³a
I miejsce, tak¿e I miejsce, ale w kat. 40 l.
zajê³a Kinga Zieliñska. Wœród mê¿czyzn
I miejsce w kat. wiekowej 40 l. zaj¹³ Da-
riusz Woyczyñski, a V miejsce w kat. 50
lat zaj¹³ Ma-
rian Skrzyp-
czak. Nato-
miast najstar-
szy zawodnik
biegów - Mi-
cha³ Szkudla-
rek zaj¹³
V miejsce
w kat. wieko-
wej 60 lat.

M.D.
foto Aleksan-
dra Tomiak

OKFiR BIEGA

Angelika Chrustowska-
Woyczyñska na mecie

Marcin Kaczmarek Julia Apolinarskai
i Miko³aj Adamski z nauczycielk¹

X Miêdzyszkolny Konkurs „Watykan
  i Jan Pawe³ II” odby³ siê 19 paŸdzier-

nika br. w Starych Oborzyskach. W zma-
ganiach wziê³o udzia³ 10 trzyosobowych
dru¿yn, w tym reprezentacja œmigielskie-
go gimnazjum w sk³adzie: Julia Apolinar-
ska, Miko³aj Adamski i Marcin Kaczma-
rek. Przez prawie trzy godziny uczniowie
zmagali siê z zadaniami dotycz¹cymi wia-
domoœci o: Watykanie jako Stolicy Pio-
trowej, ¿yciu i ró¿norodnej dzia³alnoœci

ZWYCIĘSKA DRUŻYNA
papie¿a Polaka. Ponadto musieli wyka-
zaæ siê wiedz¹ nt. historii Œwiatowych Dni
M³odzie¿y oraz sprawnoœci¹ manualn¹
uk³adaj¹c puzzle i origami. W konkursie
punktowane by³y nie tylko poprawne roz-
wi¹zania, ale tak¿e szybkoœæ wykonania
zadañ. Uczniowie ze œmigielskiego gim-
nazjum okazali siê bezkonkurencyjni
i zdobyli I miejsce, chocia¿ brali w nim
udzia³ po raz pierwszy. Laureaci odebra-
li z r¹k starosty powiatu koœciañskiego

i organizatorów dyplomy i nagrody.
Gimnazjum w Œmiglu, foto archiwum

22 paŸdziernik - Żegrówko
Ok. godz. 957 policjanci z WRD zatrzy-
mali 59-letniego mieszkañca pow. ko-
œciañskiego, który kierowa³ rowerem
bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wykaza³o ponad jeden promil alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

22 paŸdziernik - Œmigiel
Ok. godz. 1634 kieruj¹cy samochodem
marki Ford Transit, 19-letni mieszkaniec
Niemodlina, podczas wykonywania ma-
newru cofania uderzy³ w zaparkowany
samochód marki Mercedes Vito nale¿¹-
cy do 45-latka z pow. koœciañskiego.

23 paŸdziernik - Œmigiel
Ok. godz. 921 na ul. Kiliñskiego kieruj¹-
cy samochodem marki Fiat Fiorino, 53-
letni mieszkaniec pow. poznañskiego nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu i dopro-
wadzi³ do zderzenia z samochodem mar-
ki VW Polo kierowanym przez 64-letnie-
go mieszkañca pow. koœciañskiego.
Sprawca kolizji zosta³ ukarany MKK.

26 paŸdziernik - Œmigiel
Ok. godz. 1307 w Œmiglu na skrzy¿owa-
niu ulic Orzeszkowej i Iwaszkiewicza kie-
ruj¹cy oznakowanym radiowozem m-ki
Opel Astra policjant z Posterunku Poli-
cji w Œmiglu nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu i doprowadzi³ do zderzenia z
pojazdem m-ki Daewoo Matiz, kierowa-
nym przez 28-letni¹ mieszkankê pow.
koœciañskiego. Uczestnicy byli trzeŸwi.

31 paŸdziernik - Œmigiel
Ok. godz. 1206 w Œmiglu kieruj¹cy samo-
chodem marki Skoda Fabia, 30-latek
z Leszna w trakcie manewru cofania do-
prowadzi³ do zderzenia z pojazdem mar-
ki Opel Astra kierowanym przez 45- lat-
ka z pow. wolsztyñskiego.

2 listopad - Koszanowo
Ok. godz. 1157 kieruj¹cy samochodem m-
ki Ford Fiesta, 21-latek z pow. wolsztyñ-
skiego najecha³ na plamê oleju, w wyni-
ku czego pojazd wpad³ w poœlizg, a na-
stêpnie zjecha³ na przeciwleg³y pas jezd-
ni i doprowadzi³ do czo³owego zderzenia
z pojazdem m-ki Fiat Croma, kierowa-
nym przez 35-letni¹ mieszkankê pow. wie-
ruszowskiego. W wyniku tego zdarzenia

drogowego tylko kierowca forda dozna³
lekkich obra¿eñ cia³a. Kieruj¹cy byli
trzeŸwi.

7 listopad - Czacz
Ok. godz. 1122 w Czaczu zatrzymano kie-
ruj¹cego rowerem 50-letniego miesz-
kañca pow. koœciañskiego, bêd¹cego
w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza-
³o 1,74 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

11 listopad - Œmigiel
Ok. godz. 2318 otrzymaliœmy zg³oszenie
o w³amaniu do domu jednorodzinnego na
terenie Œmigla. £upem sprawców pad³y
pieni¹dze, z³ota bi¿uteria i inne przedmio-
ty. £¹czna wartoœæ skradzionego mienia
pokrzywdzona oszacowa³a na kwotê kil-
kudziesiêciu tysiêcy z³otych.

14 listopad - Œmigiel
Ok. godz. 005 w Œmiglu policjanci WRD
zatrzymali kieruj¹cego samochodem
marki VW Golf, 69-latka z pow. leszczyñ-
skiego bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci.
Badanie wykaza³o 1,08 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

www.koœcian.policja.gov.pl
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Podczas II Grand Prix Wielkopolski
      w tenisie sto³owym ziemiê œmigielsk¹
reprezentowali tenisiœci z Klubu Sporto-
wego Polonia Œmigiel oraz Klubu „Orlê-
ta” Czacz. Tenisiœci i tenisistki zmagali
siê w trzech kategoriach wiekowych:
m³odzików, juniorów i kadetów.
W kategorii kadetek II miejsce wywalczy-
³a Joanna Maœlak z Czackich „Orl¹t” za-
pewniaj¹c sobie tym samym awans do
Grand Prix na szczeblu ogólnopolskim,
które odbêdzie siê w ostatni weekend li-
stopada, w Brzegu Dolnym.
Wœród m³odzików i juniorów wysokie
lokaty zajêli reprezentanci „Polonii” Œmi-
giel.
W kategorii m³odzików pierwsze miejsce
i awans do rozgrywek ogólnopolskich,
które odbêd¹ siê w Warszawie, w przed-
ostatni weekend listopada, wywalczy³
Jakub Jankowski. Na trzecim miejscu

ZMAGANIA TENISISTÓW W GRAND PRIX
uplasowa³ siê Remi-
giusz Styziñski, a na
czwartym Filip Lu-
dwiczak. Wœród dziew-
czynekmiejsce czwar-
te wywalczy³a Nikola
Kortus.
W kategorii juniorów
na najwy¿szym miej-
scu podium stanê³a
Gra¿yna Cieœla, rów-
nie¿ uzyskuj¹c awans
do rozgrywek na szcze-
blu ogólnopolskim,
które zaplanowano na
styczeñ 2014 r. w Bil-
czy. Najwy¿sz¹ lokatê
wœród ch³opców zaj¹³ Andrzej Juszczak,
plasuj¹c siê na miejscu czwartym.
Zawodników ze œmigielskiej „Polonii” do
rozgr ywek przygotowywali: Danuta

Strzelczyk i Tadeusz Koz³owski. Czackie
„Orlêta” trenowa³y pod okiem Marka
Maœlaka.

AKA, foto KS „Polonia” Œmigiel

Organizatorem Dru¿ynowych Mi-
strzostw Rejonu w Tenisie Sto³o-

wym Szkó³ Podstawowych by³a Szko³a
Podstawowa w Œmiglu. Zawody odby-
³y siê 13 listopada i wziê³o w nich udzia³
po 10 dru¿yn w kategorii ch³opców
i dziewcz¹t.
W kategorii dziewcz¹t pierwsze miej-
sce zajê³a dru¿yna z Nowego Belêci-
na, drugie ze Œmigla, a trzecie ze Œwiê-
ciechowy.
W kategorii ch³opców pierwsze miej-
sce wywalczy³a dru¿yna ze Œmigla,

Klub Sportowy Polonia Œmigiel w se-
zonie 2012/2013 do rozgrywek dru-

¿ynowych wystawi³ 3 dru¿yny - w dru-
giej lidze dru¿ynê kobiet i mê¿czyzn oraz
w IV lidze sk³ad mê¿czyzn. Po udanym
sezonie na 1 miejscu rozgrywki zakoñ-
czy³a dru¿yna dziewcz¹t prowadzona
przez pani¹ Danutê Strzelczyk. Grupê tê
reprezentowa³y: Weronika ̄ urek, Gra¿y-
na Cieœla, Wiktoria Skrzypczak, Nikola
Kortus i Oliwia Szuster. Bardzo dobre,
trzecie miejsce zajê³y dru¿yny III i IV ligi
mê¿czyzn - III liga prowadzona przez Mi-
cha³a Gzylkowiaka, a IV pod wodz¹ Pio-
tra Mulczyñskiego. Po obfituj¹cym
w kontuzje sezonie, drugoligowcy prowa-
dzeni przez Tadeusza Koz³owskiego osta-
tecznie spadli do III ligi.
W mijaj¹cym roku, podczas rozgrywek
indywidualnych, wielu zawodników i za-
wodniczek naszego klubu stanê³o na po-
dium. Do najwiêkszych osi¹gniêæ mo¿e-

MISTRZOSTWA REJONU
drugie z Nowego Belêcina, a trzecie
z D¹bcza.
Dru¿yny, które wywalczy³y pierwsze
i drugie miejsce uzyska³y awans do
rozgrywek na szczeblu wojewódzkim,
które odbêd¹ siê w grudniu.
Zawody przygotowali Danuta Strzel-
czyk i R yszard Primel,  natomiast
wspó³organizatorem by³ Powiatowy
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Koœcia-
nie.

AKA
foto archiwum

POLONIA PODSUMOWA£A SEZON
my zaliczyæ wystêpy: Gra¿yny Cieœli,
Andrzeja Juszczaka i Jakuba Jankowskie-
go, którzy zwyciê¿ali w Wielkopolsce
i reprezentowali nas na arenie krajowej.
Gra¿yna z Andrzejem wraz z reprezen-
tacj¹ naszego województwa byli na tur-
nieju.
Wa¿nym wydarzeniem tego roku by³o
przyznanie wyró¿nienia przez prezesa
Polskiego Zwi¹zku Teni-
sa Sto³owego dla pana
Burmistrza Œmigla - Wik-
tora Sneli za dzia³alnoœæ
i pomoc dla naszego klu-
bu. O tym, ¿e Polonia
jest czo³owym klubem w
Wielkopolsce œwiadcz¹
wyniki: II miejsce we
wspó³zawodnictwie spor-
towym dzieci i m³odzie¿y
oraz III miejsce w rywali-
zacji klubowej spoœród

wszystkich klubów województwa.
Korzystaj¹c z okazji, jak¹ jest podsumo-
wanie roku sportowego, chcia³bym go-
r¹co podziêkowaæ wszystkim cz³onkom,
zarz¹dowi, trenerom, rodzicom, kibicom,
sponsorom oraz wszystkim, którzy nas
wspieraj¹.

P. Mulczyñski, foto archiwum

Pami¹tkowe zdjêcie œmigiel-
skich zawodników

Jakub Jankowski, Remigiusz
Styziñski i Filip Ludwiczak

Piotr Mulczyñski (pierwszy z prawej)
z zawodnikami
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SYLWESTROWE MENU
Podczas sylwestrowej nocy wszystko
musi byæ perfekcyjne - strój, makija¿,
muzyka, tak¿e menu. Przyjêcie powinni-
œmy zaplanowaæ ju¿ wczeœniej. Bez
wzglêdu na to, czy w trakcie Twojej im-
prezy królowaæ bêdzie Abba, czy te¿ Ri-
hanna i, czy wyst¹pisz w przebraniu, czy
te¿ nie, dobrze jest przygotowaæ smacz-
ne menu. Z pewnoœci¹ na stole powin-
ny znaleŸæ siê zarówno ciep³e dania, bo
noc jest d³uga, jak i przek¹ski, po któ-
re mo¿na siêgn¹æ w ka¿dej chwili. Na
stole tak¿e nie powinno zabrakn¹æ za-
krêconych deserów. Dania, które po-
jawiaj¹ siê w trakcie sylwestrowych
imprez moim zdaniem powinny byæ
lekkostrawne. Proponujê podawaæ
przede wszystkim proste przek¹ski
i przystawki, g³ównie warzywne, dopie-
ro nad ranem, gdy opadamy troszkê
z si³, potrzebny jest du¿y zastrzyk ener-
gii. Wtedy polecam podgrzaæ przygoto-
wane dzieñ wczeœniej po¿ywne i syc¹ce
dania. To zdecydowanie najlepsze wyj-
œcie, aby goœcie rozeszli siê do domów
z pe³nymi brzuchami i rewelacyjnymi hu-
morami.
Zdecydowanie uczestników imprezy
przyci¹gnie urozmaicenie, smak, ró¿no-
rodnoœæ i kolorystyka. W roli g³ównej
proponujê miêsne roladki, które pozwa-
laj¹ stworzyæ na talerzu wspaniale pre-
zentuj¹ce siê sylwestrowe kompozycje.
Wa¿na jest forma, iloœæ i bogactwo rodza-
jów potraw. Oczywiœcie powinniœmy przy-
gotowaæ jedzenie na imprezê wczeœniej,
ustawiæ je na stole, a potem ju¿ tylko,
a mo¿e a¿, œwietnie siê bawiæ i z wielk¹
fet¹ przywitaæ Nowy Rok.
Serdecznie polecam by do³¹czyæ do syl-
westrowego menu moje roladki nagro-
dzone w styczniowym numerze tygodni-

ka „Palce Lizaæ” w kategorii karnawa³o-
we przek¹ski.

Roladki ksi¹¿êce karnawa³owe
Sk³adniki:
- 1 szt. wêdzonej na zimno piersi z indy-
ka,
- 100 g. d¿emu ¿urawinowego,
- 50 g. suszonej ¿urawiny,
- 1 szt. sera camembert,
- 400 ml wina czerwonego wytrawnego,
- 50 ml winiaku,
- 100 g kie³ek ze s³onecznika,
- sól, pieprz, zio³a prowansalskie,
- pieczywo czosnkowe.
Sposób wykonania:
Suszon¹ ¿urawinê zalewamy winiakiem
i odrobin¹ wina, a nastêpnie pozostawia-
my j¹ na kilka godzin. Nastêpnie wê-
dzon¹ pierœ przekrawamy tak, aby po-
wsta³ p³at w kszta³cie prostok¹ta i deli-
katnie rozbijamy go t³uczkiem. Dalej
przyprawiamy p³at sol¹, pieprzem i zio³a-

mi, a na koniec smarujemy tak¿e d¿e-
mem ¿urawinowym. Ser pokrojony w cie-
niutkie plasterki k³adziemy przy jednym
z boków piersi. Kolejnie ods¹czamy
z zalewy ¿urawinê i wduszamy j¹ w se-
rek. Zawijamy roladê bardzo ciasno
i gotow¹ zawijamy w foliê aluminiow¹. Na
dno naczynia ¿aroodpornego wlewamy
wino, pozosta³¹ czêœæ winiaku i wk³ada-
my roladkê. Pieczemy w temperaturze
160° C przez ok. 1 godzinê. Po upiecze-
niu kroimy roladê w cieniutkie plaster-
ki. Potrawê tê podajemy z kie³kami s³o-
necznika, sosem ksi¹¿êcym i pieczywem
czosnkowym.

Sos Ksi¹¿êcy karnawa³owy
Sk³adniki:
- 8 ³y¿ek jogurtu,
- 4 ³y¿ki majonezu,
- 4 ³y¿ki winiaku,
- 8 ³y¿ek borówki (w ca³oœci ze s³oika),
- 6 z¹bków czosnku,
- sól, cukier.
Sposób wykonania:
Czosnek obieramy i rozdrabniamy na
prasce. Nastêpnie nale¿y wszystkie
sk³adniki ze sob¹ dok³adnie po³¹czyæ
i przyprawiæ.

Korzystaj¹c z okazji ¿yczê wszystkim
weso³ych, w zdrowiu i pogodzie Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz szampañskiej
zabawy do bia³ego rana w sylwestrow¹
noc.

S³awomir
Grzesiewicz

Niestety, z powodu zbyt wielu obo-
wi¹zków zawodowych, jest to ostatni
artyku³ pana Grzesiewicza w stworzo-
nym przez niego K¹ciku Kulinarnym.
Dziêkujemy mu bardzo za ponad
roczn¹, mi³¹ wspó³pracê, w czasie
której napisa³ 21 artyku³ów zabiera-
j¹c nas w cudowny œwiat smaków.

Redakcja

Wybrani uczniowie z klas II i III gim-
nazjum brali udzia³ w konkursie

pn. „Przyroda liczy na Ciebie” organizo-
wanym przez Wydawnictwo PWN, WFO-
ŒiGW oraz fundacjê ProTerra. Konkurs
polega³ na przygotowaniu pytañ o tema-
tyce ekologicznej, problemach zrówno-
wa¿onego rozwoju i gospodarowania
odpadami. Zanim uczniowie zabrali siê
do pracy przeszli szkolenie na temat:
„Oszczêdzam energiê - chroniê klimat”
oraz dowiedzieli siê, jak przygotowywaæ
pytania. Podczas szkolenia uczniowie
otrzymali niezbêdne materia³y do pracy.

ZDOBY£A TABLET
Pytania przygotowywali pod kierunkiem
nauczyciela geografii - Magdaleny Adam-
czak.
U³o¿one przez uczniów pytania zosta³y
wykorzystane podczas „Sprawdzianu dla
Wielkopolskich VIP-ów”.
Laureatk¹ zosta³a Katarzyna Skoracka,
uczennica klasy II b gimnazjum Zespo³u
Szkó³ w Czaczu, która 29 paŸdziernika
2013 roku wraz z pani¹ wicedyrektor
Mari¹ Szudr¹ uczestniczy³a w gali pod-
sumowuj¹cej konkurs. Nagrod¹ dla Kasi
w kategorii indywidualnej by³ tablet.

Gimnazjum w Czaczu, foto archiwum Katarzyna Skoracka prezentuje nagrodê
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Wychodz¹c na przeciw oczekiwa-
niom uczniów dotycz¹cych zajêæ

sportowych, a tak¿e w poszukiwaniu no-
wych urozmaiceñ nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, Jaros³aw Pietrowski utwo-
rzy³ w szkole grupê kolarsk¹, a nastêp-
nie nawi¹za³ wspó³pracê z Leszczyñskim
Klubem Kolarskim. Okaza³o siê, ¿e spo-
ra grupa uczniów do szko³y doje¿d¿a ro-
werem, a czêœæ po lekcjach uprawia ten
sport rekreacyjnie. Na wieœæ o stworze-
niu sekcji wielu z nich z zadowoleniem
podjê³o treningi.
W kwietniu bie¿¹cego roku podpisano
umowê o wspó³pracy Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Junior” oraz Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿-
kowie z Leszczyñskim Klubem Kolar-
skim. Klub z Leszna wy-
posa¿y³ naszych uczniów
w rowery do treningu, ro-
wery MTB oraz trena¿er.
Uczniowie otrzymali rów-
nie¿ stroje kolarskie i ka-
ski. M³odzie¿ chêtnie za-
czê³a uprawiaæ jazdê na ro-
werze. Ciê¿kie treningi,
zaanga¿owanie w zajêcia,
dziesi¹tki przejechanych
kilometrów to wysi³ek ja-
kiego siê podjêli, aby osi¹-
gn¹æ zamierzony cel. Na
pocz¹tku celem by³ prze-
jazd wyznaczonego dy-
stansu. Potem uzyskanie
jak najlepszego czasu,
a nastêpnie znalezienie siê na „pudle”. Na
wyniki d³ugo nie trzeba by³o czekaæ.
Uczniowie zostali zg³oszeni do Leszczyñ-
skiej Ligi Rowerowej. Wpisowe pokry³
klub z Leszna. W lidze, która dzia³a ju¿
od paru lat udzia³ bierze œrednio oko³o
czterystu rowerzystów. S¹ to zawody
g³ównie w klasie MTB, czyli œcigania siê
po duktach leœnych i bezdro¿ach. Gru-
pa uczniów wraz z opiekunem wystarto-
wa³a w pierwszych zawodach, w Trzeba-
ni. Pocz¹tek kwietnia, a miejscami le¿a³
jeszcze œnieg. Pierwsze szlify w kolar-
stwie by³y za nami. Po czterech tygo-
dniach treningów, 28 kwietnia 2013 roku,
kolejny start, tym razem w Olejnicy. Za-
wody te by³y rozgrywane na bardzo trud-
nych technicznie trasach. Wyzwala³y one
dodatkowo adrenalinê i chêæ poprawia-
nia osi¹gniêæ. W kolejnym miesi¹cu,
26 maja, œcigaliœmy siê w kolarstwie szo-
sowym. By³ to Leszczyñski Maraton Ro-
werowy. Do przejechania by³o 75 km. Ze-
braliœmy kolejne punkty do klasyfikacji
generalnej LLR.

NIETĄŻKOWSCY KOLARZE
1 czerwca braliœmy udzia³ w jednym
z najtrudniejszym technicznie maratonie
w Smyczynie - IV Maraton MTB o Pu-
char LUKS „Orze³” Lipno. Wydawa³o
nam siê, ¿e nie mo¿na ju¿ wymyœliæ trud-
niejszej trasy. By³o mnóstwo podjazdów,
grz¹skiej nawierzchni, miejscami b³ota
i stoj¹cych ka³u¿. Strome zjazdy grz¹ski-
mi œcie¿kami wymaga³y dobrej kondycji
fizycznej i umiejêtnoœci, aby utrzymaæ siê
na rowerze. Przy zachmurzonym niebie
i miejscami padaj¹cym deszczu przeje-
chanie trasy wymaga³o du¿ego wysi³ku.
Nie wszystkim uda³o siê ukoñczyæ tego
maratonu. Ch³opacy pokazali charakter.
Filip Wojciechowski z czasem 1:48 zaj¹³
III miejsce, Jakub Piotrowski zaj¹³ miej-
sce V z czasem 1:51;33, a £ukasz Taciak

zaj¹³ miejsce IX z czasem 2:18;14.
W dniu 28 lipca œcigaliœmy siê w Górze
Œl¹skiej. Po maratonie w Smyczynie ju¿
¿adna trasa dla nas nie by³a trudna. Do-
kuczliwa okaza³a siê byæ tylko pogoda,
gdy¿ by³o gor¹co i parno. Niewiele nam
pomaga³y kurtyny wodne ustawiane na
trasie. Dystans 31 km jako pierwszy
z naszych zawodników pokona³ Jakub
Piotrowski. W swojej kategorii wiekowej
zaj¹³ II miejsce.
Jakub Piotrowski wystartowa³ po raz
pierwszy 3 sierpnia w IV Szosowym Ma-
ratonie „Liczyrzepa” w Karpaczu. Rów-
nie¿ kolejny raz w tym maratonie wystar-
towa³a Natalia Przybylak. D³ugoœæ trasy
wynosi³a 62 km. Maraton „Liczyrzepy” to
wyœcigi kolarskie zaliczane do cyklu Pu-
charu Polski w Szosowych Maratonach
Rowerowych. W maratonie wystartowa-
³o 366 uczestników, na liniê mety doje-
cha³o ostatecznie 336 œmia³ków. Trudne
warunki atmosferyczne, jakim by³y wy-
sokie temperatury oraz trudna technicz-
nie trasa by³y wielkim wyzwaniem dla

uczestników. Natalia Przybylak w swojej
kategorii zajê³a I miejsce, tak samo Ja-
kub Piotrowski w swojej kategorii zaj¹³
czo³owe I miejsce.
Kolejny wyjazd mia³ miejsce 14 wrzeœnia
2013 r. Wyjechaliœmy na maraton do
Œwinoujœcia, na XIII Ultramaraton Rowe-
rowy im. Olka Czapnika. Równie¿ te za-
wody zaliczane by³y do Pucharu Polski.
W maratonie udzia³ wziêli zawodnicy:
Natalia Przybylak oraz Jakub Piotrowski.
Natalia zajê³a II miejsce, tak samo jak
Jakub.
Na podsumowanie sezonu kolarskiego -
Puchar Polski Amatorów w kolarstwie
szosowym, czyli ostatni maraton w I³awie
w tym sezonie pojechali: Natalia i Jakub.
Dnia 21.09.2013 r. odby³ siê Maraton Ro-

werowy „Jeziorak Tour”.
Dystans do pokonania
wynosi³ 75 km. Wspo-
mnienia z tych zawodów
Natalii s¹ nastêpuj¹ce:
„Na pierwszych 10 km
Jakub Piotrowski wy-
szed³ na prowadzenie,
wiatr wia³ w plecy, ale
z doœwiadczenia wiem,
¿e im lepiej jedzie siê na
pocz¹tku tym gorzej jest
na ostatnich kilometrach,
wiêc i tym razem musia-
³am siê wstrzymaæ co do
prêdkoœci. Po kilku mi-
nutach jechaliœmy ju¿
tylko w trójkê kolarzy.

Jecha³o siê naprawdê dobrze, wszyscy
krêcili w równym tempie. Kilometry
ucieka³y doœæ szybko z licznika, a¿ do
punktu ¿ywieniowego, tam wiadomo
szybkie uzupe³nienie bidonów, coœ s³od-
kiego i ruszyliœmy ponownie w drogê. Na
trasie by³o weso³o, ktoœ nas mija³, my
kogoœ, ci¹gle goniliœmy siê nawzajem. Na
ostatnich 10 km daliœmy z siebie wszyst-
ko, niestety wiatr mocno przeszkadza³
i nie by³o to, to, na co mnie staæ. Jeszcze
przed met¹ wyprzedzi³am kilka osób po
czym przejecha³am upragnion¹ liniê i za-
koñczy³am maraton. Z satysfakcj¹ na
twarzy czeka³am na resztê zawodników.
Jak okaza³o siê po kilku minutach i tym
razem Jakub by³ lepszy. Wyprzedzi³ mnie
ponownie o trzy minuty.” Wszyscy zajêli
wysokie lokaty, Jakub wraz z Natali¹ III
miejsce w swojej kategorii.
Maraton w I³awie by³ ostatnim w tym
sezonie, zaliczanym do Pucharu Polski
Amatorów.
Nastêpnego dnia odby³o siê uroczyste
zakoñczenie sezonu i rozdanie nagród.

Podpisano umowê o wspó³pracy UKS „Junior” oraz
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie

z Leszczyñskim Klubem Kolarskim
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By³ to d³ugo wyczekiwany przez wszyst-
kich zawodników dzieñ. Podsumowanie
odby³o siê w sali sportowej w I³awie.
Najpierw odby³a siê dekoracja z „Jezio-
raka,” a potem podsumowano klasyfika-
cjê generaln¹ Pucharu Polski.
Natalia Przybylak sezon zakoñczy³a dwo-
ma tytu³ami: Wicemistrzyni Polski
w amatorskim kolarstwie szosowym - K1
szosa oraz Mistrzyni Polski w amator-
skim kolarstwie szosowym - K1 inny. Ja-
kub Piotrowski zaj¹³ III lokatê w Pucha-
rze Polski w amatorskim kolarstwie szo-
sowym - M1 inny. Natalia tegoroczny se-
zon wspomina bardzo mi³o, poniewa¿
by³o o co i z kim walczyæ. Ma nadziejê,
¿e przysz³y sezon bêdzie równie owoc-
ny, jak obecny i, ¿e nasza wspólna ca³o-
roczna praca zostanie ponownie docenio-
na.
W Górznie 13 paŸdziernika 2013 r. odby³
siê II MTB Maraton Górzno o Puchar
Gminy Krzemieniewo. Wspó³organizato-
rem maratonu by³ Uczniowski Klub Spor-
towy Junior w Niet¹¿kowie. W marato-
nie uczestniczyli nasi uczniowie: Filip
Wojciechowski oraz Micha³ Sassek. Dy-

stans mini o d³ugoœci 20,6 km prowadzi³
po malowniczej trasie wokó³ jeziora. Tra-
sa ta nie by³a trudna technicznie. By³y
d³ugie odcinki proste, gdzie mo¿na by³o
rozpêdziæ rower. Warunki atmosferycz-
ne wymarzone do rozegrania zawodów.
Podczas zawodów Filip Wojciechowski
zaj¹³ 6 miejsce z czasem 0:53;05, a Mi-
cha³ Sassem zaj¹³ 7 miejsce z czasem
1:01;08. W klasyfikacji generalnej Lesz-
czynskiej Ligi Rowerowej Filip Wojcie-
chowski zaj¹³ II miejsce, a Jakub Piotrow-
ski III.

W auli szkolnej Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nie-
t¹¿kowie 24 paŸdziernika 2013 r. odby³o
siê spotkanie m³odzie¿y z Grzegorzem
Brzechw¹. Pan Grzegorz to by³y kolarz
oraz trener kolarstwa. Goœæ bardzo cie-
kawie opowiada³ o kolarstwie, o ró¿nych
formach œcigania siê na rowerze. Przy-
bli¿y³ nam wszystkim dyscypliny sporto-
we zwi¹zane z rowerem. Mówi³ o aspek-
tach zdrowotnych oraz spor towych.
Wspomina³ swoje sukcesy, kiedy by³ tre-
nerem kadry narodowej m³odzików. Na-
mawia³ do uprawiania kolarstwa, a tak¿e
jazdy rekreacyjnej. Poruszy³ temat dopin-
gu w sporcie, a w szczególnoœci w kolar-
stwie. Chêtnie odpowiada³ na pytania
uczniów. Grupie uczniów trenuj¹cych
w sekcji kolarskiej przybli¿y³ zasady tre-
ningu. Obecnoœæ cz³onków zarz¹du LKK
- pana Bogdana Jankowskiego oraz Jaro-
s³awa Przybylaka by³a czasem podsumo-
wania rywalizacji w kolarstwie szoso-
wym. Zapewnienie dalszej wspó³pracy
dobrze wró¿y na przysz³oœæ.

J.P.
foto archiwum

Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej
Kolejki W¹skotorowej by³o jedn¹

z blisko 30. organizacji pozarz¹dowych
prezentuj¹cych siê podczas targów eko-

PRZYJACIELE ŒKW NA TARGACH
nomii spo³ecznej  na
leszczyñskim rynku
przez Stowarzysze-
nie Centrum Promo-
cji i Rozwoju Inicja-
tyw Obywatelskich
PISOP.
PaŸdziernik jest mie-
si¹cem ekonomi spo-
³ecznej, dlatego Za-
rz¹d Centrum PISOP
uzna³, ¿e jest to do-
bry czas do zorgani-
zowania targów, na
których osi¹gniêcia-
mi pochwal¹ siê organizacje ³¹cz¹ce
w swojej dzia³alnoœci cele spo³eczne
z ekonomicznymi. Poza indywidualnymi
stoiskami, przedstawiciele organizacji
dokonywali prezentacji na scenie, na któ-
rej te¿ odbywa³y siê wystêpy artystycz-
ne i konkurencje dla publicznoœci.

O dzia³alnoœci Stowarzyszenia Przyjació³
Œmigielskiej Kolejki opowiadali Anita Ka-
sperska i Norbert Koz³owski. Oni te¿
przygotowali stoisko, które cieszy³o siê
sporym zainteresowaniem zwiedzaj¹-
cych.

AKA, fot archiwum

Stoisko Stowarzyszenia Przyjació³ Œmigiel-
skiej Kolejki W¹skotorowej

Stoisko cieszy³o siê du¿ym
zainteresowaniem

WARSZTATY INGI
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych

INGA zorganizowa³o warsztaty dla
cz³onków Szkolnego Klubu Wolontariu-
sza z Gimnazjum w Œmiglu. Zajêcia,
w których wziê³o udzia³ 14 osób, doty-
czy³y nastêpuj¹cych zagadnieñ:
- Jak¹ aktywnoœæ okreœla siê mianem
wolontariatu?

- Kto mo¿e zostaæ wolontariuszem?
- Jak¹ dzia³alnoœæ mog¹ wykonywaæ wo-
lontariusze?
- Dlaczego ludzie zostaj¹ wolontariusza-
mi?
Wolontariusze mogli poznaæ swoje moc-
ne strony i motywacje do aktywnoœci.
Warsztaty przeprowadzi³a wolontariusz-

ka naszego stowarzyszenia - Joanna Ja-
nowicz, która merytorycznie zosta³a do
nich przygotowana podczas zajêæ w ra-
mach projektu „Szko³a koordynatorów
wolontariatu”, których organizatorem
jest Fundacja Centrum Aktywnoœci
Twórczej z Leszna („M³odzie¿ w dzia³a-
niu” Akcja 2 „Wolontariat Europejski”).

Izabella
Szablewska

od lewej: Jakub Piotrowski, Natalia
Przybylak i Jaros³aw Pietrowski






