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Pomys³ na zabawê andrzejkow¹ zro-
dzi³ siê w trakcie „Spotkañ z Pasja-

mi”. Bibliotekarki podjê³y wyzwanie
i wspólnie z pracownikami Centrum Kul-
tury 28 listopada w sali widowiskowej
CK zorganizowa³y biesiadê andrzej-
kow¹. Niewygórowany koszt wstêpu,
10 z³ nie obiecywa³ wiele, ale od czego
jest dobra organizacja, pomys³owoœæ
i trochê chêci dzia³ania organizatorów,
a do tego zabawowy charakter i niespo-
¿yta energia drzemi¹ce w seniorach.
Wysz³o nieŸle, a nawet lepiej, s¹dz¹c
po wypowiedziach uczestników. Poczê-
stunek obejmowa³ skromn¹ kolacjê,
przek¹ski, kawê oraz ciasto, starczy³o
tak¿e na owoce. Do tañca przygrywa-
³a kapela „Wiarusy” na zmianê z DJ Pa-
trykiem Wieczorkiem. Rolê wodzireja
pe³ni³a Barbara Mencel, jak zwykle
w brawurowym wykonaniu. Goœci
przywita³a w ulubionym wcieleniu
Maryli Rodowicz. Powodzeniem cie-
szy³o siê obowi¹zkowe na andrzejkach
lanie wosku. Woskowe odlewy bowiem
budzi³y wyobraŸniê i wiele obiecywa-
³y: skrzydlaty orze³ do z³udzenia przy-
pomina³ sylwetkê mê¿czyzny, a pofa³-
dowane pasma górskie sugerowa³y wy-
jazd na po³udnie w najbli¿szym czasie. Se-
niorzy nie mieli czasu na nudê. Bawili siê
wspaniale, bez oporów korzystali z nie-
banalnych rekwizytów, takich jak: za-

TAK BAWI¥ SIE SENIORZY!
bawne nakr ycia g³owy, hawaj-
skie naszyjniki z kwiatów, czy
maski karnawa³owe. Najbardziej
wytrwali balowicze wychodzili
przed pó³noc¹. Tak oto potrafi¹
bawiæ siê seniorzy, nie tylko
œmigielscy, bo na andrzejki do-
tar³y liczne grupy z: Niet¹¿kowa,
Czacza i Nowej Wsi. £¹cznie
w zabawie udzia³ wziê³o 70 osób.
Liczba ta œwiadczy o tym, ¿e ist-
nieje zapotrzebowanie na tego
typu imprezy. Jest wiele osób
w starszym wieku, w tym ludzi sa-
motnych, którzy nie chc¹ zamykaæ
siê w czterech œcianach mieszkañ.
Tak trzymaæ!
Organizatorzy sk³a-
daj¹ podziêkowania
kapeli „Wiarusy” za
nieodp³atny udzia³
w imprezie. Zdjêcia
i filmiki z imprezy
mo¿na obejrzeæ na
facebooku MBP
w Œmiglu oraz na stro-
nie: www. ck-smi-
giel.pl/galeria lub
www. ck-smigiel.pl/
biblioteka/wydarze-
nia

(KAS)
foto K. Styziñska Wró¿b andrzejkowych nie zabrak³o

Seniorzy dali przyk³ad  dobrej zabawy

SPIS TREŒCI
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Listopadowa sesja odby³a siê w przed-
ostatni czwartek miesi¹ca. W obra-

dach uczestniczyli wszyscy radni.
Istotn¹ kwesti¹ w programie sesji by³o
uchwalenie taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodê i odprowadzanie œcieków na
rok 2014, a tak¿e ustalenie wysokoœci
dop³at do przedmiotowych taryf. Radni
zatwierdzili przedstawione przez Spó³kê
Wod-Kan nowe stawki za œcieki i wodê.
Najistotniejszym elementem kosztów dla
spó³ki w systemie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê i odprowadzenia œcieków jest
dzier¿awa, któr¹ spó³ka p³aci gminie.
W roku 2014 bêdzie to ponad 1 300 000
z³. Na wartoœæ dzier¿awy sk³ada siê
przede wszystkim amortyzacja oraz kosz-
ty obs³ugi po¿yczek i kredytów na budo-
wê sieci. S¹ to wytyczne Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej, na podstawie których
gmina otrzyma³a dotacjê na budowê
sieci. Wiêksza czêœæ dzier¿awy prze-
znaczona jest na dop³aty do œcieków
i wody, a pozosta³a na kontynuowa-
nie inwestycji wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych. Tak wiêc, aby z³agodziæ
wzrost wysokoœci op³at za wodê i œcie-
ki rada uchwali³a dop³aty z bud¿etu
gminy do taryf za œcieki dla odbior-
ców, którzy korzystaj¹ z systemu ka-
nalizacyjnego oraz do taryf za wodê.
Tym sposobem cena wody, po dop³acie
8 gr. do 1 m3 dla wszystkich grup odbior-
ców w 2014 roku nie ulegnie zmianie
i pozostanie na poziomie roku bie¿¹ce-
go. W systemie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê od stycznia 2014 r. obowi¹zywaæ
bêdzie 5 grup taryfowych odbiorców,
w tym 3 grupy dla gospodarstw indywi-
dualnych i 2 dla odbiorców przemys³o-
wych. Grupy te ró¿ni¹ siê stawk¹ op³aty
abonamentowej.
Stawka taryfowa za odbiór œcieków z sys-

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
temu kanalizacyjnego, po dop³acie z bu-
d¿etu gminy w wysokoœci 2,70 z³ do 1 m3,
ukszta³tuje siê na poziomie 8,70 z³ za
1 m3. Cena za œcieki dowo¿one beczko-
wozami zostanie ustalona Zarz¹dzeniem
Prezesa Spó³ki Wod-Kan i w roku 2014
bêdzie taka sama, jak w roku bie¿¹cym.
Radni ustalili równie¿, ¿e wysokoœæ pod-
stawy s³u¿¹cej do obliczania podatku rol-
nego w gminie nie wzroœnie i utrzyma
siê na poziomie tegorocznym, tj. 66 z³ od
decytony (1 decytona (dt.) = 1 kwintalo-
wi). Aby stawka pozosta³a niezmieniona
radni musieli podj¹æ uchwa³ê, w której
obni¿yli œredni¹ cenê skupu ¿yta og³o-
szon¹ przez Prezesa GUS za 11 ostatnich
kwarta³ów z 69,28 z³ na 66 z³ za 1 dt.
Ponadto radni uchwalili gminne progra-
my z zakresu profilaktyki przeciwdzia³a-

nia narkomanii oraz rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych, a tak¿e program
wspó³pracy Gminy Œmigiel z organizacja-
mi pozarz¹dowymi oraz innymi podmio-
tami dzia³aj¹cymi w sferze dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego na rok 2014. Gmin-
ny Program Przeciwdzia³ania Narkoma-
nii obejmuje okres szeœciu lat od 2014 do
2020, zaœ Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych jest programem rocznym
i uwzglêdnia dzia³ania w 2014 roku.

SREBRNY MEDAL ZA SYNÓW
Srebrnym medalem „Za zas³ugi
      dla obronnoœci kraju” odzna-
czona zosta³a mieszkanka ziemi
œmigielskiej, Barbara Pelec
z ¯egrówka. Jej czterech synów
wzorowo pe³ni³o zasadnicz¹ s³u¿bê
w Wojsku Polskim. Odznaczenie,
przyznane przez Ministra Obrony
Narodowej, pani Pelec odebra³a
2 grudnia w gabinecie burmistrza
Œmigla z r¹k pp³k. dyp. Zbigniewa
Pruskiego, komendanta Wojsko-
wej Komendy Uzupe³nieñ w Lesz-
nie.

Odznaczeniami „Za zas³ugi dla
obronnoœci kraju” uhonorowano
w ostatnich dziesiêciu latach tak-
¿e: Kazimierê J¹der z Czacza
(w 2003 r.), Danutê i Zenona KaŸ-
mierczaków ze Starego Bojanowa
(2005 r.), Waleriê Jagodziñsk¹
z Che³kowa (2006 r.), Halinê i Ste-
fana Wojciechowskich z Morowni-
cy (2008 r.), Helenê i Hieronima
Wolsztyñskich z ¯ydowa oraz Ste-
faniê i Stanis³awa Kajewskich ze
Starego Bojanowa (2011 r.).

AKA, foto A. Kasperska

Dwie z podjêtych w trakcie sesji uchwa³
dotyczy³y gospodarki nieruchomoœcia-
mi. Rada wyrazi³a zgodê na nieodp³atne
nabycie od Agencji Nieruchomoœci Rol-
nych Oddzia³ Terenowy w Warszawie
dzia³ek po³o¿onych w Starej Przysiece
Drugiej, na których zlokalizowane s¹
studnie g³êbinowe dla ujêcia wody znaj-
duj¹cego siê w Przysiece Polskiej, z któ-
rego korzystaj¹ mieszkañcy okolicznych
wsi. Ponadto, z myœl¹ o zagospodarowa-
niu terenu okalaj¹cego cmentarz w Œmi-
glu, rada wyrazi³a zgodê na dokonanie
zamiany gruntów gminnych na prywat-
ne. W zamian za dzia³ki w Œmiglu po³o-
¿one przy cmentarzu i grunt w Bruszcze-
wie gmina przeka¿e dwie dzia³ki gmin-
ne po³o¿one w Niet¹¿kowie. Teren przy-
legaj¹cy do œmigielskiego cmentarza zo-

stanie w czêœci przeznaczony pod bu-
dowê infrastruktury drogowej, urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych, wodoci¹go-
wych i energetycznych, a w czêœci zo-
stanie przeznaczony na parkingi oraz
handel i us³ugi.
Radni podczas sesji podjêli równie¿
uchwa³ê okreœlaj¹c¹ zasady sprzeda-
¿y gara¿y objêtych odrêbn¹ umow¹
najmu lub dzier¿awy. Zgodnie z tre-
œci¹ uchwa³y najemcy lub dzier-
¿awcy gara¿y, które s¹ w³asnoœci¹
gminy, maj¹ pier wszeñstwo ich

wykupu, jeœli umowa zosta³a zawarta
na czas nieokreœlony lub na okres co
najmniej 5 lat.
Ponadto radni podjêli uchwa³ê w spra-
wie przyst¹pienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów po³o¿onych
w Œmiglu, w rejonie ulicy Po³udniowej
oraz wprowadzili bie¿¹ce zmiany do
bud¿etu gminy.

AKA
foto A. Wieczorek

XLIII Sesja Rady Miejskiej

Uroczyste wrêczenie medalu
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Kolejnym, nowym, profesjonalnie wy-
posa¿onym, lekkim samochodem

ratowniczo-gaœniczym marki FORD typu
kontener mo¿e poszczyciæ siê jednostka
OSP w Œmiglu. Auto warte prawie 144
tysi¹ce z³otych zakupiono przy znacz¹-
cym wsparciu Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Wielkopolskiego. Do-
tacja na zakup auta opiewa³a na kwotê
ponad 115 tysiêcy z³otych, jednak¿e po-
zosta³¹ czêœæ, niespe³na 29 tysiêcy z³o-
tych sfinansowano ze œrodków bud¿etu
Gminy Œmigiel. Uroczyste
przekazanie wozu odby³o siê
16 listopada w Poznaniu na
terenie Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich. Gminê
Œmigiel reprezentowa³ bur-
mistrz, Wiktor Snela, a tak¿e
przedstawiciele OSP: Roman
Schiller - prezes œmigielskiej
jednostki i jednoczeœnie wice-
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla oraz Zbigniew
Prajs - naczelnik OSP Œmigiel.
Nowy samochód bêdzie wy-
korzystywany g³ównie do ra-

FORD DLA OSP
townictwa drogowego. Jego atutem jest
kompleksowe wyposa¿enie: zbiornik
wodny o pojemnoœci 200 litrów, pompa
wysokociœnieniowa, agregat pr¹dotwór-
czy oraz maszt oœwietleniowy. Zalet¹ auta
jest równie¿ fakt, ¿e jego masa nie prze-
kracza 3,5 tony, dlatego nie wymaga od
kierowcy dodatkowych uprawnieñ kate-
gorii C. W Œmiglu samochód zosta³ do-
posa¿ony w niezbêdne urz¹dzenia, wy-
magaj¹ce zamontowania dodatkowych
mocowañ, które wykona³a nieodp³atnie

firma ALVO ze Œmigla. Ford kontener
zast¹pi wóz typu furgon, który zostanie
przekazany jednostce OSP z Niet¹¿kowa.
Œmigielska OSP dysponuje teraz trzema
samochodami: nowym nabytkiem, samo-
chodem marki MAN zakupionym w 2008
roku oraz Jelczem.
Dodatkowo, œmigielscy stra¿acy otrzy-
mali zestaw narzêdzi hydraulicznych
œrednich typu LUKAS szczególnie przy-
datnych przy uwalnianiu poszkodowa-
nych w wypadkach z pojazdów. Zestaw

wart ponad 46 tysiêcy z³otych
uzyska³ dotacjê z firm ubezpie-
czeniowych w wysokoœci 20 ty-
siêcy z³otych, a pozosta³¹ czêœæ
sfinansowa³ œmigielski samo-
rz¹d.
Warto dodaæ, ¿e OSP Œmigiel
znajduje siê na czo³owym miej-
scu w powiecie koœciañskim pod
wzglêdem wyjazdów ochotni-
czych jednostek na akcje ratow-
niczo-gaœnicze, a tak¿e jest zare-
jestrowana w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaœniczym.

AKA, foto A. Kasperska

Z OKAZJI  DNIA WOLONTARIUSZA

Roman Schiller i Zbigniew Prajs prezentuj¹
nowe auto

Wolontariusze z podopiecznymi z przytuliska

9 grudnia 2013 r. oko³o 200 osób z po-
wiatu koœciañskiego i okolic uczest-

niczy³o w spotkaniu z okazji Miêdzy-
narodowego Dnia Wolontariusza. Ini-
cjatork¹ tego przedsiêwziêcia by³a pani
pose³ Ma³gorzata Adamczak. W Zespo-
le Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿-
kowie spotkali siê wolontariusze z wie-
lu szkó³, którzy przedstawiali swoj¹
dzia³alnoœæ w zakresie prowadzonego
wolontariatu. Do zaproszonych goœci
nale¿eli: pose³ Ma³gorzata Adamczak,
wicestarosta koœciañski Edward Strzy-
miñski, dyrektorzy i wolontariusze
szkó³: Zespo³u Szkó³ Specjalnych im.
M. Konopnickiej w Koœcianie, Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Pod-
stawowej w Bronikowie, Zespo³u Szkó³
w Czaczu, Szko³y Podstawowej im.
Konstytucji 3 Maja w Œmiglu, Gimna-
zjum im. Konstytucji 3 Maja w Œmiglu,
Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej w Starej Przysiece Dru-
giej, Zespo³u Szkó³ w Starym Bojano-
wie, Zespo³u Szkó³ w Buczu, Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Fran-
ciszka Ratajczaka w Koœcianie, Zespo-
³u Szkó³ nr 4 w Koœcianie, a tak¿e or-
ganizatorzy Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej, przedstawiciele Centrum Wo-
lontariatu w Koœcianie i siostry zakon-

ne z Domu Pomocy Spo³ecznej w Wiel-
kiej Wsi.
Podczas spotkania pani pose³ Ma³go-
rzata Adamczak oraz dyrektor ZSP
w Niet¹¿kowie Arleta Adamczak-Puk
wrêcza³y podziêkowania zas³u¿onym
wolontariuszom, ich opiekunom, dy-
rektorom szkó³ oraz zaproszonym go-
œciom nios¹cym bezinteresown¹ po-
moc. Prowadz¹cy spotkanie, pan Woj-
ciech Ciesielski stworzy³ atmosferê
pe³n¹ ciep³a, mi³oœci i zrozumienia dla
niesienia pomocy istotom s³abszym,
która udzieli³a siê wszystkim uczestni-
kom. W naszej szkole dzia³a wolonta-
riat pod opiek¹
pañ: Danuty
Boczek, Marii
Depczyñskiej
oraz Karoliny
M a j o r e k .
Ca³emu przed-
siêwziêciu to-
w a r z y s z y ³ a
oprawa mu-
zyczna, któr¹
zapewni³ pan
Grzegorz G³o-
wacki i solistki
z naszej szko³y
oraz zespó³

„Strefa Sacrum” dzia³aj¹cy pod opiek¹
ks. Tomasza Nowaka i pani Marzeny
Grzeœkowiak.
Osobami zaanga¿owanymi w przygoto-
wanie spotkania by³y pani Milena Ku-
charczak-Skorupka, która zorganizo-
wa³a zbiórkê ¿ywnoœci dla najbardziej
potrzebuj¹cych oraz zbiórkê akceso-
riów i karmy dla psów z „Przytuliska”
w Koszanowie, a tak¿e panie: Justyna
Górniak-Zielonka, Renata Fija³kowska,
Ewa Nowacka-Wieczorek oraz Monika
Oleszak.

A.Z.
foto archiwum
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Ju¿ po raz trzeci, pod koniec listopada,
odby³y siê w Œmiglu Wielkopolskie

Konfrontacje M³odych Dudziarzy
i Skrzypków Kapel Dudziarskich im.
Edwarda Ignysia. Za³o¿eniem organiza-
torów konfrontacji: Stowarzyszenia Mi-
³oœników Folkloru „¯eñcy Wielkopol-
scy”, œmigielskiego samorz¹du, Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie i Centrum Kultury w Œmiglu jest pro-
pagowanie dudziarskich tradycji w Œmi-
glu, a tak¿e upamiêtnianie postaci Edwar-

IGNYSIOWY LAUR PO RAZ TRZECI

da Ignysia - znakomitego dudziarza
i skrzypka, wybitnego pedagoga i stra¿-
nika wielkopolskich tradycji muzyki lu-
dowej. Konfrontacje odbywaj¹ siê w Œmi-
glu co dwa lata. Pierwsze zorganizowa-
no w 2009 roku.
Tegoroczny konkurs zebra³ 26 muzyków:

12 w kategorii dudziarz i 14 w kategorii
skrzypek. W sobotê, dzieñ przed przes³u-
chaniami konkursowymi, odby³y siê
warsztaty gry na dudach oraz skrzypcach
podwi¹zanych prowadzone przez: Toma-
sza Kiciñskiego, Paw³a Dukata i Romu-
alda Jêdraszaka.
Umiejêtnoœci m³odych muzyków ocenia-
³o jury w sk³adzie: prof. Bogus³aw Linet-
te, Janusz Jaskulski - kierownik poznañ-
skiego oddzia³u Muzeum Instrumentów
Muzycznych oraz Kazimierz Budzik.
Laur w kategorii „dudziarz” zdoby³a Rok-
sana Rosa z Kapeli „Biskupianie”. II miej-
sce zaj¹³ Adrian Maækowiak, równie¿
muzyk z Kapeli „Biskupianie”, a na miej-
scu III uplasowa³ siê Pawe³ Tacza³a, cz³o-
nek Kapeli „Wisieloki”.
W kategorii „skrzypek” po „Ignysiowy

Laur” siêgn¹³ Jakub Kaczor z Kapeli
„Miglance”. II miejsce zdoby³a Joanna
Machowiak z Kapeli Dudziarskiej „¯eñcy
Wielkopolscy”, a III miejsce zajê³a Julia
Dominiczak z Kapeli „Soko³y”. Jury przy-
zna³o równie¿ wyró¿nienia. Trzy równo-
rzêdne wyró¿nienia powêdrowa³y do: Ka-
roliny Tacza³y z Kapeli „Wisieloki”, Ja-
ros³awa Kozaka z Kapeli Dudziarskiej
„¯eñcy Wielkopolscy” oraz Marty Szy-
mankiewicz z Kapeli „Swojacy”. Nagro-
dy dla laureatów ufundowa³o Stowarzy-
szenie Mi³oœników Folkloru „¯eñcy
Wielkopolscy”, zaœ dla wyró¿nionych
Burmistrz Œmigla.
Zwieñczeniem warsztatów i konkurso-
wych przes³uchañ by³ niedzielny koncert
laureatów w œmigielskim Centrum Kul-
tury prowadzony przez Zofiê Dragan.
Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y równie¿:
Kapela Dudziarska „Manugi” z Buków-
ca Górnego, Kapela Dudziarska „KoŸla-
ry” ze Stêszewa, M³odzie¿owa Kapela
Dudziarska z Go³êbina Starego, Kapela
Dudziarska Centrum Kultury „Zamek”
w Poznaniu, Kapela Dudziarska „¯eñcy
Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa oraz po raz
pierwszy w Œmiglu Zespó³ Regionalny
„Wesele Przyprostyñskie”.
Tego dnia odby³a siê tak¿e msza œw.
w intencji skrzypków i dudziarzy odpra-
wiona przez ks. dziekana Tadeusza Fo³-
czyñskiego w koœciele pw. œw. Stanis³awa
Kostki w Œmiglu. Mszê poprzedzi³ prze-
marsz kapel dudziarskich oraz skrzypków
ulicami miasta. Muzycy wyruszyli ze œmi-
gielskiego cmentarza, gdzie zagrali nad
miejscami spoczynku Edwarda Ignysia
i Edmunda Wasielewskiego, a nastêpnie
powêdrowali pod pami¹tkow¹ tablicê po-
œwiêcon¹ mistrzowi, Ignysiowi. Na gro-
bach oraz pod tablic¹ wi¹zanki kwiatów
z³o¿yli przedstawiciele samorz¹du.
III Wielkopolskie Konfrontacje M³odych
Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziar-
skich im. Edwarda Ignysia zosta³y wspó³-
finansowane ze œrodków Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Wielkopol-
skiego.

A. Kasperska
foto M. Dymarkowska

Jaros³aw Kozak

Roksana Rosa - najlepsza
wœród dudziarzy

Najlepsi skrzypkowie

Koncert prowadzi³a
Zofia Dragan
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Tradycyjnie z okazji dnia Œw. Miko³a-
ja pracownicy Centrum Kultur y

przygotowali przedstawienie teatrzyku
kukie³kowego. Tym razem by³a to bajka
pn. „Dwie Dorotki”. Jak zwykle zaanga-
¿owani w spektakl pracownicy zrobili
wszystko, ¿eby przed dzieæmi wyczaro-
waæ cudowny œwiat bajki. By³y piêkne

PRZEDSTAWIENIE „DWIE DOROTKI”
kukie³ki, muzyka i oczywiœcie efekty spe-
cjalne. W dniach od 4 do 6 grudnia od-
bywa³y siê przedstawienia dla szkó³
i przedszkoli, na które zg³osi³y siê pla-
cówki z naszej gminy oraz liczna grupa
dzieci z Lipna. Tegoroczny spektakl obej-
rza³o ponad tysi¹c dzieci i wszystko wska-
zuje na to, ¿e bardzo siê m³odym widzom

podoba³. Na zakoñczenie ka¿dego przed-
stawienia na scenie pojawia³ siê upragnio-
ny Œw. Miko³aj z drobnymi, s³odkimi po-
darkami. Ostatni seans odby³ siê w nie-
dzielê. By³ on finansowany przez zarz¹-
dy osiedli nr I i IV w Œmiglu.

M.D.
 foto M. Dymarkowska

Od samego rana, 3 grudnia ubieg³e-
go roku w auli szkolnej rozbrzmie-

wa³y muzyka i œpiew. To uczniowie na-
szej szko³y szlifowali swoje umiejêtnoœci
przed III edycj¹ Przegl¹du Artystyczne-
go pn. „Targowisko Talentów” organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Absolwen-
tów i Przyjació³ Szko³y w Niet¹¿kowie.
Przegl¹d rozpocz¹³ siê o godzinie 1015,
a uczestnicy zaprezentowali swoje talen-
ty w ró¿nych dziedzinach: by³a wystawa
zdjêæ, r ysunków, gra na saksofonie,
skrzypcach i instrumentach klawiszo-
wych. Nie mog³o zabrakn¹æ wystêpów
wokalnych, zarówno indywidualnych, jak
i zespo³owych. Komisja oceniaj¹ca mia-
³a trudny orzech do zgryzienia, bo po-
ziom prezentacji by³ niezwykle wysoki.
Po burzliwych obradach wy³oniono zwy-
ciêzców:

TARGOWISKO TALENTÓW
- Puchar Dyrektora Szko³y za najlepsze
wra¿enie artystyczne otrzyma³ zespó³
„Strefa Sacrum” sk³adaj¹cy siê
z uczniów naszej szko³y,
- Puchar Prezesa Stowarzyszenia w ka-
tegorii wystêp indywidualny otrzyma³a
Anna Przybylska z klasy III T¿,
- Puchar Prezesa Stowarzyszenia
w kategorii wystêp zespo³owy
otrzyma³ zespó³ „3 po 3” repre-
zentuj¹cy Gimnazjum w Broni-
kowie,
- wyró¿nienie w kategorii wystêp
indywidualny otrzyma³a Marty-
na Grzesiñska z klasy I LOa,
- wyró¿nienie w kategorii wystêp
zespo³owy otrzyma³ zespó³ „The
Best Projekt” sk³adaj¹cy siê
z uczennic klasy II TAK.
Wszyscy uczestnicy otrzymali

nagrody rzeczowe ufundowane przez
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³
Szko³y w Niet¹¿kowie oraz Stowarzysze-
nie „Stop Œmierci” z Koœciana.

Magdalena Po³czyñska
foto archiwum

Niet¹¿kowskie talenty

Przedstawienie cieszy³o siê du¿ym
powodzeniem
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 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ŚMIGLU

Wiele lat temu Œmigiel by³ miastem
wielowyznaniowym. W XVI w.

mieszkali tu: katolicy, arianie i luteranie.
Ci ostatni wywodzili siê g³ównie ze Œl¹-
ska, ale nale¿a³a do nich tak¿e czêœæ oko-
licznej szlachty, jak np. Bojanowscy, Lesz-
czyñscy i Rozdra¿ewscy. Dla
potrzeb kultu religijnego
w 1595 roku wybudowali oni
na terenie Koszanowa zbór,
któr y ca³kowicie sp³on¹³
w 1610 roku. Rok póŸniej po-
stawiono zbór na rynku, któ-
ry tak¿e d³ugo siê nie uchowa³,
gdy¿ spali³ siê w 1640 roku.
W 1644 roku na miejscu obec-
nego koœcio³a poewangelickie-
go wybudowano kolejny drew-
niany zbór. Wzrost liczby wy-
znawców oko³o 1696 roku
sk³oni³ do rekonstrukcji i po-
wiêkszenia istniej¹cego ko-
œcio³a. Wybudowano m.in.:
dwa balkony dla wiernych,
a w 1764 roku dobudowano
wie¿ê. Kilkadziesi¹t lat póŸ-
niej, tj. w 1814 roku, w czasie
wielkiego po¿aru miasta ko-
œció³ kolejny raz sta³ siê ofiar¹
p³omieni. Budowa nowego,
murowanego koœcio³a wg pro-
jektu pruskiej komisji budow-
lanej, na planie prostok¹ta,
z czworoboczn¹, szeœciokon-
dygnacyjn¹ wie¿¹ od frontu
trwa³a wiele lat. Pierwsze na-
bo¿eñstwo w nowym koœciele
odprawiono 3 listopada 1830
roku. Koœció³ zosta³ wybudowany w sty-
lu póŸnoklasycystycznym. Wewn¹trz
znajduje siê charakterystyczny dla tego
rodzaju budowli dwupiêtrowy szereg
balkonów, na których do 1984 roku znaj-
dowa³y siê ³awki ustawione amfiteatral-
nie w trzech szeregach. Do 1945 roku
koœció³ by³ we w³adaniu gminy ewange-
lickiej. Zarz¹d Miejski Œmigla uchwa³¹
z dnia 28 sierpnia 1946 roku przekaza³
koœció³ miejscowej parafii katolickiej. Na-
tomiast 27 kwietnia 1947 roku koœció³
zosta³ poœwiêcony i nadano mu imiê œw.
Stanis³awa Kostki. Od tego czasu sta³ siê
on koœcio³em pomocniczym koœcio³a far-
nego. W wyniku przeprowadzonych

w 1969 roku prac rekonstrukcyjnych ca³-
kowicie przebudowano prezbiterium, na
którego œcianach umieszczono tablice ze
scenami z ¿ycia œw. Stanis³awa Kostki.
Miêdzy nimi zamontowano krzy¿ i figu-
rê Chrystusa Ukrzy¿owanego. W tym

czasie wykonano o³tarz soborowy. Odre-
staurowane prezbiterium oraz nowy o³-
tarz poœwiêci³ 12 grudnia 1971 roku bp
Franciszek Jedwabski. Kolejna faza roz-
woju koœcio³a nast¹pi³a po 14 czerwca
1976 roku, gdy abp Antoni Baraniak usta-
nowi³ przy nim oœrodek duszpasterski
pe³ni¹cy funkcjê samodzielnej parafii.
Oœrodek liczy³ pocz¹tkowo 2344 miesz-
kañców. Sytuacja spo³eczno-polityczna
spowodowa³a, ¿e dopiero 11 kwietnia
1981 roku ks. abp Jerzy Stroba erygowa³
parafiê, której proboszczem zosta³ ks.
Zbigniew Dawidziak. Na wie¿y koœcio³a
zosta³y umieszczone nowe dzwony, a na
filarach znajduj¹cych siê wewn¹trz ko-

œcio³a znalaz³o siê 14 p³askorzeŸb wyko-
nanych z drzewa lipowego przedstawia-
j¹cych Drogê Krzy¿ow¹. Znajduj¹ siê tam
tak¿e dwa obrazy: œw. Antoniego Padew-
skiego i Pana Jezusa. W koœciele s¹
3 kaplice. Na parterze po prawej stronie

prezbiterium jest kaplica
Matki Boskiej Czêstochow-
skiej, któr¹ poœwiêcono 26
sierpnia 1978 roku. Znaj-
duj¹ siê tam oprócz kopii
obrazu Matki Boskiej Czê-
stochowskiej tak¿e obrazy
œw. Stanis³awa Kostki i œw.
Maksymiliana Kolbe. Od
lat 90. XX wieku na pierw-
szym piêtrze balkonu po
lewej stronie znajduje siê
kaplica Matki Boskiej Fa-
timskiej, której central-
nym elementem jest usta-
wiona w 1990 roku i po-
œwiêcona 13 maja 1997
roku figura M.B. Fatim-
skiej. Na lewej œcianie ka-
plicy umieszczono obraz
Ojca Œw. Jana Paw³a II,
a we wnêce po prawej stro-
nie jest umieszczony krzy¿.
Tak¿e na I piêtrze balkonu
znajduje siê kaplica Naj-
œwiêtszego Serca Jezuso-
wego, w której znajduje siê
tr yptyk, a tak¿e obrazy
przedstawiaj¹ce Chrystu-
sa w Ogrodzie Oliwnym
oraz Mi³osierdzia Bo¿ego.
W centralnym miejscu stoi

figura N.S. Pana Jezusa.
W wyniku prowadzonych wielokrotnie
prac modernizacyjnych koœció³ otrzy-
ma³ m.in.: nowe, miedziane pokrycia
dachu, marmurow¹ posadzkê, nowe
okna, postawiono nowy, marmurowy
stó³ o³tarzowy. W koœciele znajduj¹ siê
organy zainstalowane w miejsce sprze-
danych w 1947 roku przez Urz¹d Likwi-
dacyjny parafii p w. Œwiêtej Trójcy
w Poznaniu. Unowoczeœniono tak¿e
otoczenie koœcio³a. Na placu koœciel-
nym stoj¹ figury Ojca Œw. Jana Paw³a
II i Matki Boskiej, a z drugiej strony
figura Serce Pana Jezusa i krzy¿.

Jan Pawicki. foto M. Dymarkowska

Koœció³ pw. Œw. Stanis³awa
Kostki w Œmiglu
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W bronikowskiej szkole, 5 grudnia
odby³y siê obchody V Szkolnego

Dnia Wolontariatu. Jak co roku, dzieñ ten
przebiega³ pod has³em „Serce ma ten, kto

ma je dla innych”. Organizatorami uro-
czystoœci, w której uczestniczy³a ca³a spo-
³ecznoœæ szkolna, byli: Karolina Fr¹k -
opiekun Klubu Wolontariatu wraz z hi-

V SZKOLNY DZIEÑ WOLONTARIATU
storykiem, Wojciechem Ciesielskim.
Impreza odby³a siê w œwietlicy wiejskiej
i rozpoczê³a siê zbiórk¹ ¿ywnoœci, która
zostanie przekazana najbardziej potrze-

buj¹cym rodzinom
z Bronikowa i oko-
licy.
Z okazji obchodów
do szko³y zawitali
goœcie: Anita Rataj-
czak z synem Oska-
rem oraz Karolina
£¹czna z córk¹ Wik-
tori¹. Po czêœci ofi-
cjalnej, na scenie wy-
st¹pi³ szkolny zespó³
muzyczny „3po3” na
czele z Paulin¹ Jurg¹,
który swym œwi¹-
tecznym repertu-
arem wprowadzi³

zebranych w radosny czas oczekiwania
na œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Podczas
imprezy odby³a siê równie¿ prezentacja
multimedialna przedstawiaj¹ca dzia³al-

noœæ Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Przygotowana zosta³a przez wolonta-
riuszki - Ilonê, Izê i Dominikê z klasy
III g. Niezwykle mi³ym akcentem uroczy-
stoœci by³ wystêp muzyczny podopiecz-
nych Oœrodka Terapii Zajêciowej w Ko-
œcianie oraz Oskara Ratajczaka z Karœnic.
Po krótkiej przerwie na scenie wyst¹pi³
równie¿ Piotr Rogaliñski z monogramem
„Dla Ró¿y”. W spektaklu w wielkim sku-
pieniu uczestniczyli ju¿ tylko uczniowie
klas IV-VI szko³y podstawowej i I-III gim-
nazjum.
Dyrektor szko³y - Piotr Filipowicz podziê-
kowa³ wolontariuszom za wszystkie
szczytne akcje, w których uczestniczyli.
Organizatorzy imprezy dziêkuj¹ goœciom
za przybycie oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili siê do
organizacji tej uroczystoœci. Szczegól-
ne podziêkowania kier uj¹ przede
wszystkim w kierunku wolontariuszy
za przygotowanie i uœwietnienie impre-
zy.

Karolina Fr¹k, foto archiwum

Wojciech Ciesielski z m³odzie¿¹

O rganizowane przez bibliotekê
           w Œmiglu i filie biblioteczne w: Sta-
rym Bojanowie, Czaczu i Niet¹¿kowie co-
roczne spotkania ze Œw. Miko³ajem przy-
jê³y siê i ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹.
Pier wsze spotkania mia³o miejsce
5 grudnia. Tego dnia wszystkie dzieci,
które zawita³y o godzinie 17-tej do biblio-
teki w Czaczu mia³y okazjê nie tylko spo-
tkaæ w niej Œwiêtego Miko³aja, ale tak¿e:
zaœpiewaæ z nim kolêdy, wys³uchaæ opo-
wiadania oraz otrzymaæ s³odki upomi-
nek. Spotkanie by³o pe³ne wra¿eñ i rado-
œci. Dzieci ¿egnaj¹c siê z goœciem dopy-
tywa³y m.in. „kiedy spadnie œnieg”. Mi-
ko³aj wiedz¹c, ¿e czekaj¹ na niego z utê-
sknieniem obieca³ postaraæ siê by spad³
jak najszybciej.
Tego samego dnia Œw. Miko³aj zawita³
równie¿ w Œmiglu na spotkaniu grupy
„Œmigielaczek” - czyli dzieci w wieku 1-3
lat. „Prezenty wprawdzie rozdawa³, ale
lekko nie by³o...” - stwierdzi³a bibliotekar-
ka, pani Kazia. Maluszki ró¿nie przyjmo-
wa³y pana z siw¹ brod¹. Có¿, one jeszcze
maj¹ prawo nie wiedzieæ, ¿e tego typu
spotkania koñcz¹ siê czekolad¹ w buzi.
W pi¹tek, 6 grudnia, mimo szalej¹cej na
dworze wichury oraz burzy œnie¿nej Mi-
ko³aj przyby³ do dzieci w Niet¹¿kowie
punktualnie. Nie oby³o siê bez nerwów,
bo na chwilê przed jego planowanym
przyjazdem na sali wiejskiej zgas³o œwia-

ŒW. MIKO£AJ ZAWITA£ DO BIBLIOTEK
t³o. Tli³y siê tylko dwie „awaryjne” lam-
py, ale by³o to tylko rozwi¹zanie tymcza-
sowe, i w ka¿dej chwili mog³y zapaœæ
egipskie ciemnoœci. Na szczêœcie Miko-
³aj zd¹¿y³ dos³ownie w ostatnim momen-
cie zapobiec katastrofie i, gdy tylko zacz¹³
wraz z dzieæmi œpiewaæ kolêdê znów zro-
bi³o siê jasno! Ot, magia Œwiêtego Miko-
³aja i œwi¹t! Prezenty rozdane, zdjêcia zro-
bione, wiara w Miko³aja nie uleg³a za-
chwianiu. Pe³en sukces po³¹czonych si³
bibliotekarki, so³tysa Niet¹¿kowa, Rady
So³eckiej oraz tajemniczego Piotra B.,
któremu nale¿¹ siê szczególne podziêko-

wania!
W nie mniej sympatycznej atmosferze
odby³o siê tego dnia spotkanie w biblio-
tece w Œmiglu, na które zosta³y zaproszo-
ne dzieci ze Œmigla. Dla wszystkich by³a
oczywiœcie odczytana œwi¹teczna bajecz-
ka i rozdane s³odkie upominki. Dzieci
by³o co niemiara, co sprawdziæ mo¿na na
filmiku zamieszczonym na bibliotecznym
profilu facebookowym.
We wtorek, 17 grudnia, odby³o siê miko-
³ajkowe spotkanie w bibliotece w Starym
Bojanowie, gdzie w ramach akcji „Ca³a
Polska Czyta Dzieciom” zawita³ Miko³aj
z koszem s³odyczy i nieodzown¹ ksi¹-
¿eczk¹. Tym razem 34-osobowa grupa
ma³ych czytelników wys³ucha³a bajki
pt. „Œwi¹teczne historyjki”. Miko³aj wpro-
wadzi³ dzieci w œwi¹teczny nastrój, nic
wiêc dziwnego, ¿e ju¿ wkrótce dzieci
opowiada³y o reniferach, prezentach, ja-
kie chcia³yby dostaæ pod choinkê, a tak-
¿e œpiewa³y Miko³ajowi kolêdy. Nie za-
brak³o równie¿ tego dnia zabaw rucho-
wych oraz zajêæ plastycznych, podczas
których spod rêki dzieci wyszed³ nie je-
den œliczny Miko³aj. W nagrodê za to
otrzyma³y s³odkie upominki i obieca³y
Miko³ajowi, ¿e bêd¹ grzeczne.
Spotkanie by³o zorganizowane przy
wspó³pracy ze szko³¹, paniami: V. Bor-
kowsk¹-Wojtkowiak i M. Skrzypczak.

M.D., foto Marlena Nowak-Bia³as

Pozowanie do zdjêæ z Miko³ajem nie mia³o
koñca
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WIEŒCI Z PRZEDSZKOLA W ŒMIGLU
AKADEMIA ZDROWEGO PRZED-
SZKOLAKA
W bie¿¹cym roku szkolnym Przedszko-
le Samorz¹dowe w Œmiglu wziê³o udzia³
w ogólnopolskiej akcji prozdrowotnej pn.
Akademia Zdrowego Przedszkolaka.
G³ównym celem tego przedsiêwziêcia
by³o wyrobienie wœród dzieci nawyków
zdrowego od¿ywiania. Realizuj¹c to za-
danie przedszkolacy uk³adali piramidê
zdrowego ¿ywienia, sk³adaj¹c¹ siê z pro-
duktów niezbêdnych do prawid³owego
ich wzrostu. Samodzielnie wykonali zdro-
we, owsiane ciasteczka, rogaliki, koloro-
we kanapki oraz desery owocowe. Roga-
liki robili wspólnie z m³odzie¿¹ z Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿-
kowie. Maluchy wziê³y tak¿e udzia³
w zajêciach bibliotecznych, podczas któ-
rych grupowa³y produkty ¿ywnoœciowe
spo¿ywane w odpowiednich porach dnia.
Uczy³y siê równie¿ segregowaæ œmieci do
odpowiednich worków. Du¿¹ radoœæ
sprawi³y dzieciom zabawy ruchowe, pod-
czas których æwiczy³y sprawnoœæ fi-
zyczn¹. Milusiñscy wykonali mandale
zbo¿owe z kaszy, makaronów, ry¿u i fa-

soli w celu propagowania zdrowego od¿y-
wiania. Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e
nawyki zdrowego jedzenia zapadn¹ ich
wychowankom na ca³e ¿ycie i w przysz³o-
œci bêd¹ spo¿ywali tylko wartoœciowe
produkty.

Ewa Nowak

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
Dzieci z grupy „Zaj¹czki” Przedszkola
Samorz¹dowego w Œmiglu realizowa³y
program zwi¹zany ze œwiêtami. Najpierw
przygotowa³y dla swoich rodziców upo-
minki - choinki ze z³otymi bombkami,
a nastêpnie zajê³y siê wypiekami. Wa³ko-
wa³y ciasto i wykrawa³y foremkami pier-
niki w kszta³cie: reniferów, choinek,
gwiazdek oraz serduszek. Po upieczeniu,
lukrowa³y je i dekorowa³y kolorowym
maczkiem. Do przedszkola dzieci zapro-
si³y rodziców, by wspólnie ozdobiæ cho-
inkê. Na œwierkowych ga³¹zkach pojawi-
³y siê przepiêkne anio³y w brokatowych
sukienkach, a Miko³aje z bia³ymi broda-
mi i w¹sami ozdobi³y okna. Dzieci z nie-
cierpliwoœci¹ czekaj¹ na œwiêta, a szcze-
gólnie na prezenty, które przyniós³ im Mi-

ko³aj podczas przedstawienia pn. „W zi-
mowej krainie”, przygotowanego dla ro-
dziców.

E. Lemañska

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
W trosce o zwiêkszenie bezpieczeñstwa
przedszkolaków, Rada Rodziców przy
Przedszkolu Samorz¹dowym w Œmiglu
podjê³a inicjatywê zakupu dla dzieci ka-
mizelek odblaskowych, które bêd¹ wy-
korzystane podczas spacerów i wycie-
czek. Mi³¹ niespodziankê sprawi³ Maciej
Wiœniewski - radny Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, który sfinansowa³
zakup stu kamizelek. Przekaza³ je 5 grud-
nia 2013 r. na rêce przewodnicz¹cej Rady
Rodziców - Ma³gorzaty Wawrzyniak
i dyrektora przedszkola - Kamili Grockiej
w obecnoœci przedszkolaków. Spotkanie
z radnym sejmiku stanowi³o tak¿e pre-
tekst do rozmowy z dzieæmi na temat
zachowania bezpieczeñstwa w ró¿nych
sytuacjach, w których mo¿e znaleŸæ siê
dziecko.
Dyrektor Przedszkola oraz Rada Rodzi-
ców sk³adaj¹ podziêkowania panu Macie-

Akademia Zdrowego Żywienia Rogaliki by³y pyszne

„Zaj¹czki”Robienie pierników to niez³a zabawa
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jowi Wiœniewskiemu za otrzymane kami-
zelki.

K. Grocka

MIKO£AJ I NIE TYLKO!
Pierwszy tydzieñ grudnia br. by³ pe³en
wra¿eñ dla dzieci z Przedszkola Samo-
rz¹dowego w Œmiglu. Najpierw, na po-
po³udniowych zajêciach warsztatowych,
wspólnie z rodzicami stroili choinkê, któ-
ra wprowadzi³a wszystkich w klimat zbli-
¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
PóŸniej przedszkolacy obejrzeli w Cen-
trum Kultur y w Œmiglu teatrzyk pt.
„Dwie Dorotki”. Tam spotka³y tak¿e
œwiêtego Miko³aja, który obdarowa³ ich

s³odkim upominkiem.
Drugie spotkanie
z Miko³ajem odby³o
siê 6 grudnia
w przedszkolu. Dzie-
ci zaœpiewa³y goœciowi
piosenki i wyrecyto-
wa³y wierszyki, któ-
rych nauczy³y siê spe-
cjalnie na tê okazjê, po
czym zapewni³y Miko-
³aja, ¿e bêd¹ grzeczne
przez ca³y nadchodz¹-
cy rok.

Ewa Nowak
foto archiwum

Dzieñ 10 grudnia 2013 r. by³ niezwy-
k³y dla grupy teatralnej „Przyjacie-

le” dzia³aj¹cej przy Centrum Kultury
w Œmiglu. Wieczorem bowiem grupa
mia³a swój debiut na œmigielskiej scenie.
Chocia¿ „Przyjaciele” maj¹ ju¿ dwa spek-
takle za sob¹, ale grane by³y w innych
miejscach i we wspó³pracy z innymi gru-
pami: „Evviva l' arte!” oraz „Lato w mych
skrzynkach kolorami goœci.” Przedsta-
wienie „Faluj¹c na wietrze”,
oparte na motywach prozy
Edwarda Stachur y celowo
zosta³o wystawione w sali klu-
bowej. Dzieci przez ponad rok
uczêszczania na zajêcia te-
atralne zd¹¿y³y polubiæ to
miejsce. Sta³o siê ono dla nich
przestrzeni¹ wyj¹tkow¹, w pe-
wien sposób wyalienowan¹
i dzia³aj¹c¹ pozytywnie na ich
teatralne istnienie. Spektakl
grany przez dzieci i m³odzie¿,
by³ skierowany dla wszyst-
kich. Jêzykiem Stachury prze-
kazywano prawdy uniwersal-
ne, dotycz¹ce tego, co mo¿emy zobaczyæ
tylko sercem. Skupienie na widoku
wschodz¹cego s³oñca, zachwyt nad gór-
skim pejza¿em, jeziorem, cud doœwiad-
czenia podziwu dla drugiego cz³owieka,
a tak¿e umiejêtnoœæ ws³uchiwania siê
w siebie - to tylko niektóre wa¿ne spra-
wy poruszane przez m³odych aktorów.
Kinga KaŸmierczak - instruktorka gru-
py teatralnej „Przyjaciele”, autorka sce-
nariusza i re¿yser spektaklu zaprosi³a do
wspó³pracy dzieci i m³odzie¿ z grup te-
atralnych dzia³aj¹cych w Przemêcie i we
W³oszakowicach. Ich d³u¿sze doœwiad-
czenie sceniczne wp³ynê³o bardzo pozy-
tywnie na artystyczny kszta³t przedsta-
wienia. Podkreœlmy jednak, ¿e dzieci ze
Œmigla poradzi³y sobie doskonale. Co
wa¿ne, za ka¿dym tekstem wypowiedzia-

nym ze sceny kryj¹ siê godziny rozmów
jego dotycz¹cych. Tutaj nie zdarzy³o siê
nic przypadkowo.
Na urok przedstawienia wp³ynê³y: prze-
piêkna scenografia wykonana przez An-
toniego Szulca i panie z kwiaciarni ze
Starego Bojanowa, delikatny akompania-
ment gitary Paw³a Domaga³y, dŸwiêk
i œwiat³o, którym operowa³ Patryk Wie-
czorek oraz kosz darów przyrody dla

przyby³ych goœci, przygotowany przez
Danutê Cybulsk¹.
Po przedstawieniu wielu widzów wspo-
mina³o, ¿e s³owa, które pad³y ze sceny
przypomnia³y im najprost-
sze, a czêsto zapominane
wartoœci. I przede wszyst-
kim, dlatego œmia³o mo¿na
stwierdziæ, i¿ przedstawienie
zosta³o bardzo dobrze ode-
brane przez publicznoœæ.
Atmosfera tego wydarzenia
by³a wyj¹tkowa. To zas³uga
wra¿liwych, m¹drych dzie-
ci, jak równie¿ ich wspania-
³ych rodziców, a przede
wszystkim re¿yserki spekta-
klu.
Od pocz¹tku istnienia sek-

cji teatralnej przy Centrum Kultury ro-
dzice bardzo anga¿owali siê w to wszyst-
ko, co siê z ni¹ wi¹¿e. Bez ich zrozumie-
nia i wsparcia dla pasji teatralnej rodz¹-
cej siê w dzieciach, wszelka dzia³alnoœæ
by³aby wrêcz niemo¿liwa.
Na koniec chcielibyœmy z ca³ego serca
podziêkowaæ i pogratulowaæ dzieciom
oraz m³odzie¿y przedstawienia! Przypo-
minamy równie¿, ¿e w „Faluj¹c na wie-

trze” zagrali: Ada Stachowiak,
Aleksy Urbaniak, Daniel Chom-
ski, Dawid Mulczyñski, Do-
brochna Szulc, Emilka Gnaciñ-
ska, Igor Chudak, Julka Jêdzy-
chowska, Julka Pieprzyk, Julka
Poprawska, Malwina Nadolna,
Marcin D¹bkowski, Marianna
£abiñska, Marysia Dalgliesh,
Michasia Kruk, Martyna M¹ko-
wicz, Ola D¹bkowska, Ola Do-
maga³a, Ola Samelczak, Olaf Ja-
nicki, Sonia Riedel, Weronika
Jankiewicz, Zosia Paul i Zuzia
Michalewicz.
Z radoœci¹ informujemy, ¿e gru-

pa „Przyjaciele” przygotowuje siê do te-
atralnej adaptacji powieœci Kornela Ma-
kuszyñskiego „Panna z mokr¹ g³ow¹”.

E. Kurasiñski, foto M. Dymarkowska

DEBIUT SCENICZNY „PRZYJACIÓ£”
W kamizelkach bezpiecznie

M³odzi aktorzy w akcji

„Przyjaciele” na scenie
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WIEŚCI Z ŻEGRÓWKA
SPOTKANIE Z RYCERZEM XXI
WIEKU
W ramach spotkañ z ciekawymi ludŸ-
mi zaprosiliœmy do Szko³y Filialnej
w ¯egrówku pana Konrada Biernata,
pasjonata histori¹ Polski. W czasie spo-
tkania nasz goœæ, ubrany w elementy
stroju rycerskiego, w ciekawy sposób
przybli¿y³ uczniom i przedszkolakom
najwa¿niejsze wydarzenia z dziejów na-
szego kraju. Opowiedzia³ tak¿e o swo-
im ma³ym archiwum, w którym posia-
da kilka sztuk broni rycerskiej pocho-
dz¹cej z koñca XIX wieku oraz kilka
sztuk broni sportowej krótkiej i d³u-
giej.  Przeczyta³ równie¿ dzieciom
ksi¹¿kê o rycerzach.
Pan Biernat wychowa³ siê w rodzinie,
w której kultywowano tradycje i zwy-
czaje polskie. Jego pradziadek s³u¿y³
w Armii Poznañ, a w 1939 r. zgin¹³ pod
Warszaw¹. Du¿y wp³yw na jego zainte-
resowania mia³y tak¿e szko³y, do któ-
rych uczêszcza³. W czasach licealnych
wspólnie z przyjació³mi poznawa³ miej-
sca pamiêci narodowej w powiecie go-
styñskim, g³ównie martyrologii w oko-
licznych lasach. Przez kilka lat nale¿a³
do Gostyñskiego Klubu Strzelectwa
Sportowego VIS, gdzie rozwija³ swoje
pasje strzeleckie. W 2007 r. los skiero-
wa³ go do Œmigla, a póŸniej w 2010 r.
do ¯egrówka, gdzie obecnie mieszka.
Podczas spotkania w szkole podkreœli³,
jak wa¿ne jest wychowanie w duchu pa-

Ka¿dy chcia³ mieæ zdjêcie z
panem Konradem

triotyzmu od naj -
m³odszych lat i dla-
tego stara siê prze-
kazywaæ swojej
6-letniej córce zami-
³owanie do pozna-
wania ziemi ojczy-
stej.
Barbara £awniczak

DZIEÑ PLUSZO-
WEGO MISIA
I ANDRZEJKI
Ostatni tydzieñ listo-
pada 2013 r. dla dzie-
ci z ̄ egrówka okaza³
siê bardzo pasjonuj¹-
cy. W poniedzia³ek
przedszkolaki wraz
z uczniami œwiêtowa-
li Dzieñ Pluszowego
Misia. Tradycyjnie
ka¿dy przyniós³ swoj¹
„przytulankê”, po czym
odby³ siê konkurs na:
najwiêkszego, naj-
mniejszego, najbar-
dziej kolorowego mi-
sia, itd. Ka¿da ma-
skotka królowa³a
w jakiejœ dyscyplinie.
Dzieci wykona³y tak-
¿e kolorowe misie z kieszonk¹, które
bêd¹ pomaga³y utrzymywaæ porz¹dek
w przyborach szkolnych. Tego dnia nie
zabrak³o zabaw i tañców z misiem.
We wtorek odby³ siê szkolny konkurs re-
cytatorski pt. „Miœ pluszowy moim przy-
jacielem”. Przedszkolaki oraz uczniowie
prezentowali swe umiejêtnoœci przed go-

œciem, pani¹ bibliotekark¹
Krystyn¹ Biniaœ. W katego-
rii przedszkolacy wygra³a
Lenka Biernat, a w katego-
rii uczniowie, po wyrówna-
nej walce na s³owa, osta-
tecznie zwyciê¿y³ Kacper
Drozdek. Dzieci pozna³y
wiele bajek, których boha-
terami by³y misie oraz roz-
wi¹zywa³y zagadki o nie-
dŸwiadkach.
Pi¹tkowy dzieñ wype³nia³y
magia i czary. Do przed-
szkola przysz³y: wró¿ki, cza-
rownice, magowie, czaro-
dzieje i zaklête zwierzaki.
Dzieci pozna³y zwyczaje lu-
dowe zwi¹zane z wigili¹ Œw.
Andrzeja, tj. lanie wosku,

czy wystawianie butów. Najwiêcej emocji
przynios³y wró¿by z przekuwaniem ser-
duszka i ³owieniem czarodziejskich rybek.
Jak przysta³o na magików, dzieci „rzuca³y
czary” na swe balony. Odby³y siê równie¿
weso³e zabawy przy muzyce, a na sto³ach

Mali rycerze z ¯egrówka

Z ulubionymi misiami

„Andrzejkowe” wró¿by
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organizowanej przez PGNiG SA Od-
dzia³ w Zielonej Górze.

nie zabrak³o s³odkiego poczêstunku.
Agnieszka £ochowicz

GÓRNIK Z WIZYT¥
Z okazji œwiêta górniczego, „Barbórki”
2 grudnia 2013 roku dzieci ze Szko³y
Filialnej w ¯egrówku pozna³y pracê
górnika. W zwi¹zku z t¹ uroczystoœci¹
odwiedzi³ je pan Marcin Drapa³a, in¿y-
nier górnik z PGNiG z oddzia³u zielo-
nogórskiego. Przyby³y goœæ zaprezen-
towa³ dzieciom wspania³y mundur gór-
niczy i czapkê z bia³ym pióropuszem.
Podarowa³ równie¿ ciekawe upominki:
czako górnicze, kolorowanki, rebusy
i gazetkê tematyczn¹. Dzieciom szcze-
gólnie podoba³y siê: czako w zielonym
i czer wonym kolorze, a tak¿e z³ote
guziki z symbolami górnika: kilofem
i m³otem. Przedszkolaki i uczniowie
dowiedzieli siê równie¿ sk¹d bierze siê
ropa naftowa i gaz ziemny oraz, jakie
jest ich zastosowanie.
Spotkanie odby³o siê w ramach akcji
„Górnik w przedszkolu i szkole 2013”

Agnieszka £ochowicz
foto archiwum

Tomasz Adamczewski, uczeñ III kla-
sy niet¹¿kowskiego technikum

kszta³c¹cego w zawodzie technik infor-
matyk, w pierwszej edycji organizowane-
go pod patronatem starosty koœciañskie-
go Andrzeja Jêcza konkursu „Biznes
z przysz³oœci¹” pokona³ wszystkich kon-
kurentów ze szkó³ ponadgimnazjalnych
w powiecie koœciañskim.
Pan Andrzej Jêcz w imieniu cz³onków Ko-
misji Konkursowej pogratulowa³ m³odzie-
¿y kreatywnoœci i dojrza³oœci w planowa-

SZKO£A JEST DUMNA

Zdobywcy nagród ze  Starost¹ ( Tomasz
Adamczewski pierszy od lewej)

W  Szkole Filialnej w ¯egrówku,
           6 grudnia, tradycyjnie odby³ siê
Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego.
Zawody cieszy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem wœród uczniów i przedszkolaków.
W kategorii uczniów po zaciêtej walce
I miejsce zdoby³a Oliwia Szuster przed
Aleksandr¹ D³u¿yk i Kamilem Kowalskim.
Nie mniejsze emocje towarzyszy³y zawo-

MIKO£AJKOWY TURNIEJ
dom rozegranym w kategorii przedszko-
laków. Tu ostatecznie I miejsce zajê³a Nad-
ia Matyja, II Artur Ciesielski, a na III upla-
sowa³ siê Alan Nowak.
Zwyciêzcy otrzymali ufundowane przez
Radê Rodziców medale i rakietki, a pozo-
stali uczestnicy zawodów nagrody pocie-
szenia.

B. £awniczak, foto archiwum

niu przysz³ego biznesu. Uczestnicy kon-
kursu otrzymali z jego r¹k pami¹tkowe

upominki. Laureaci zostali zaproszeni na
forum przedsiêbiorczoœci, które odby³o siê
w œrodê 27 listopada w Czempiniu. Zdo-
bywcy pierwszego, drugiego i trzeciego
miejsca podczas uroczystoœci otrzymali:
laptop, netbook i tablet ufundowany przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie oraz
Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredy-
towych w Gostyniu Sp.z o.o.
Tomasz Adamczewski jest ju¿ kolejnym
uczniem, z którego ZSP im. J. Kasprowi-
cza w Niet¹¿kowie jest niezwykle dumna.

A.Z.
foto archiwum

Grupa m³odzie¿y ze Samorz¹dowego
Gimnazjum w Starej Przysiece Dru-

giej 15 listopada 2013 r. wziê³a udzia³ w za-
jêciach wychowania fizycznego prowadzo-
nych przez goœcia z Hiszpanii - Enrique
Castillo, który przyjecha³ do Polski w ra-
mach wymiany miêdzynarodowej z pro-
gramu pn. „M³odzie¿ w dzia³aniu - Akcja 2
- Wolontariat Europejski”.

GOŒÆ Z HISZPANII Goœæ przedstawi³ uczniom kraj, z którego
pochodzi, a tak¿e panuj¹ce tam tradycje
i obyczaje. Nastêpnie uczniowie mogli za-
dawaæ mu pytania dotycz¹ce Hiszpanii.
Enrique odwiedzi³ równie¿ uczniów szko-
³y podstawowej, aby poznaæ zainteresowa-
nia najm³odszych. Spotkania te mia³y na
celu rozwijanie tolerancji i otwartoœci na
inne kultury oraz umiejêtnoœci jêzyko-
wych.

Magdalena Szulz, foto archiwumEnrique w Przysiece

Najlepsi tenisiœci
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25 listopada - Œmigiel
Ok. godz. 1645 kieruj¹ca samochodem
Fiat Punto, 31-letnia mieszkanka pow.
wolsztyñskiego, nie ust¹pi³a pierwszeñ-
stwa przejazdu i doprowadzi³a do zderze-
nia z pojazdem Fiat Siena kierowanym
przez 33-letni¹ mieszkankê pow. wolsz-
tyñskiego. Kieruj¹ca fiatem punto zosta-
³a ukarana MKK.

27 listopada - Œmigiel
Ok. godz. 835 w Œmiglu kieruj¹cy samo-
chodem m-ki Opel Vectra, 18-latek z pow.
koœciañskiego, nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go pojaz-
du i uderzy³ w ty³ pojazdu m-ki Toyota
Yaris kierowanego przez 74-letniego
mieszkañca pow. koœciañskiego. Spraw-
ca kolizji zosta³ ukarany MKK.

2 grudnia - Czacz
Ok. godz. 802 kieruj¹ca samochodem
Mazda Mx, 27-letnia mieszkanka pow.
koœciañskiego, nie dostosowa³a prêdko-
œci do panuj¹cych warunków na drodze,
w wyniku czego dachowa³a. Za to wykro-
czenie zosta³a ukarana MKK.

3 grudnia - Œmigiel
Ok. godz. 149 w Œmiglu kieruj¹cy samo-
chodem Renault Megane, 24-latek z gm.
Osieczna, najecha³ na ty³ pojazdu Peuge-
ot Partner kierowany przez 49-letniego
mieszkañca pow. koœciañskiego. Spraw-

ca kolizji zosta³ ukarany MKK.

3 grudnia - Nowe Szczepankowo
Ok. godz. 847 w Nowym Szczepankowie
kieruj¹ca samochodem osobowym Fiat
Punto, 25-letnia mieszkanka pow. lesz-
czyñskiego, w wyniku nieprawid³owego
wykonywania manewru wymijania do-
prowadzi³a do zderzenia z pojazdem wol-
nobie¿nym (maszyna leœna) kierowanym
przez 56-latka z pow. koœciañskiego. Kie-
ruj¹ca fiatem punto za spowodowanie
kolizji drogowej zosta³a ukarana MKK.

5 grudnia - Œmigiel
W czwartek, ok. godz. 1605 policjanci
otrzymali zg³oszenie, ¿e w dniach od
3 do 5 grudnia 2013 r. w Œmiglu niezna-
ny sprawca w³ama³ siê do domu jednoro-
dzinnego. £upem sprawcy pad³a bi¿ute-
ria oraz pieni¹dze. Wartoœæ skradzionych
przedmiotów zg³aszaj¹cy oszacowa³ na
kwotê kilku tysiêcy z³otych.

6 grudnia - Œmigiel
Ok. godz. 256 w Œmiglu na drodze K-5,
31-letni kierowca samochodu m-ki Re-
nault Master nie dostosowa³ prêdkoœci
do panuj¹cych warunków na drodze,
w wyniku czego wpad³ w poœlizg i zjecha³
do przydro¿nego rowu. Sprawca kolizji
zosta³ ukarany MKK.

9 grudnia - Karœnice
Ok. godz. 2240 kieruj¹cy pojazdem VW
Passat, 48-letni mieszkaniec Nowego
Tomyœla, straci³ panowanie nad prowa-
dzonym pojazdem i dachowa³. Kieruj¹cy

pojazdem by³ trzeŸwy.

10 grudnia - Œmigiel
Ok. godz. 2213 policjanci otrzymali zg³o-
szenie, ¿e na terenie gm. Œmigiel niezna-
ny sprawca w³ama³ siê do domu jednoro-
dzinnego, a nastêpnie z jego wnêtrza
skrad³ laptopa, bi¿uteriê oraz pieni¹dze.
Zg³aszaj¹ca wartoœæ skradzionego mie-
nia oszacowa³a na kwotê kilku tysiêcy
z³otych.

12 grudnia - Œmigiel
Ok. godz. 538 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e z terenu gospodarstwa rolnego,
z budynku chlewni w gm. Œmigiel nie-
znany sprawca skrad³ 14 prosi¹t. Po-
krzywdzony wartoœæ skradzionego mie-
nia oszacowa³ na kwotê ok. 3 500 z³.

13 grudnia - Nowy Bia³cz
Ok. godz. 1159 na drodze Nowy Bia³cz -
Karœnice policjanci WRD zatrzymali kie-
ruj¹cego samochodem Daewoo Tico,
56-latka z pow. koœciañskiego, bêd¹cego
w stanie nietrzeŸwoœci oraz prowadz¹ce-
go pojazd wbrew obowi¹zuj¹cemu zaka-
zowi s¹dowemu. Badanie wykaza³o 2,16
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

15 grudnia - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1124 policjanci WRD zatrzymali
kieruj¹cego rowerem, 38-latka z pow.
koœciañskiego, bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 1,12 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

Od lutego 2014 r. uczniowie Zespo³u
Szkó³ w Starym Bojanowie uczest-

niczyæ bêd¹ w programie edukacji eko-
nomicznej pn. „Na W³asne Konto”. Jest
to program skierowany do uczniów
gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich, którego pomys³odawc¹
i g³ównym wykonawc¹ jest Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem
tego programu jest: poszerzenie wie-
dzy ekonomicznej, kszta³towanie po-
staw przedsiêbiorczoœci i umiejêtnoœci
planowania w³asnej œcie¿ki zawodowej
wœród uczniów gimnazjum. Realizacja
programu ma przyczyniæ siê do zmniej-
szenia dysproporcji w znajomoœci na-
rzêdzi finansowych i przedsiêbior-
czych pomiêdzy m³odzie¿¹ miejsk¹,

a m³odzie¿¹ pocho-
dz¹c¹ z terenów wiej-
skich. W trakcie jed-
nego tygodnia ferii
zimowych, poprzez
zabawê i gry eduka-
cyjne uczestnicy pro-
gramu poznaj¹ podstawowe pojêcia
i narzêdzia ekonomiczne, które w za-
³o¿eniu umo¿liwi¹ im lepszy start w do-
ros³ym ¿yciu.
Podczas II semestru uczniowie bêd¹
wykorzystywaæ zdobyt¹ wiedzê w prak-
tyce, przygotowuj¹c pracê konkursow¹
- m³odzie¿ow¹ gazetkê ekonomiczn¹
skierowan¹ do spo³ecznoœci lokalnej
oraz mini biznes plan jej wydania. Au-
torzy najlepszych prac zostan¹ zapro-

szeni na fina³ konkursu do Warszawy,
gdzie bêd¹ rywalizowaæ o roczne sty-
pendia edukacyjne.
Program „Na W³asne Konto” jest reali-
zowany we wspó³pracy z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu
edukacji ekonomicznej i Fundacj¹ na
Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieœ 2000”
im. M. Rataja.

U.M.

NA W£ASNE KONTO
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 1/14
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/13
brzmia³o: „CZAS PREZENTÓW”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Daria Józefczak z Robaczyna.

Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).

Pionowo
1. lanie
2. „Pi³karski...” film Zaorskiego
3. odprawa
4. z górki na sankach
5. „kolega” irysa
9. ubija œnieg na stoku
10. z klejnotami na g³owie
11. meldunek
12. indiañskie bóstwo
13. metalowy kr¹¿ek z gwintem
15. szata liturgiczna
18. Y dla chemika
19. jeszcze nie ksi¹dz
21. solenizant z 26 paŸdziernika
22. nuta „w busoli”
26. znak, wró¿ba
27. truj¹cy ob³ok
29. N dla chemika

Poziomo
2. czyœci ubrania
6. kasowy niedobór
7. drzewo Filona
8. bia³a ska³a
11. trzeŸwa ocena rzeczywistoœci
13. Wolfgang Amadeus...
14. bardzo wolne tempo muzyczne
16. ma wspólnego przodka
17. ma katodê, anodê i siatkê
20. wynalazca ¿arówki
23. komputerowy w filmie
24. œredniowieczna op³ata u wrót miasta
25. odchodzi z lewej komory serca
28. ma ciemn¹ cerê
30. typ nadwozia
31. atrybut króla
32. biblijna góra w Galilei
33. miêdzy Mali a Czadem

Og³oszenia drobne

Posadzki maszynowe.
tel. 663 369 660

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

Us³ugi transportowe. Przepro-
wadzki
tel. 603 915 915

Roboty ogólnobudowlane.
tel. 607 568 298

Oprawa muzyczna imprez.
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych.
tel. 603 915 695
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W powiecie koœciañskim orkan „Ksa-
wery” tak, jak w ca³ym kraju wy-

wo³a³ zwiêkszon¹ liczbê interwencji.
W czwartek i pi¹tek stra¿acy, czêœciej ni¿
zazwyczaj, interweniowali usuwaj¹c zwa-
lone drzewa i zabezpieczaj¹c zerwane
przewody energetyczne. Kilka razy za-
bezpieczali dachy, po tym jak ¿ywio³ czê-
œciowo zniszczy³ ich pokrycia.
Do najbardziej groŸnego zdarzenia do-
sz³o w pi¹tkowe po³udnie w Koœcianie na
ul. Dworcowej. Na zaparkowane samo-
chody zwali³o siê drzewo jednoczeœnie
przygniataj¹c jeden z nich. Po kilkuna-
stu minutach niebieskiego Volkswagena
Polo z opresji uwolnili stra¿acy z miejsco-
wej komendy. Na szczêœcie nikt nie od-
niós³ obra¿eñ. Niestety ma³y samochód

„KSAWERY” W KOŒCIAÑSKIM
nadaje siê na z³om.
Dziwi fakt, ¿e mimo
wielu wczeœniejszych
ostrze¿eñ kierowcy
nie wziêli pod uwagê,
¿e wichura mo¿e wy-
rz¹dziæ takie w³aœnie
szkody i zaparkowali
pojazdy w tak niefor-
tunnym miejscu.
£¹cznie w przeci¹gu
trzech dni zanotowa-
no 21 zdarzeñ, któ-
rych przyczyn¹ by³
silny i porywisty wiatr.
Do ich usuwania skierowano ponad
100 stra¿aków. Stra¿acy podczas tych
interwencji oszacowali straty na nie-

spe³na 20 tys. z³.
bryg. Andrzej Ziegler

foto archiwum

We wtorek, 26 listopada 2014 r.
          o godz. 730 do koœciañskiego sta-
nowiska kierowania, w którym wspólnie
dy¿uruj¹ dyspozytorzy Pañstwowego Ra-
townictwa Medycznego i Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej dotar³a informacja, ¿e
w jednym z mieszkañ w Wonieœciu (gm.
Œmigiel) odnaleziono 2 nieprzytomne
osoby. Dyspozytorzy fakt ten skojarzyli
z mo¿liwoœci¹ zatrucia tlenkiem wêgla
i na miejsce uda³y siê karetki pogotowia
oraz wozy bojowe stra¿y po¿arnej.
Przypuszczenia potwierdzili ratownicy po
dotarciu na miejsce. W jednym z miesz-
kañ w bloku mieszkalnym odnaleziono
kobietê i mê¿czyznê z wyraŸnymi obja-
wami zatrucia czadem. Poszkodowany-
mi zajê³y siê s³u¿by medyczne, a stra¿a-
cy podjêli dzia³ania w celu oceny zagro-
¿enia w mieszkaniu oraz w lokalach s¹-
siednich. Przyrz¹d pomiarowy wykaza³
obecnoœæ „cichego zabójcy” w mieszka-
niu, w którym dosz³o do zatrucia pomi-

KU PRZESTRODZE
mo kilkunastominutowego wietrzenia
jeszcze przed przybyciem s³u¿b ratowni-
czych. Te kilkadziesi¹t ppm daje pogl¹d,
jak wysokie stê¿enie musia³o wystêpo-
waæ w tym pomieszczeniu nad ranem,
gdy oboje poszkodowani spali, a miesz-
kanie by³o szczelnie zamkniête. Po 15
minutach ofiary zatrucia, ju¿ przytomne,
trafi³y do karetek pogotowia i zosta³y
odwiedzione do koœciañskiego szpitala.
Stra¿acy podczas oglêdzin potwierdzili,
¿e w mieszkaniu do ogrzewania u¿ywa-
no dwóch pieców opalanych drewnem.
Oba zosta³y zlokalizowane w pomieszcze-
niach, gdzie spa³o w sumie troje domow-
ników. Jeden piec by³ pod³¹czony prowi-
zorycznie do przewodu kominowego.
Okaza³o siê tak¿e, ¿e otwór wentylacyj-
ny w ³azience zapchany by³ papierami,
a kratka wentylacyjna w kuchni zamkniê-
ta. Do tego okna by³y szczelnie zamkniê-
te. Dotar³y do nas tak¿e zastrze¿enia, ¿e
w jednym z pieców Ÿle siê pali. To wszyst-

ko spowodowa³o, ¿e niewiele brakowa-
³o, by tragiczne statystyki odnotowa³y
kolejne ofiary.
Nad ranem z mieszkania do pracy wy-
szed³ syn poszkodowanych, nie przeczu-
waj¹c, ¿e za dwie godziny mo¿e wydarzyæ
siê coœ z³ego. Dopiero telefoniczna inter-
wencja pracodawcy jednej z ofiar spro-
wokowa³a, ¿e syn wróci³ do mieszkania
i odnalaz³ nieprzytomnych rodziców.
Trzeba przyznaæ, ¿e mieli bardzo du¿o
szczêœcia, bo w ocenie lekarza od œmier-
ci dzieli³o ich niewiele. By unikn¹æ tych
przykroœci wystarczy³o mieszkanie wy-
posa¿yæ w czujki tlenku wêgla i swój bez-
pieczny sen powierzyæ elektronicznemu
stró¿owi.
Nie chce siê wierzyæ, ¿e wci¹¿ nasze
¿ycie nie jest warte kilkudziesiêciu z³o-
tych, ¿e wci¹¿ potrafimy igraæ z losem,
naiwnie wierz¹c, ¿e nas ten problem nie
dotyczy.

bryg. Andrzej Ziegler

Dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej
        w Machcinie, 4 grudnia, przygoto-
wa³y wspólnie ze swoj¹ opiekunk¹ -
Karolin¹ Fr¹k Miko³ajkowe Spotka-
nie, na które zaprosi³y swoich rodzi-
ców.
W œwi¹tecznie przystrojonej œwietlicy
wiejskiej podopieczni wyst¹pili przed
zgromadzon¹ publicznoœci¹ w przed-
stawieniu pt. „A Miko³aj pêdzi”.
Organizatorzy zadbali o poczêstunek
dla zaproszonych goœci, nie zabrak³o
tak¿e prezentów dla dzieci od œw. Mi-
ko³aja. Niespodziank¹ okaza³y siê rów-

MIKO£AJKOWE SPOTKANIE W MACHCINIE
nie¿ s³odycze od so³tysa wsi
- Zygmunta Miko³ajczaka.
Opiekunka œwietlicy, Karo-
lina Fr¹k wraz dzieæmi dziê-
kuje wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczy-
nili siê do zorganizowania
tego spotkania, a przede
wszystkim Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Œmiglu
oraz so³tysowi.

Karolina Fr¹k
foto archiwum

„Gwiazdki” z Miko³ajami
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zaprosi³ sportowców,

trenerów oraz dzia³aczy na sportowe pod-
sumowanie roku. 13 grudnia br. w sali
widowiskowej Centrum Kultury zebra³o
siê ponad 150 goœci zwi¹zanych z dzia-
³alnoœci¹ sportow¹.
Spotkanie rozpoczê³o siê od wrêczenia
wójtowi gminy Koœcian, Henrykowi Bar-
toszewskiemu pami¹tkowej patery „Za
promocjê gminy Œmigiel poprzez wielo-
letni¹ organizacjê Letnich Obozów Rowe-

PODSUMOWANIE ROKU SPOPRTOWEGO
rowych dla gimnazjali-
stów powiatu Koœciañ-
skiego”. Paterê wrêcza-
li burmistrz Œmigla -
Wiktor Snela oraz Wie-
s³aw Kasperski - prze-
wodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla. Nastêpnie
kierownik OKFiR-u,
Zygmunt Ratajczak
przedstawi³ informacjê
o dzia³alnoœci klubów,
sekcji oraz oœrodka
w 2013 roku.
Zawodnicy, trenerzy oraz sponsorzy wy-
typowani przez kluby odebrali pami¹tko-
we statuetki i dyplomy. Wrêczali je zapro-
szeni goœcie: Iwona Bereszyñska - prze-
wodnicz¹ca Rady Powiatu Koœciañskie-
go, burmistrz Œmigla, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla, Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska - zastêpca burmi-
strza Œmigla, Danuta Marciniak -
skarbnik Œmigla, radni Rady Powiatu
Koœciañskiego: Jerzy Cieœla, Stefan
Stachowiak, Krzysztof Walachowski,
przewodnicz¹cy komisji Rady Miej-
skiej Œmigla: Arleta Adamczak, Rafa³
Klem, Marian Drzewiecki, dyrektor
Centrum Kultury w Œmiglu - Eugeniusz
Kurasiñski. Pani¹ pose³ Ma³gorzatê
Adamczak reprezentowa³a Anna Pohl,
a starostê koœciañskiego Andrzeja Jêcza
reprezentowa³ Feliks Banasik, cz³onek

zarz¹du powiatu koœciañskiego.
Uroczystoœæ uœwietni³ opraw¹ muzyczn¹
kwartet M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej ze
Œmigla.
Podsumowanie roku jest okazj¹ do spo-
tkania ludzi interesuj¹cych siê spor-
tem, wspieraj¹cych dzia³alnoœæ spor-
tow¹, a tak¿e okazj¹ do wymiany do-
œwiadczeñ. Jest to równie¿ podziêko-
wanie dla tych ludzi, dziêki któr ym
sport siê rozwija. W tym roku do gro-
na wyró¿nionych osób do³¹czyli rowe-
rzyœci ze Œmigielskiego Towarzystwa
Cyklistów. Ogó³em 111 osób otrzyma-
³o statuetki.
Informacjê o dzia³alnoœci sportowej na
terenie gminy Œmigiel mo¿na przeczytaæ
na stronie oœrodka: www.okfir.pl

OKFiR
foto OKFiR

PODSUMOWANIE ROKU SPOPRTOWEGO

Od stycznia 2014 r. uczniowie Szko³y
Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja

w Œmiglu bêd¹ brali udzia³ w projekcie
wspó³finansowanym ze œrodków Unii
Europejskiej „eSzko³a Wielkopolska- Cy-
frowa Dzieciêca Encyklopedia Wielkopo-
lan”.
Placówka zakwalifikowa³a siê do projek-
tu w czerwcu 2013 r. Tym samym rozpo-
czê³y siê prace przygotowawcze niezbêd-
ne do rozpoczêcia przedsiêwziêcia. Ce-
lem g³ównym projektu jest wdro¿enie do
2015 roku we wszystkich wielkopolskich

gminach programów rozwojowych w za-
kresie stosowania w kszta³ceniu metody
projektów i nauczania problemowego.
Jego rezultatem bêdzie przy³¹czenie ob-
jêtych projektem szkó³ do Wielkopolskie-
go Gridu Edukacyjnego stanowi¹cego
sieæ po³¹czonych ze sob¹ szkó³, g³ównie
poprzez wykorzystywane w nauczaniu
technologie informacyjne i komunikacyj-
ne oraz utworzenie CDEW. Projekt swo-
imi dzia³aniami obejmie 226 szkó³ pod-
stawowych województwa wielkopolskie-
go.

eSZKO£A W ŒMIGLU
W ramach projektu uczniowie klas IV-
V bêd¹ uczestniczyæ w dodatkowych
zajêciach pozalekcyjnych. Dzieci wraz
z nauczycielami - opiekunami grup bêd¹
zbieraæ, gromadziæ i przetwarzaæ infor-
macje na temat ciekawych osób ze swo-
jej gminy oraz umieszczaæ je na specjal-
nie stworzonej wirtualnej platformie, two-
rz¹c w ten sposób Cyfrow¹ Dzieciêc¹ En-
cyklopediê Wielkopolan. Dyrektor szko-
³y i nauczyciele prowadz¹cy zajêcia
z grupami uczestniczyli ju¿ w szkole-
niach organizowanych przez OFEK

i ODN w Poznaniu. Na
potrzeby realizacji pro-
jektu szko³a otrzyma
dwa laptopy, trzy table-
ty oraz zostanie wypo-
sa¿ona  w now¹ serwe-
rowniê.
Zakoñczenie realizacji
projektu zaplanowano
na czerwiec 2015 r.

SP Œmigiel

Statuetkê odbiera Krzysztof
Pawlak z Gniewowa

Uhonorowano najlepszych
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Oko³o 150 uczestników wystartowa³o
w dziesi¹tej edycji biegu kasprowi-

czowskiego, zorganizowanego przez Ze-
spó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych oraz
UKS „Junior” Niet¹¿kowo. Tegoroczna
impreza rozegrana zosta³a w bardzo trud-
nych warunkach pogodowych. Huraga-
nowe podmuchy wiatru nie odstraszy³y
jednak wielu sympatyków biegania. Za-
wody zosta³y rozegrane na dwóch dystan-
sach: 2,5 km dla m³odzie¿y szkó³ ponad-
gimnazjalnych i gimnazjum oraz 5 km -
bieg g³ówny. Podobnie, jak w roku ubie-
g³ym na linii startu ustawili siê amatorzy
marszu nordyckiego, a w biegu m³odzie-
¿owym dopingowaliœmy przedstawicieli
kadry ZSP.
W biegu m³odzie¿owym kolejny raz ro-
zegrano klasyfikacjê klas mundurowych
(liceum po¿arnicze, policyjne, wojsko-
we). Mimo trudnych warunków panuj¹-
cych na trasie zwyciêzca biegu g³ówne-
go z czasem 16'17" uzyska³ drugi wynik
w historii biegu.

Wyniki biegu g³ównego 5 km:
Kategoria mê¿czyzn:
1. Krzysztof Szymanowski - Koœcian
2. Wies³aw Daleki - Grodziski Klub Biega-
cza
3. Adam Tomczak - Poznañ
4. Szymon Scholtz - 64-sto Leszno
5. Karol Pawlisiak - Leszno
6. Karol Jaszkiewicz - Koœcian
Kategoria kobiet:
1. Katarzyna Miedziñska - LKS Sana Ko-
œcian

KASPROWICZOWSKI BIEG
2. Marlena Nowac-
ka - Gostyñ
3. Dorota Przybysz
- Grodziski Klub
Biegacza
4. Magdalena JóŸ-
wiak - Leszno
5. Angelina Woy-
czyñska - OKFiR
Œmigiel
6. Ma³gorzata Hof-
man - UKS Junior
Niet¹¿kowo

Wyniki biegu 2,5 km:
Klasyfikacja szko³y ponadgimnazjalne
ch³opców:
1. Dawid Grodzki - Achilles Leszno
2. Dariusz Szczerbal - ZSP Niet¹¿kowo
3. Patryk Ma³awski - Obra Koœcian
Klasyfikacja szko³y ponadgimnazjalne
dziewcz¹t:
1. Agata Gluma - ZSRB Leszno
2. Malwina Gindera - UKS Junior Niet¹¿ko-
wo
3. Daria Paluszak - UKS Junior Niet¹¿kowo
Klasyfikacja klasy mundurowe ch³opców:
1. Adrian Grabowski
2. Pawe³ Bieniek
3. Mateusz Tomaszewski
Klasyfikacja klasy mundurowe dziewcz¹t:
1. Angelika Lisiak
2. Wiktoria Czo³owijczuk
3. Ilona Wojtera
Klasyfikacja gimnazjum dziewcz¹t:
1. Marta Murawska - Leszno
Klasyfikacja gimnazjum ch³opców:

1. Sebastian Wasielewski - Sana Koœcian
2. Maciej Glapiak Achilles - Leszno
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom, dziê-
ki którym impreza mog³a siê odbyæ. S¹
nimi: UMiG w Œmiglu, Starostwo Powia-
towe w Koœcianie, P.H Hurtowy Handel
Opa³em Wojciech Chudak, Alvo Œmigiel,
Pose³ Wojciech Ziemniak, Stalmar Hur-
townia Stali Maria Czajka Poladowo,
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe
Ratajczak, W.Kunert Poladowo, Powiato-
wy Zwi¹zek LZS w Koœcianie, firma me-
blarska Bogatti Œmigiel, Rada Rodziców
przy ZSP w Niet¹¿kowie, Firma Kowal-
ski S³awomir Niet¹¿kowo, FKS Okucia
Bronikowo, doradztwo rolnicze £ukasz
Grzeœkowiak, Stowarzyszenie Absolwen-
tów i Przyjació³ przy ZSP w Niet¹¿kowie,
sklep sportowy Sporting Andrzej Go³dyn
oraz Talarek Mateusz Firma Handlowa
Auto Czêœci.

J. P.
foto archiwum

Kolejny sukces na swoje konto wpi-
sali najm³odsi pi³karze z dru¿yny

„Byczki Gniewowo”. 15 grudnia 2013 r.
brali oni udzia³ w Turnieju Halowym
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Krzy-
wiñ, który zosta³ rozegrany w Jerce.
Wœród miejscowoœci, które oprócz Gnie-
wowa skorzysta³y z zaproszenia do wziê-
cia udzia³u w turnieju by³y: £uszkowo, Jer-
ka oraz Krzywiñ, który wystawi³ tego dnia,
a¿ dwie dru¿yny. Walka turniejowa by³a
niezwykle zaciêta. W pierwszym meczu
Gniewowo zremisowa³o z £uszkowem 2:2,
nastêpnie 3:0 wygra³o z Krzywieniem A.
Kolejny mecz zakoñczy³ siê z nieco gor-
szym wynikiem, bo 2:1 wygra³a Jerka. Jed-
nak¿e zawodnicy z Gniewowa szybko siê
skoncentrowali i kolejny mecz z Krzywi-
niem B wygrali 2:0. Ostatecznie dru¿y-
na Byczków z 7 punktami i stosunkiem
bramek 8:4 zajê³a III miejsce.

SUKCES NAJM£ODSZYCH
Ch³opcy wyst¹pili tego dnia w sk³adzie:
Alan Spycha³a, Fabian Szczerbal, Adam
Sroczyñski, Serafin Kaczor, Oliwer Ma-
chowiak, Kamil Tórz, Kamil Chwasty-
niak oraz Marcin Grzeœkowiak.
Najlepszym bramkarzem turnieju okaza³
siê szeœcioletni
Alan Spycha³a,
który za sw¹ po-
stawê na boisku
otrzyma³ medal.
Dru¿yna zdoby-
³a tego dnia ko-
lejny puchar,
medale i s³ody-
cze, ale dla m³o-
dych zawodni-
ków najwa¿niej-
szy by³ doping
licznej grupy ro-
dziców.

Byczków nie zawiedli równie¿ sponsorzy
- firma „Maki” Antoni, Iwona, Krzysztof
Sielatyccy z Ziemic ufundowa³a im now¹
pi³kê, za co m³odzie¿ bardzo ofiarodawcom
dziêkuje.

Krzysztof Pawlak, foto archiwum
Br¹zowi medaliœci turnieju






