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Przedostatnia, sesja szóstej kadencji
Rady Miejskiej Œmigla odby³a siê 23

paŸdziernika.
Radni podjêli siedem uchwa³, w tym zmie-
niaj¹c¹ regulamin utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie gminy. Wprowadzo-
ne zmiany s¹ wynikiem pracy cz³onków
Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunalnego,
którzy opracowali je na podstawie doœwiad-
czeñ z roku funkcjonowania nowego sys-
temu oraz sugestii mieszkañców. Dotyczyæ
one bêd¹ m.in.: zwiêkszenia czêstotliwo-
œci odbioru odpadów plastikowych w okre-
sie wiosenno-letnim na dwa razy w mie-
si¹cu. Po zmianie, tak¿e z nieruchomoœci
niezamieszka³ych, bêdzie siê odbywa³ od-
biór bezpoœredni odpadów segregowa-
nych, a liczba wydawanych worków na
odpady segregowane bêdzie równa liczbie
wystawionych worków z odpadami. Regu-
lamin przewiduje równie¿ inne zmiany,
o których mieszkañcy dowiedz¹ siê z ulo-
tek otrzymanych z Komunalnego Zwi¹z-
ku Gmin.
Jedna z uchwa³ dotyczy³a dop³at do tary-
fowej grupy odbiorców us³ug w zakresie
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odpro-
wadzania œcieków. Z uwagi na fakt, ¿e pod-
czas wrzeœniowej sesji, radni na wniosek
Zak³adu Wod-Kan podjêli uchwa³ê
w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zy-

SESJE RADY MIEJSKIEJ
wania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcie-
ków do 30 kwietnia 2015 roku, pozostawi-
li równie¿ wysokoœæ dop³at na dotychcza-
sowym poziomie.
Ponadto radni podjêli uchwa³ê pn. „Pro-
gram wspó³pracy Gminy Œmigiel z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami dzia³aj¹cymi w sferze dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego na rok 2015”,
a tak¿e wprowadzili zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Œmigiel na
lata 2014-2025 w bie¿¹cym bud¿ecie gmi-
ny oraz dokonali zmian w uchwale
z 2 wrzeœnia 2010 r. dotycz¹cej zaci¹gniê-
cia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej na dofinansowanie kompleksowego za-
gospodarowania œcieków w zlewni rzeki
Obry.
Ostatnia z podjêtych uchwa³ dotyczy³a
zmiany uchwa³y z 24 kwietnia br. w spra-
wie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ szeœciu
lokali mieszkalnych zlokalizowanych
w budynku przy ulicy Pó³nocnej w Œmi-
glu.
Ostatnia sesja VI kadencji
Ostatnia sesja Rady Miejskiej Œmigla szó-
stej kadencji odby³a siê 6 listopada
2014 r. Radni wziêli w niej udzia³ w kom-
pletnym sk³adzie i podjêli dwie uchwa³y.

Przyjêli Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych na 2015 r., a tak¿e dokonali bie¿¹-
cych zmian w bud¿ecie gminy.
Nie oby³o siê równie¿ bez podziêkowañ za
cztery lata wspó³pracy. Przewodnicz¹cy
rady z³o¿y³ podziêkowania burmistrzowi -
Wiktorowi Sneli oraz jego wspó³pracow-
nikom: Wies³awie Poleszak-Kraczewskiej
- zastêpcy burmistrza, Danucie Marciniak
- skarbnikowi, Maciejowi Wiœniewskiemu
- sekretarzowi Œmigla oraz wszystkim rad-
nym tej kadencji, a tak¿e Justynie Rzepec-
kiej - pracownicy urzêdu prowadz¹cej ob-
s³ugê rady.
Pierwsza sesja VII kadencji
Pierwsza sesja nowej rady odby³a siê 28
listopada br. W wyniku przeprowadzone-
go na niej g³osowania przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej Œmigla zosta³ Wies³aw Ka-
sperski, a jego zastêpc¹ Rafa³ Klem.

AKA, foto A. Kasperska
Przewodnicz¹cy rady
dziêkowa³ za wspó³pracê
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Okrêg Nr 1

1. KRZYSTOFIK Tomasz - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ - 47 g³osów.

2. GRACZYK Marian Krzysztof - KW
POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑ-
SKA - 35 g³osów.

3. SKRZYPCZAK Micha³ - KWW
MA£GORZATY ADAMCZAK - 171
g³osów.

4. B£ASZKOWSKI Piotr - KWW M£O-
DZIE¯OWEJ ORKIESTRY DÊTEJ - 135
g³osów.

5.CIESIELSKI Wojciech Franciszek
- KW ŒMIGIELSKIE TOWARZYSTWO
KULTURALNE - 112 g³osów.

Okrêg Nr 2

1. ADAMCZEWSKI Wojciech - KO-
MITET WYBORCZY PSL - 224 g³o-
sów.

2. OGRODOWCZYK £ukasz - KKW SLD
LEWICA RAZEM -  82 g³osów.

3. JANKOWSKI Karol Hieronim
- KW POROZUMIENIE ZIEMIA KO-
ŒCIAÑSKA - 50 g³osów.

4. DRO¯D¯YÑSKI Szymon - KWW
MA£GORZATY ADAMCZAK - 68 g³o-
sów.

5. MIEDZIAREK Jaros³aw Bernard -
KWW M£ODZIE¯OWEJ ORKIESTRY
DÊTEJ  - 73 g³osów.

Okrêg Nr 3

1. ¯YMELSKI Zbigniew Adam - KOMI-
TET WYBORCZY PSL - 16 g³osów.

2. STRZELCZYK Danuta - KW PO-
ROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑ-
SKA - 250 g³osów.

3. ZIEGLER Zdzis³aw Marian - KWW
MA£GORZATY ADAMCZAK - 74 g³o-
sów.

4. OMIECZYÑSKI Witold Szczepan - KW
ŒMIGIELSKIE TOWARZYSTWO KUL-
TURALNE - 68 g³osów.

5. STACHOWSKI Roman Jan - KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA

WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
FRANKA - 84 g³osów.

Okrêg Nr 4

1. KA�MIERCZAK Marcin - KOMITET
WYBORCZY PSL - 30 g³osów.

2. BARTKOWIAK Ryszard Piotr - KW
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ - 16 g³o-
sów.

3. WAWRZYNIAK Ma³gorzata Barbara -
KKW SLD LEWICA RAZEM - 17g³osów.

4. SCHILLER Roman - KW POROZU-
MIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA - 136
g³osów.

5. BEDNARCZYK Aneta - KWW MA£-
GORZATY ADAMCZAK - 54 g³osów.

6. DRÓTKOWSKI W³odzimierz Tade-
usz - KW ŒMIGIELSKIE TOWARZY-
STWO KULTURALNE - 162 g³osów.

7. DROBNIK Henryk  KWW NIEZALE¯-
NY KOMITET ZBIGNIEWA FRANKA -
116

Okrêg Nr 5

1. KOŒCIUSZKO Tadeusz - KOMITET
WYBORCZY PSL - 68 g³osów.

2. ADAMCZAK-PUK Arleta - KW PO-
ROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑ-
SKA - 195 g³osów.

3. WAWRZYNOWSKA-MATYJA Kata-
rzyna - KWW NIEZALE¯NY KOMITET
ZBIGNIEWA FRANKA - 48 g³osów.

Okrêg Nr 6

1. RZE�NIK Ma³gorzata Marta - KOMI-
TET WYBORCZY PSL - 41 g³osów.

2. J¥DER Joanna Maria - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ - 63 g³osów.

3. ¯AK Lech - KW POROZUMIENIE
ZIEMIA KOŒCIAÑSKA - 230 g³osów.

4. PAWLAK Miros³aw - KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - 206 g³osów.

5. DWORCZAK Tomasz - KWW NIEZA-
LE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA FRAN-
KA - 61 g³osów.

Okrêg Nr 7

1. DRÓTKOWSKI Mariusz Jaros³aw -
KOMITET WYBORCZY PSL - 57 g³osów.

2. S£OMA Wies³awa - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ - 20 g³osów.

3. KLEM Rafa³ Marian - KW PORO-
ZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA -
118 g³osów.

4. MAŒLANKA Karolina - KWW MA£-
GORZATY ADAMCZAK - 49 g³osów.

5. NADOBNIK Grzegorz Benon - KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - 15 g³osów.

Okrêg Nr 8

1. JANKOWIAK Dorota - KOMITET
WYBORCZY PSL - 20 g³osów.

2. TOMASZYK Marek - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ - 37 g³osów.

3. KASPERSKA Gabriela - KW PO-
ROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑ-
SKA - 102 g³osów.

4. BURDYKA Wiktoria Zuzanna - KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - 79 g³osów.

5. SKRZYPCZAK Przemys³aw - KWW
PRZEMYS£AWA SKRZYPCZAKA - 73
g³osów.

Okrêg Nr 9

1. BAJONCZAK Joanna - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ - 35 g³osów.

2. KASPERSKI Wies³aw - KW PO-
ROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑ-
SKA - 424 g³osów.

3. KOPIENKA Karol - KWW NIEZALE¯-
NY KOMITET ZBIGNIEWA FRANKA -
117 g³osów.

Okrêg Nr 10

1. CICHOCKI Roman - KOMITET WY-
BORCZY PSL - 59

2. FRYDER Karolina - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ - 7 g³osów.

3. £¥CZNY Krzysztof - KW PORO-
ZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA -
119 g³osów.
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4. MAZUREK Anita  - KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - 62 g³osów.

5. KRZY¯ANOWSKI Tadeusz - KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - 34 g³osów.

6. WÓJCIK Miros³aw - KWW MIROS£A-
WA WÓJCIKA - 53 g³osów.

Okrêg Nr 11

1. WOJCIECHOWSKA Beata - KOMI-
TET WYBORCZY PSL - 37 g³osów.

2. GRZELCZYK S³awomir Krzysztof
- KW POROZUMIENIE ZIEMIA KO-
ŒCIAÑSKA - 131 g³osów.

3. TURLIÑSKI Bogdan - KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - 108 g³osów.

4.FRANEK Zbigniew Antoni -  KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - 97 g³osów.

Okrêg Nr 12

1. MANIA ¯aneta - KW PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŒÆ - 62 g³osów.

2. SPLISTESER Alfred Jan - KW PO-
ROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑ-
SKA - 211 g³osów.

Okrêg Nr 13

1. WIECZOREK Anna - KOMITET WY-
BORCZY PSL - 142 g³osów.

2. ŻYTO Beata - KW POROZUMIE-
NIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA - 183
g³osów.

3. OMIECZYÑSKA-PRZYDRO¯NA
Anna Teresa -  KWW MA£GORZATY
ADAMCZAK - 91 g³osów.

Okrêg Nr 14

1. GRZESZCZYK Jaros³aw - KOMITET
WYBORCZY PSL - 30 g³osów.

2. WOWER Kazimierz - KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - 80 g³osów.

3. SZUDRA S³awomir Jan - KWW M£O-
DZIE¯OWEJ ORKIESTRY DÊTEJ - 107

g³osów.

4. NOWAK Ireneusz Stanis³aw - KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - 53 g³osów.

5. KAROLCZAK Violetta - KWW VIO-
LETTY KAROLCZAK - 182 g³osów.

Okrêg Nr 15

1.JAWORSKA Anna - KOMITET WY-
BORCZY PSL - 137 g³osów.

2.KAMIENIECKI £ukasz -  KKW SLD
LEWICA RAZEM - 56 g³osów.

3.RATAJCZAK-PASTYKA Aleksandra
Maria - KW POROZUMIENIE ZIEMIA
KOŒCIAÑSKA - 63 g³osów.

4.MAJOREK Jan Stefan - KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - 47 g³osów.

5.KUBACKI £ukasz - KWW NIEZALE¯-
NY KOMITET ZBIGNIEWA FRANKA -
35 g³osów.

Na podstawie protoko³u Miejskiej
Komisji Wyborczej w Œmiglu

I TURA
1. Liczba uprawnionych do g³osowania - 14019
2. Liczba g³osuj¹cych - 6491
3. liczba g³osów wa¿nych - 6369
1. ADAMCZAK Ma³gorzata - KWW MA£GORZATY ADAMCZAK       -  2732 g³osów
2.  FRANEK Zbigniew Antoni  KWW NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA FRANKA         -   764 g³osów
3.  KSI¥¯KIEWICZ Hubert - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ         -   281 g³osów
4.  PIETRZAK Jan  KOMITET WYBORCZY PSL         -   327 g³osów
5. SNELA Wiktor Roman - KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA       -  2265 g³osów
II TURA
1. Liczba uprawnionych do g³osowania - 14024
2. Liczba g³osuj¹cych - 5536
3. liczba g³osów wa¿nych - 5498
1. ADAMCZAK Ma³gorzata - KWW MA£GORZATY ADAMCZAK       - 2826 g³osów
2. SNELA Wiktor Roman - KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA                    -  2672 g³osów

WYNIKI WYBORÓW NA BURMISTRZA ŒMIGLA

NASI RADNI RADY POWIATU KOŒCIAÑSKIEGO

W okrêgu wyborczym nr 4 (miasto
         i gmina Œmigiel), obejmuj¹cym
4 mandaty, radnymi Rady Powiatu Ko-
œciañskiego V kadencji zostali wybrani:

1) PIETRZAK Jan, z listy nr 1 KW PSL -
339 g³osów,
2) SNELA Wiktor Roman,
z listy nr 15 KW PZK - 347 g³osów,

3) STACHOWIAK Stefan Eugeniusz,
z listy nr 4 KW PO RP - 551 g³osy,
4) WALACHOWSKI Krzysztof z  listy nr
1 KW PSL - 755 g³osów.

NASI RADNI W SEJMIKU WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

W okrêgu wyborczym nr 6, obejmu-
j¹cym 7 mandatów, radnymi Sejmi-

ku Województwa Wielkopolskiego V ka-
dencji zostali wybrani:
 1) SZALCZYK Zofia Barbara, z listy nr 1
Komitet Wyborczy PSL,

2) JOKŒ Julian W³adys³aw, z listy nr 1
Komitet Wyborczy PSL,
3) CHUDY Kazimierz, z listy nr 1 Komi-
tet Wyborczy PSL,
4) SOWA Marek Jan, z listy nr 3 KW Pra-
wo i Sprawiedliwoœæ,

5) PIWOÑSKI Krzysztof Benedykt, z li-
sty nr 4 KW Platforma Obywatelska RP,
6) POSPIESZYÑSKI Andrzej Jan, z listy
nr 4 KW Platforma Obywatelska RP,
7) SZCZEPAÑSKI Wies³aw Andrzej,
z listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem.



grudzień/20146

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

glu rozpoczê³y siê msz¹ œw. w intencji Oj-
czyzny odprawion¹ przez proboszcza pa-
rafii p.w. NMP Wniebowziêtej ks. Krzysz-
tofa Mizereskiego.
Apel Poleg³ych, który poprzedzi³ prze-
marsz ulicami miasta, tradycyjnie odby³
siê przed pami¹tkow¹ tablic¹ poœwiêcon¹
hm. Zbigniewowi £ukomskiemu. Uro-
czystoœæ uœwietni³ udzia³ pocztów sztan-
darowych miejscowych organizacji oraz

ŒWIÊTOWALIŒMY 11 LISTOPADA
szkó³, salwy z armatek Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Œmiglu, a tak¿e opra-
wa muzyczna w wykonaniu M³odzie¿o-
wej Orkiestry Dêtej i Towarzystwa Œpie-
wu „Harmonia”.
Wi¹zanki kwiatów i znicze w miejscach
pamiêci z³o¿yli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, Pos³anka na Sejm RP
oraz przedstawiciele organizacji i insty-
tucji Ziemi Œmigielskiej.
Po po³udniu w sali widowiskowej Cen-
trum Kultur y odby³ siê koncer t pt.

„Kwiaty dla Niepodleg³ej”, na którym
wiersze i piosenki patriotyczne, wg. sce-
nariusza Marzanny Mizgalskiej, zapre-
zentowa³ chór „Harmonia” i wokalistki
Studia Piosenki Muzol.
Organizatorami obchodów byli: Bur-
mistrz Œmigla, Hufiec ZHP Œmigiel, Cen-
trum Kultury, Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej oraz organizacje
spo³eczne.

AKA, M.D.
Foto A. Kasperska, M. Dymarkowska

Przy tablicy poœwiêconej hm. Zbigniewowi £ukomskiemu

Przemarsz ulicami Œmigla

Chór „Harmonia”

Studio Piosenki „Muzol”

Jak co roku, z okazji Œwiêta Niepodle-
g³oœci, 11 listopada na Œmigielskiej Ko-

lejce W¹skotorowej odby³y siê otwarte
przejazdy ufundowane przez Burmistrza
Œmigla.
Na trasie Œmigiel - Stare Bojanowo kur-
sowa³a motorówka, której godziny odjaz-
dów by³y skorelowane z rozk³adem jaz-
dy poci¹gów normalnotorowych relacji
Poznañ - Wroc³aw. W tym roku, po raz
pierwszy, po kilkuletnim postoju, w lo-
komotywowni na trasê ŒKW wróci³ wa-
gon motorowy MBxd2 - 222 oraz loko-
motywa spalinowa Lxd2-266. Ten sk³ad,
wzbogacony o wagony, które wyje¿d¿aj¹
ze stacji na specjalne okazje, pojecha³ do
Bielaw.

NIEPODLEG£OŒCIOWE PRZEJAZDY
Z przejazdów w tym dniu skorzysta³o
³¹cznie oko³o 250 osób. Na stacji odby³a
siê równie¿ prezentacja taboru ŒKW
oraz, w rozstawionym namiocie, prelek-
cja Paw³a Jakuboszczaka z Wroc³awia
po³¹czona z prezentacj¹ zdjêæ nt. dziejów
œmigielskiej kolei.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o otwarcie tere-
nu rekreacyjnego przy stacji w Œmiglu,
gdzie mo¿na by³o ogrzaæ siê przy ogni-
sku i wypocz¹æ na nowo wykonanych
³awo-sto³ach. Na stworzenie zaplecza tu-
rystycznego gmina uzyska³a dofinanso-
wanie z samorz¹du Województwa Wiel-
kopolskiego. Spore zainteresowanie
wzbudzi³y równie¿ wœród pasa¿erów
mundury kolejowe, w których po raz

pierwszy zaprezentowali siê pracownicy
zak³adu obs³uguj¹cy przejazdy.
Operator sk³ada podziêkowania za po-
moc w przeprowadzeniu imprezy Paw³o-
wi Jakuboszczakowi, harcerzom Hufca
ZHP w Œmiglu oraz pracownikom przed-
szkola w Œmiglu.

AKA, foto archiwum

Pracownicy w nowych mundurach
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BOŻE NARODZENIE W ŚMIGLU W 1930 ROKU

Mija kolejny rok, a z jego schy³kiem
zbli¿aj¹ siê najradoœniejsze ze

œwi¹t - Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Ciesz¹
siê z tego i mali i duzi. Czas oczekiwania
na te œwiêta, to czas intensywnych przy-
gotowañ, w wymiarze zarówno material-
nym, jak i duchowym. Nie inaczej bywa-
³o przed laty. To, ¿e nale¿a³o pomyœleæ
o œwiêtach sygnalizowali wczeœniej han-
dlowcy, zamieszczaj¹c w miejscowej pra-
sie najró¿niejsze reklamy, np.:
„Prawdziwe mielone korzenie do pier-

ników
poleca tanio

Drogeria Poznañska
St. Kotecki Œmigiel Rynek 1”

albo:
„Polecam korzystne podarki gwiazdko-

we.
Zegarki kieszonkowe z³ote, srebrne

i niklowe.
Zegarki bransoletkowe.
Zegary œcienne i stoj¹ce.

Bi¿uteriê.
Ró¿ne serwisa do nakryæ sto³owych.

Hermann Rolle, Œmigiel, Rynek”.
Z okazji œwi¹t tutejsze stowarzyszenia
organizowa³y ró¿ne imprezy, np.:
„S.M.P. w Œmiglu urz¹dza w poniedzia-
³ek 22 bm. o godzinie 8 wieczorem na
salce œw. Ducha wieczór wigilijny, na
który zaprasza wszystkich druhów,
Radê Opiekuñcz¹ oraz Ko³o Przyjació³

M³odzie¿y”.
Nie zapominano tak¿e o dzieciach:

„Przedstawienie Milusiñskim.
„Ochronka” im. œp. ks. Ludwika Ci-
chowskiego pod wezw. „Dzieci¹tka Je-

zus” w Œmiglu urz¹dza w niedzielê
21.12. o godz. 5 po po³udniu

wystêp gwiazdkowy w Strzelnicy z na-
stêpuj¹cym programem: m.in. œpiew,

wiersze, pok³on
u ¿³obka, taniec anielski, zabawa w kó³-

ko i rozdanie gwiazdek”.

Dla osób biednych organizowano:
„Gwiazdkê dla biednych - staraniem
Pañ Mi³osierdzia œw. Wincentego

a Paulo w Œmiglu we wtorek
23 bm. o godz. 4 po po³udniu

w Strzelnicy urz¹dza gwiazdkê dla
biednych, by obdarzyæ ich w artyku³y
pierwszej potrzeby oraz ich dzieci po-

darunkami gwiazdkowymi”.
W „Orêdowniku Powiatowym na powia-
ty Œmigielski i Grodziski” ukaza³ siê ar-
tyku³ redakcyjny, w którym pisano
m.in.:
„Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Oj-
ciec Œwiêty wyg³osi³ przemówienie,
¿ycz¹c pokoju tak po¿¹danego dla œwia-
ta, znêkanego ca³ym szeregiem przeci-

wieñstw natury gospodarczej i finanso-
wej. Nale¿y nie traciæ nadziei i wierzyæ,
¿e zmóc bêdzie mo¿na ciê¿k¹ chwilê, nie
dopuszczaj¹c aby j¹ wykorzystali nieprzy-
jaciele porz¹dku spo³ecznego i religii”.
Zgodnie z tradycj¹ warto przypomnieæ
kilka dowcipów z tamtego okresu:

¯ebrak: Nie jad³em od trzech dni...
Pani: O, to bardzo ciekawe. Nie wiecie
ile straciliœcie przez te trzy dni na wa-
dze?

- Czy oskar¿ony sam dopuœci³ siê tej
kradzie¿y bez obcej pomocy?
- Sam panie sêdzio. Teraz tak trudno
o uczciwego wspólnika.

- Co ci w rêkê?
- Ach, przybija³em do progu podkowê
na szczêœcie rozbi³em sobie palec
i spuch³a mi ca³a rêka.

- Do prawdy Kasiu, teraz ju¿ nie wiem,
czy ja zwariowa³am, czy ty?
- Chybaby pani nie zgodzi³a kucharki
wariatki.

- Moja ¿ona nie robi mi wymówek, gdy
wrócê póŸno do domu. Trzêsie tylko
g³ow¹.
- Twoj¹?

Zastrze¿enie
- A wiêc panno Zosiu pójdziemy do
kina?
- Dobrze, ale musimy przedtem za-
wrzeæ pakt o nieagresji.

Jan Pawicki

Jak co roku, uczniowie klas pierwszych
zostali przyjêci do spo³ecznoœci gim-

nazjum w trakcie uroczystoœci pasowa-
nia. W Gimnazjum w Œmiglu, zwyczajem
lat minionych, impreza zosta³a przygoto-
wana przez cz³onków Samorz¹du
Uczniowskiego. 14 paŸdziernika br. pod-
czas pierwszej lekcji do sal, w których
mieli zajêcia pierwszoklasiœci, przyszli naj-
starsi gimnazjaliœci, którzy wykonali „kot-
kom” stosowne makija¿e i sprawdzili, czy
posiadaj¹ one odpowiedni strój. Po przy-

JUŻ NIE KOTKI
byciu do sali gimnastycznej, uczniowie
klas pierwszych musieli wykazaæ siê har-
tem ducha, poczuciem humoru, a ponad-
to wiedz¹ o szkole i nauczycielach, umie-
jêtnoœciami sportowymi oraz tanecznymi.
Nastêpnie nadszed³ czas na uroczyste œlu-
bowanie i pasowanie na ucznia. Tego aktu
dokona³a pani dyrektor - Wanda Judek.
Pierwszoklasiœci otrzymali tak¿e upomin-
ki ufundowane przez Radê Rodziców i Sa-
morz¹d Uczniowski.

Gimnazjum w Œmiglu, foto archiwum Uroczystoœæ pasowania
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3  listopada br. goœciem biblioteki
         w Œmiglu by³a poetka, dziennikar-
ka Stanis³awa £owiñska. Mieszka ona
w Poznaniu, przez wiele lat pracowa³a
w Tygodniku Ludowym, publikowa³a
w prasie lokalnej i pismach literackich.
Z jej inicjatywy organizowana jest od kil-
kunastu lat Lednicka Wiosna Poetycka
promuj¹ca m³odych twórców i obfituj¹-
ca w spotkania z poezj¹ oraz muzyk¹.
Pe³na humoru i dobrego s³owa poetka
stworzy³a niezapomnian¹ atmosfer¹ na
spotkaniach z gimnazjalistami i seniora-
mi. Przedstawi³a zgromadzonym uczest-
nikom swoje optymistyczne fraszki i sa-
tyry. Niektóre z nich wywo³a³y szczery
œmiech. Wœród utworów znalaz³y siê rów-
nie¿ bardziej podnios³e, jak hymny czy
pieœni. W czasie spotkañ wys³uchano tak-
¿e wierszy zainspirowanych wspomnie-
niami z dzieciñstwa i osobistymi prze¿y-
ciami autorki. Te, które zwi¹zane by³y
z bolesnymi doœwiadczeniami, poruszy-
³y niejedno serce i wywo³a³y wzruszenie.
Spotkanie z pani¹ Stanis³aw¹ z pewnoœci¹

JESIEN W LIRYCE I SATYRZE
na d³ugo pozostanie w pamiêci uczestni-
ków, a ju¿ na pewno gimnazjalistów. To
w³aœnie m³odzie¿ poetka gor¹co nama-
wia³a do oœmielenia i pokazania tego, co
i o czym pisz¹. Jak powiedzia³a: „poeta
jak liœæ opada, a kiedy porwie go wiatr,
zauroczy zw³aszcza tych, którzy nie czuj¹
poezji, ale dostrzegaj¹ listopadow¹ zadu-
mê i piêkno danego czasu. Dla-
tego dobrze, ¿e siê spotykamy
i porozmawiamy ze sob¹ wier-
szem”. Po tych s³owach jedna
z gimnazjalistek Kasia Brzeziñ-
ska zdoby³a siê na odwagê
i przeczyta³a jeden ze swoich
wierszy „pisanych do komór-
ki”. Utwór by³ piêkny i wzru-
szaj¹cy. Jego autorka otrzyma-
³a ogromne brawa i zapewnie-
nie od kierownika biblioteki -
Danuty Hampel, ¿e biblioteka
zajmie siê promocj¹ jej twór-
czoœci.
Spotkania z poetk¹ odby³y siê
dziêki wsparciu finansowemu

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji w Poznaniu, Urzê-
dowi Miejskiemu w Œmiglu oraz osobi-
stemu zaanga¿owaniu pani Wies³awy Po-
leszak-Kraczewskiej - wiceburmistrz Œmi-
gla. Za co bibliotekarki serdecznie dziê-
kuj¹.

BM, foto archiwum

PAN KLEKS W ŒMIGIELSKIEJ BIBLIOTECE
We wtorek, 18 listopada 2014 r.
           w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Œmiglu, goœci³ Piotr Witoñ - poznañski
aktor. To on wcielaj¹c siê w postaæ Am-
bro¿ego Kleksa, g³ównego bohatera
ksi¹¿ki Jana Brzechwy przeniós³ czwar-
toklasistów w œwiat „Akademii Pana
Kleksa”. Goœæ czytaj¹c fragmenty utwo-
ru, przeprowadzaj¹c ró¿ne konkursy,

m.in. uk³adanie z guzików kluczy otwie-
raj¹cych bramy bajek, daj¹c do wykona-
nia zaskakuj¹ce zadania, np. czyszczenie
buta, ukojenie bólu krzes³a, sprawi³, i¿
spotkanie by³o pe³ne humoru, dobrej
zabawy i z pewnoœci¹ nikt siê nie nudzi³.
Pod koniec artysta przeprowadzi³ quiz ze
znajomoœci lektury, podczas którego
uczniowie udowodnili, ¿e „Akademiê

Pana Kleksa” znaj¹ znakomicie. W nagro-
dê wszyscy aktywni uczestnicy otrzyma-
li od Pana Kleksa elektryczne piegi. Spo-
tkanie odby³o siê dziêki wsparciu finan-
sowemu Miejskiej Biblioteki w Koœcia-
nie, za co bibliotekarki serdecznie dziê-
kuj¹.

M.B.
foto M. Dymarkowska
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INNY ŒWIAT JEST TU
W ramach projektu pn. „Inny Œwiat

jest tu” realizowanego przez Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Na-
dziei” oraz dzia³aj¹ce przy stowarzysze-
niu Warsztaty Terapii Zajêciowej w Ko-
œcianie zorganizowano wsparcie dla ro-
dziców, opiekunów i wolontariuszy osób
niepe³nosprawnych w postaci szkoleñ
i tematycznych warsztatów. Projekt zo-
sta³ wspó³finansowany ze œrodków Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych bêd¹cych w dyspo-
zycji Samorz¹du Województwa Wielko-
polskiego.
20 listopada 2014 r., w Centrum Kultury
w Œmiglu, uroczyœcie podsumowano pro-
jekt. Zaproszeni goœcie mieli okazjê obej-
rzeæ niezwyk³y spektakl pt. „Salto - pró-
ba lotu” w re¿yserii Piotra Rogaliñskie-
go i w wykonaniu niepe³nosprawnych
uczestników Warsztatów Terapii Zajêcio-
wej z Koœciana. Przedstawienie, którego
scenariusz narodzi³ siê w trakcie rozmów
z g³ównym bohaterem, to opowieœæ
o tym, ¿e warto marzyæ i nie mo¿na siê
poddawaæ.
Podczas tej uroczystoœci podsumowano
VI Wielkopolski Przegl¹d Plastyczny

Osób Niepe³nosprawnych równie¿ pod
has³em „Inny Œwiat jest tu”. Mia³ on cha-
rakter konkursowy, a jego celem by³a
promocja arteterapii jako skutecznej for-
my rehabilitacji i uczestnictwo osób nie-
pe³nosprawnych w ¿yciu kulturalnym
i spo³ecznym. W przegl¹dzie wziê³y
udzia³ osoby niepe³nosprawne posiada-
j¹ce dorobek artystyczny, tworz¹ce cie-
kawe i oryginalne, w oparciu o w³asn¹
twórczoœæ, prace. Tegoroczne konkurso-
we tematy prac to: „Anio³y i inni Œwiêci”,
„Muzyka i taniec” oraz „Mój inny œwiat”.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 75 artystów
z województwa wielkopolskiego. Z po-
œród 111 prac, komisja wybra³a 20 rów-

norzêdnych dzie³,
21 artystów. Nagrody
otrzymali: Anna Paku-
³a z WTZ w Koœcianie,
Jan Szurgot z WTZ we
Wrzeœni, Henryk ̄ ar-
ski z DPS w Pakówce,
Dariusz Patyk z WTZ
w Rudzie Komorskiej,
Krzysztof Pakulski
z ŒDS w Œremie, Prze-
mys³aw Czubek
z WTZ „Krzemieñ”
w Poznaniu, El¿bieta
Wisniewska i Domini-
ka Kerber z WTZ „Rok-
tar” w Baranowie, Ewa
Justyna Fiit z Oœrodka
Wsparcia w Koœcia-
nie, Katarzyna B³o-
niewska i Hanna Si¹-
kowska z Domu Po-
mocy Maltañskiej
w Puszczykowie, Edy-
ta Ciszewska z WTZ
„Caritas” w Trzciance,
Pawe³ Krystkowiak
z WTZ we Wrzeœni, An-
drzej Ska³aski z WTZ

„Ognik” w Poznaniu,
Teresa Hoffa z WTZ
w Konarzewie, Patry-
cja Sawicka z WTZ
w Wolsztynie, Ryszard
Kimel z ŒDS w Lesz-
nie, Lidia Piskorska
i Karol Solski z WTZ
„Przylesie” w Pozna-
niu, Miros³awa Ma³a
z ŒDS we W³oszako-
wicach oraz Wojciech
Marsza³ek z MGOPS
- ŒDS w Gostyniu. Na-
grody dla artystów
zosta³y ufundowane

przez powiat koœciañski, Gminê Miejsk¹
Koœciana oraz Urz¹d Miasta i Gminy
Œmigiel.
Niezwykle wzruszaj¹cym
momentem by³o wrêczenie
statuetki „MOTYL NADZIEI”.
W tym roku, z r¹k prezesa
stowarzyszenia „Œwiat³o Na-
dziei” - Ma³gorzaty Adam-
czak odebra³ j¹ znany i cenio-
ny, niezmordowany wolonta-
riusz - Wojciech Ciesielski.
Statuetka by³a podziêkowa-
niem za wspó³pracê i okazy-
wane serce. Jak na zawo³anie,
w chwili wrêczania statuetki

panu Wojciechowi, w sali pojawi³ siê
prawdziwy motyl. Zrobi³ kilka okr¹¿eñ,
przysiad³ na chwilê na sukience pani pre-
zes i ...odlecia³.
Na zakoñczenie, jako goœæ specjalny,
wyst¹pi³a znana w Polsce folkowa kape-
la ma³¿eñstwa Alicji i Jacka Ha³asów
z podpoznañskiego PrzeŸmierowa. Za-
proszeni na uroczystoœæ goœcie mogli po-
czêstowaæ siê smako³ykami z „domowej
spi¿arni”, takimi jak: konfitury z dyni, po-
wid³a ze œliwek czy chlebem z domowym
smalczykiem i kiszonym ogórkiem. Mo¿-
na te¿ by³o zakupiæ urocze, nietuzinko-
we rêkodzie³o osób niepe³nosprawnych
z WTZ w Koœcianie wykonane z cerami-
ki, drewna, tkanin oraz darów natury
o tematyce bo¿onarodzeniowej.

Anna Hryniewicz-Szulc, foto M.D.

Alicja i Jacek Ha³as

„Motyl Nadziei” w rêkach Wojciecha Ciesielskiego

Aktorzy spektaklu „Salto - próba lotu”

Widzów nie zabrak³o
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Wczesnym popo³udniem, 11 listo-
pada, w Œwiêto Odzyskania Nie-

podleg³oœci odby³a siê wa¿na uroczystoœæ
w Œmiglu przy ulicy Koœciuszki - ponow-
ne poœwiêcenie Krzy¿a Œwiêtego przez
proboszcza parafii farnej w Œmiglu - ksiê-
dza Krzysztofa Mizerskiego i wikariusza,
ksiêdza Tomasza Nowaka.
Z krzy¿em zwi¹zana jest ciekawa histo-
ria, co prawda powsta³a tylko na podsta-
wie ustnych przekazów, ale pamiêtajmy
- dawniej takie przekazy mia³y swoj¹ po-
wagê i rangê, mo¿na powiedzieæ, ¿e
znacznie wiêksz¹ ni¿ niejedne dzisiejsze
dokumenty pisane! Otó¿ - krzy¿ z figur¹
Jezusa Ukrzy¿owanego przy ulicy Ko-
œciuszki w Œmiglu zosta³ zbudowany
i postawiony przez jednego z mieszkañ-
ców Nowej Wsi ju¿ w roku 1918. Jak g³o-
si legenda, zosta³ wykonany jako dowód
wdziêcznoœci dla Stwórcy za szczêœliwy
powrót z Powstania Wielkopolskiego.
Krzy¿ by³ miejscem kultu religijnego
miejscowej ludnoœci, a szczególn¹ trosk¹
otaczali go mieszkañcy Nowej Wsi.
W czasie okupacji hitlerowskiej zosta³
ca³kowicie zniszczony przez m³odocia-
nych okupantów niemieckich, mia³o to
miejsce w 1942 roku. Tu¿ po wojnie,
prawdopodobnie w roku 1945, Stanis³aw
Stankowiak wraz ze swym ojcem, tak¿e
Stanis³awem (ko³odziej z Nowej Wsi),
zbudowa³ i postawi³ obecny krzy¿. Jesz-
cze w tym samym roku odby³o siê jego
poœwiecenie. Stanis³aw Stankowiak wy-
kona³ ten krzy¿ tak¿e w podziêce Panu
Bogu, a mia³ za co dziêkowaæ! W kampa-
nii wrzeœniowej bra³ udzia³ w bitwie pod
Bzur¹. Cudem ocala³, ale dosta³ siê do

KRZYŻ ODNOWIONY
niewoli niemieckiej, z której zosta³ uwol-
niony 19. paŸdziernika 1939, po czym
ca³y i zdrów wróci³ do domu w Nowej
Wsi. Ze wzglêdu na wykonywany zawód,
by³ potrzebny Niemcom do naprawy kó³
od wozów konnych. Ta umiejêtnoœæ
uchroni³a go od wywiezienia w g³¹b III
Rzeszy na roboty przymusowe.
Krzy¿ sta³ siê wiêc ponownie miejscem
szczególnym, gdzie zatrzymywali siê
podró¿ni, przychodzili mieszkañcy Œmi-
gla i gdzie mo¿na by³o choæby przez
chwile oddaæ siê modlitwie. Starsi miesz-
kañcy Œmigla i okolic mówi¹, ¿e najczê-
œciej mo¿na by³o zobaczyæ tam cz³onków
rodziny Stankowiaków z Nowej Wsi.
W ostatnich latach jednak krzy¿ zosta³
mocno „nagryziony zêbem czasu”. Inicja-
tywê jednak wykaza³ pan Józef Majorek
z ulicy Sikorskiego w Œmiglu, jeden z naj-
starszych mieszkañców Osiedla nr II.
Jego determinacji i w³asnej pracy mo¿e-
my zawdziêczaæ, ¿e krzy¿ odzyska³
dawn¹ œwietnoœæ. Pan Majorek zaintere-
sowa³ tym proble-
mem bur mis tr za
Œmigla, który zleci³
renowacjê krzy¿a
pracownikom Zak³a-
du Komunalnemu
w Œmiglu. Po remon-
cie pan Majorek sam
uporz¹dkowa³ teren
wokó³ krzy¿a, a na-
stêpnie z synem Hen-
rykiem wykona³ me-
talowe ogrodzenie,
zakupi³ drzewka
i kwiaty. W ten spo-

sób zadba³ o estetyczny i typowo religij-
ny wygl¹d terenu przed krzy¿em. Uro-
czystoœæ poœwiêcenia krzy¿a przyci¹gnê-
³a spor¹ grupê mieszkañców Osiedla nr
II. Przyby³a tak¿e w towarzystwie swej
rodziny pani Cecylia Stankowiak, ¿ona
Stanis³awa, która nawet nie usi³owa³a
kryæ ³ez i swego wzruszenia. Jak przy-
zna³a, nigdy nie przypuszcza³a, ¿e w wie-
ku 92 lat bêdzie jej dane byæ œwiadkiem
ponownego poœwiêcenia krzy¿a, pierwot-
nie zbudowanego przez jej mê¿a. Uroczy-
stoœæ mia³a typowo religijny i patriotycz-
ny charakter. Piêkne s³owo wstêpne wy-
g³osi³ ksi¹dz proboszcz. Tu¿ po poœwie-
ceniu krzy¿a obecni na tej uroczystoœci
mieszkañcy odœpiewali pieœñ „Nie rzu-
cim ziemi, sk¹d nasz ród”, a Pan Majo-
rek zadeklamowa³ wiersz z lat swego
dzieciñstwa zaczynaj¹cy siê od s³ów
„Mia³a Polska biedê z s¹siadami trze-
ma...”

Wojciech Adamczewski
foto W. Adamczewski

W tej samej placówce odby³a siê rów-
nie¿ IV edycja programu edukacyj-

nego pn. „Œniadanie Daje Moc”. Tym razem,
7 listopada, uczniowie klas I-III szko³y pod-
stawowej podjêli siê próby bicia Rekordu
Guinnessa pod has³em: „Najwiêksza lekcja
gotowania zdrowego œniadania - wiele lokali-
zacji”. W tygodniu poprzedzaj¹cym akcjê,
uczniowie poznali 12 zasad zdrowego od¿y-
wiania, w tym tê, ¿e œniadanie to najwa¿niej-
szy posi³ek dnia, który daje im energiê do
nauki i zabawy. W ramach programu ucznio-
wie przygotowali gazetki tematyczne oraz
prace plastyczne. Punktualnie, o godz. 1000,
stu czterech uczniów przyst¹pi³o do wyko-
nania zdrowego, drugiego œniadania: twaro¿-
ku z jogurtem i warzywami, kanapki z wê-
dlin¹, ¿ó³tym serem i warzywami oraz dwóch
szasz³yków owocowych. Wszystko odbywa-
³o siê na sali gimnastycznej wed³ug okreœlo-

nego scenariusza i trwa³o 38 minut i 21 se-
kund.
Aby przeprowadziæ akcjê, musia³y byæ
spe³nione odpowiednie warunki. W orga-
nizacji i przeprowadzeniu wydarzenia
uczestniczy³o wiele osób, przede wszyst-
kim byli to rodzice, którym
nale¿¹ siê ogromne podziêko-
wania. Inicjatorkami przedsiê-
wziêcia by³y wychowawczynie
klas: Honorata Nowak, Zeno-
bia Thiel, Agnieszka Jankow-
ska, Violetta Borkowska-Wojt-
kowiak oraz Krystyna Nyczka,
która jednoczenie by³a koordy-
natork¹ ca³ej akcji. Œwiadkami
tego wydarzenia natomiast byli:
so³tys i przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla - Wies³aw Ka-
sperski oraz komendant OSP -

Krzysztof Samol¹g. Funkcjê stewardów pe³-
nili radni: Marian Drzewiecki i S³awomir
Grzelczyk. Ca³oœæ dzia³añ obserwowa³ dyrek-
tor szko³y Tadeusz Ilmer, a opiekê medyczn¹
sprawowa³a pielêgniarka szkolna Izabela
Lewandowska.

ZS Stare Boajnowo, foto archiwum

BILI REKORD
Uroczystoœæ poœwiêcenia krzy¿a

104 uczniów robi³o kanapki
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Spo³eczeñstwo polskie starzeje siê.
Liczba osób w podesz³ym wieku

zwiêksza siê z roku na rok. Wzrasta œred-
nia d³ugoœæ ¿ycia cz³owieka - dla Polek
to 80 lat, a dla Polaków 72 lata. W zwi¹z-
ku z tym pojawiaj¹ siê nowe problemy,
a wœród nich problem przemocy w rodzi-
nie wobec osób w starszym wieku.
Najbardziej przykry w tej sytuacji jest
fakt, i¿ to g³ównie doros³e dzieci staj¹ siê
sprawcami przemocy wobec rodziców
w podesz³ym wieku.
Realna ocena zjawiska nadu¿yæ, czy prze-
mocy wobec osób starszych jest niemo¿-
liwa do okreœlenia ze wzglêdu na du¿¹
liczbê nieujawnionych incydentów. Oso-
by starsze, które s¹ krzywdzone nie zg³a-
szaj¹ takich faktów, poniewa¿ czêsto s¹
przekonane o bezskutecznoœci œcigania
sprawców, a tak¿e obawiaj¹ siê odwetu.
Ofiary nadu¿yæ boj¹ siê równie¿ umiesz-
czania w domach opieki, wstydz¹ siê po-
stêpowania swoich oprawców, jeœli s¹ oni
cz³onkami rodziny, a z regu³y tak w³aœnie
jest. Poczucie obowi¹zku chronienia ich
oraz wspierania powoduje znoszenie cier-
pienia w milczeniu. Starzy rodzice czuj¹
siê odpowiedzialni za zachowanie swoich
doros³ych dzieci, zgodnie z przekona-
niem, ¿e tak sobie je wychowali. Senio-
rom brakuje wewnêtrznej, psychicznej
determinacji, by zg³osiæ incydent np. na
policjê. Sytuacja krzywdzonej osoby star-
szej jest trudna, a tak¿e wielow¹tkowa.
Nie rzadko dodatkowo komplikuje j¹ za-
le¿noœæ: materialna, mieszkaniowa i emo-
cjonalna.
Przemoc wobec osób starszych, choæ
trudna do zidentyfikowania, istnieje
i dotyka coraz wiêksz¹ grupê ludzi. We-
d³ug Miêdzynarodowej Organizacji Zdro-
wia przemoc wobec osób w starszym
wieku jest to jednorazowy lub powtarza-
j¹cy siê akt, który „staje siê przyczyn¹
zranienia lub niesie za sob¹ ryzyko zra-
nienia (bez wzglêdu na to czy dzia³anie
jest intencjonalne, czy te¿ nie) osoby star-
szej, pozostaj¹cej w opiece opiekuna lub
ze strony innych osób, pozostaj¹cych
z ni¹ w relacjach, które powinny zapew-
niaæ zaufanie, a w rzeczywistoœci s¹ Ÿró-
d³em zranienia lub stresu dla osoby star-
szej”.
Nadu¿ycia i przemoc wobec osób w star-
szym wieku objawiaj¹ siê w wielu for-
mach. Starsi ludzie najczêœciej doznaj¹
przemocy fizycznej w postaci: bicia, po-
pychania, szarpania, policzkowania, du-
szenia, wykrêcania r¹k, karmienia z u¿y-

PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH -
CICHA I BOLESNA

ciem si³y lub pozbawiania jedzenia, sto-
sowania œrodków uspokajaj¹cych,
przedawkowania leków, nieudzielania
koniecznej pomocy medycznej, zanie-
dbywania czynnoœci pielêgnacyjnych,
higienicznych, ograniczania dostêpu do
³azienki lub innych pomieszczeñ wspól-
nych, samotnego zamykania w domu lub
w jednym pomieszczeniu, nieodpowied-
nia temperatura w pomieszczeniu, pozba-
wiania spokoju, czy snu. Objawami do-
œwiadczania tego rodzaju przemocy s¹:
rany, siniaki, naciêcia, bol¹ce miejsca,
z³amania, spadek jakoœci w zakresie hi-
gieny osobistej i wygl¹du zewnêtrznego,
wysypki, nag³a utrata masy cia³a, a tak¿e
odczuwanie g³odu.

Inn¹ form¹ przemocy, któr¹ doœwiad-
czaj¹ osoby starsze to przemoc psychicz-
na, której g³ównym celem jest zmniejsze-
nie poczucia w³asnej wartoœci, wzbudze-
nie w ofierze strachu, pozbawianie jej
poczucia bezpieczeñstwa i kontroli nad
w³asnym ¿yciem. Najczêœciej stosowane
formy tej przemocy to: krzyki, przeklina-
nie, obelgi i groŸby, ci¹g³a krytyka, szy-
kanowanie z powodu wieku, niepe³no-
sprawnoœci, upokarzanie, zastraszanie,
szanta¿owanie, wyœmiewanie, domaga-
nie siê pos³uszeñstwa, ograniczanie kon-
taktu lub izolowanie od innych cz³onków
rodziny, czy przyjació³, znajomych (zaka-
zy wychodzenia z domu, przyjmowania
goœci, korzystania z telefonu), odebranie
prawa do podejmowania w³asnych decy-
zji, czy posiadania w³asnych tajemnic.
Symptomem bycia ofiar¹ tego typu prze-
mocy mo¿e byæ: depresja, wycofanie siê,
z³oœæ, zmiany w zachowaniu, zmiany na-

stroju, strach, przera¿enie, agresja, ob-
ni¿enie poczucia w³asnej wartoœci, zwiêk-
szenie pobudliwoœci lub apatia.
Osoby starsze bywaj¹ równie¿ wykorzy-
stywane przez osoby najbli¿sze do wyko-
nywania prac ponad ich si³y (codzienna
opieka nad wnukami, prowadzenie go-
spodarstwa domowego) pod groŸb¹ od-
rzucenia i samotnoœci.
Przemoc seksualna to kolejna forma nad-
u¿yæ skierowana wobec osób starszych.
Ma ona na celu zmuszenie ofiary do pod-
jêcia wspó³¿ycia b¹dŸ niechcianych za-
chowañ seksualnych. To tutaj w³aœnie
mowa o: gwa³tach, molestowaniu, obna-
¿aniu siê, zmuszaniu do nieakceptowa-
nych form wspó³¿ycia oraz do ogl¹dania
treœci pornograficznych. Sprawcami
przemocy seksualnej s¹ czêsto partnerzy,
wieloletni mê¿owie ¿¹daj¹cy spe³niania
„obowi¹zku ma³¿eñskiego”.
Kolejn¹ form¹ przemocy wobec seniorów
jest przemoc ekonomiczna, której g³ów-
nym celem jest finansowe wykorzystanie
lub ekonomiczne uzale¿nienie ofiary od
sprawcy.
Przemoc ta przybiera nastêpuj¹ce posta-
ci: odbieranie renty/emerytury lub kon-
trolowanie i wydzielanie pieniêdzy, zmu-
szanie do podpisywania zobowi¹zañ fi-
nansowych, do zmiany testamentu, do
przepisywania (darowizn) nieruchomo-
œci, dóbr, pieniêdzy, fa³szerstwo oraz nad-
mierne obci¹¿anie kosztami. Informacj¹
o zaistnieniu tego typu przemocy mo¿e
byæ: brak pieniêdzy, nag³e zmiany w te-
stamencie lub decyzje o podjêciu po¿ycz-
ki, czy kredytu. Starsze osoby nara¿one
s¹ na wykorzystanie ze strony tzw.
³owców spadków, czy „mi³oœników star-
szych partnerów”.
Osoby w starszym wieku doœwiadczaj¹
równie¿ przemocy instytucjonalnej.
Mog¹ to byæ wszystkie podane wy¿ej ro-
dzaje nadu¿yæ wystêpuj¹ce w urzêdach,
przychodniach, domach pomocy spo³ecz-
nej i tym podobnych instytucjach, a tak-
¿e niedostosowanie systemu, b¹dŸ zanie-
chania w procedurach. Osoby starsze
skar¿¹ siê na bagatelizowanie ich proble-
mów, ograniczanie nale¿nej im uwagi
i czasu, zwracanie siê do nich po imie-
niu, albo pozornie dobrotliwie „niech
babcia”, okazywanie zniecierpliwienia
wobec ich niepe³nosprawnoœci (np. nie-
dos³yszenia, powolnoœci), a tak¿e na nie-
dawanie wiary ich skargom.
Wœród przyczyn przemocy wobec osób
starszych wymienia siê na ogó³ bezrad-
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noœæ, s³aboœæ, uzale¿nienie od innych
i samotnoœæ, czyli te cechy osób star-
szych, które czyni¹ z nich idealn¹ ofiarê.
Dodatkowym bodŸcem w przypadku
przemocy ekonomicznej mog¹ byæ aku-
mulowane zasoby, do których przejêcia
d¹¿y sprawca.
Inn¹ grupê przyczyn stanowi¹ czynniki
wystêpuj¹ce po stronie sprawcy. Kluczo-
we znaczenie mo¿e mieæ w tym przypad-
ku nadmierne obci¹¿enie osoby zajmu-
j¹cej siê opiek¹ nad starsz¹ osob¹. Na
przeci¹¿enie obowi¹zkami zwi¹zanymi ze
sprawowaniem opieki nak³ada siê frustra-
cja zrodzona z poczucia przemijaj¹cego
¿ycia (poœwiêconemu zaspokajaniu po-
trzeb innych), co wywo³ywaæ mo¿e bunt
i agresjê. Odczucia te s¹ przewa¿nie
wzmacniane brakiem wsparcia ze stro-
ny partnera, który obci¹¿enia zwi¹zane
z zadaniami pielêgnacyjnymi postrzega
jako oczywisty/naturalny obowi¹zek ko-
biety - nawet jeœli opieka dotyczy jego
rodziców.
Elementem generuj¹cym przemoc mo¿e
byæ równie¿ uzale¿nienie (np.: finanso-
we, lokalowe) od ofiary, tak jak w przy-
padku œrodowisk wiejskich, gdzie rodzi-
ce oczekuj¹ od dziecka zabezpieczenia
na staroœæ w zamian za przekazanie go-
spodarstwa rolnego. Prawdopodobieñ-
stwo wyst¹pienia przemocy wzroœnie tak-
¿e w przypadku uzale¿nienia sprawcy od
substancji psychoaktywnych (alkohol,
narkotyki itp.), które wi¹¿e siê z koniecz-
noœci¹ finansowania na³ogu, a jednocze-
œnie prowadzi do patogennych stanów
emocjonalnych (rozdra¿nienie, skoki
nastrojów i zaburzenia psychiczne).

Punktem zapalnym mo¿e te¿ byæ wresz-
cie na³óg ofiary i próby kontroli osoby
uzale¿nionej przez opiekuna.
Przemoc mo¿e tak¿e wynikaæ z historii
rodziny i wczeœniejszych tego rodzaju
przypadków oraz z traktowania kar i agre-
sji jako podstawowych metod rozwi¹zy-
wania problemów. Przyczyny przemocy
wobec osób starszych wynikaj¹ równie¿
z pozycji tej grupy w spo³eczeñstwie.
Czynnikiem generuj¹cym przemoc jest,
w takim ujêciu kult m³odoœci oraz ukie-
runkowanie na przysz³oœæ, które warun-
kuj¹ negatywny odbiór starzenia siê.
Osoby starsze poprzez swoje spowolnie-
nie nie pasuj¹ do pêdz¹cego œwiata, s¹
nieprzydatne i postrzegane jako obci¹¿e-
nie. Niewydolnoœæ fizyczna powoduje
zale¿noœæ od opiekunów oraz bezradnoœæ
w dochodzeniu swoich praw. Dotychczas
przyjmowane przez osoby starsze role
staj¹ siê coraz mniej znacz¹ce. Zmienia
siê tym samym pozycja osób w starszym
wieku w strukturze ca³ego spo³eczeñ-
stwa i rodziny. Wy³¹czenie z aktywnego
stylu ¿ycia, rutyna codziennej aktywno-
œci kszta³tuj¹ u osoby starszej cechy po-
tencjalnej ofiary.
Przemoc wobec osób starszych niestety
istnieje i nie mo¿emy byæ wobec niej obo-
jêtni. W czasie czteroletniego dzia³ania
Zespo³u Interdyscyplinarnego zosta³o
odnotowane jedno takie zg³oszenie, co
jednak nie oznacza, ¿e problem jest zni-
komy lub nie istnieje. Wed³ug raportu
Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
problem przemocy wobec osób starszych
postrzegany jest jako ogólnoœwiatowy
problem. Co najmniej 4 miliony starszych

osób w Europie co roku padaj¹ ofiar¹
przemocy fizycznej, a 29 milionów - prze-
mocy psychicznej. Je¿eli podejrzewamy,
¿e osoba starsza jest ofiar¹ przemocy,
porozmawiajmy z ni¹, udzielmy wsparcia
oraz zaoferujmy osobist¹ pomoc. Nasze
wspó³czucie, wsparcie mo¿e byæ decydu-
j¹ce dla jej dalszych decyzji. Informacji
o przemocy nie mo¿na pozostawiæ, zbyæ,
zapomnieæ. Jeœli bezpieczeñstwo osoby
krzywdzonej jest zagro¿one powinniœmy
dzia³aæ jak najszybciej, by uniemo¿liwiæ
kontakt ze sprawc¹. Osoba doœwiadcza-
j¹ca przemocy powinna w sytuacji zagro-
¿enia wzywaæ policjê. Ponadto warto po-
informowaæ j¹, i¿ w naszej gminie dzia³a
Zespó³ Interdyscyplinarny (przy Oœrod-
ku Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu), gdzie
mo¿na otrzymaæ wszechstronne wspar-
cie i pomoc w rozwi¹zywaniu problemu,
³agodzeniu skutków przemocy. Cz³onko-
wie Zespo³u Interdyscyplinarnego roz-
mawiaj¹ zarówno z ofiar¹, jak i sprawc¹
oraz podejmuj¹ rozmowy z innymi cz³on-
kami rodziny, s³u¿¹ tak¿e rad¹. W ramach
dzia³ania Zespo³u Interdyscyplinarnego
udzielane s¹ bezp³atne porady psycholo-
giczne oraz prawne. Poza tym ofiara lub
œwiadek przemocy mo¿e skorzystaæ
z telefonów alarmowych: telefon zaufa-
nia - Niebieska Linia 801-120-002 b¹dŸ
997 lub 112 (z telefonu komórkowego) -
policja.
Przemoc psychiczna oraz fizyczna jest
przestêpstwem i jedynie jej zg³oszenie
pozwala na rozwi¹zanie problemu i jest
jedynym sposobem na poci¹gniêcie
sprawcy do odpowiedzialnoœci karnej.

Karolina Fr¹k, Magdalena Franek

SENIORZY Z GMINY ŒMIGIEL NA IGRZYSKACH

Reprezentacja naszej gminy

Pami¹tkowe zdjêcie z IgrzyskCz³onkowie Klubów Seniora w Œmiglu
i Przysiece Polskiej wziêli udzia³

w II Igrzyskach Trzeciego Wieku, które
odby³y siê 15 listopada w hali sportowej
w Racocie. Impreza skupia s³uchaczy

Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz cz³onków klubów seniorów
z powiatu koœciañskiego, aby
poprzez zabawy rekreacyjno-
sportowe umo¿liwiæ im integra-

cjê. Gminê Œmi-
giel reprezentowa-
³o trzynaœcioro
cz³onków Klubu
Seniora w Œmiglu
oraz siedmioro
cz³onków Klubu
Seniora w Przysie-
ce Polskiej. Prze-
wóz uczestników
igrzysk do Racotu
zapewni³  Bur-
mistrz Œmigla.
Organizatorami imprezy,
pod honorowym patrona-
tem Anny Komorowskiej,

byli: Szkolny Klub Sportowy „Jantar”
i Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Koœcianie.

AKA, fot. archiwum
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 11/14
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 10/14
brzmia³o: „WYBIERAMY RADNYCH”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Katarzyna Œliwiñska z Bronikowa.

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

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. choroba liœci brzoskwini
3. ¿ydowski placek na œwiêto Paschy
4. kiepskie drzewo
9. wigilijna ryba
10. ... niezgody
13. rzeka i stan w USA
14. starsi pi³karze
19. oszczêdny w s³owach, zwiêz³y
22. gatunek zbo¿a
23. klucz wewnêtrzny szeœciok¹tny
26. cicha w kolêdzie
27. szkodnik w szafie
Poziomo
2. ptak ¿yj¹cy
5. cienka tkanina z we³ny kozy
6. jesienny opar
7. pan - dawniej

8. gadu³a w klatce
9. ¿ó³ty ptaszek
11. kalendarzowy lub liturgiczny
12. ma³a, poroœniêta wysepka
14. przestarzale mrok, ciemnoœæ
15. wywijas, wykrêtas
16. przypisek
17. polski kawalerzysta z XVIII w.
18. dŸwiêk w jednym kanale
20. potrawa wigilijna na Rusi
21. ... z Roterdamu, myœliciel
24. ka¿dy chce go znaleŸæ pod choink¹
25. dodawana do herbaty
28. nie jedno b³yszczy na choince
29. przyjaciel pszczó³ki
30. naciowy w sa³atce
31. s³ona na policzku
32. gra 32 kartami
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24 paŸdziernika - Parsko
W pi¹tek, ok. godz. 1830, w Parsku za-
trzymano do kontroli drogowej kieruj¹-
cego rowerem, 54-letniego mieszkañca
powiatu koœciañskiego. Mê¿czyzna odpo-
wie za jazdê rowerem wbrew obowi¹zu-
j¹cemu zakazowi s¹dowemu.

31 paŸdzierka - Wydorowo
Ok. godz. 1930, w Wydorowie kieruj¹ca
samochodem marki Suzuki, 66-letnia
mieszkanka Leszna nie zachowa³a bez-
piecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego
j¹ pojazdu i najecha³a na ty³ samochodu
marki Peugeot Partner, kierowanego
przez 52-letni¹ mieszkankê pow. koœciañ-
skiego. Sprawczyni kolizji drogowej zo-
sta³a ukarana MK.

5 listopada - Poladowo
Ok. godz. 744, mia³a w Poladowie miej-
sce kolizja drogowa. Kieruj¹cy samocho-
dem ciê¿arowym marki Renault Premium,
45-letni mieszkaniec Torunia nie udzieli³
pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu sa-
mochodem marki Ford Fiesta, 24-letnie-
mu mieszkañcowi pow. koœciañskiego.

7 listopada - Czacz
Ok. godz. 335, na drodze K-5 w Czaczu

kieruj¹cy samochodem marki Renault
Premium wraz z naczep¹ nie dostosowa³
prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze, w wyniku czego zestaw pojazdu
ustawi³ w poprzek drogi blokuj¹c prze-
jazd. Kierowca renaulta zosta³ ukarany
MK.

8 listopada - Kobylniki
Ok. godz.2130, na drodze Kobylniki - Sta-
ry Bia³cz patrol zatrzyma³ kieruj¹c¹ sa-
mochodem marki Ford Mondeo, 38-let-
ni¹ mieszkankê pow. koœciañskiego bê-
d¹c¹ w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wykaza³o 0,60 promila alkoholu
w organizmie kontrolowanej.

18 listopada - Œmigiel
Ok. godz. 835, w Œmiglu na skrzy¿owa-
niu ul. Mickiewicza z ul. Kiliñskiego kie-
ruj¹cy samochodem marki Opel Corsa,
74-letni mieszkaniec pow. koœciañskiego
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu i do-
prowadzi³ do zderzenia z samochodem
marki Seat kierowanym przez 28-letnie-
go mieszkañca pow. koœciañskiego.
Sprawca kolizji zosta³ ukarany MK

22 listopada - Przesieka Polska
Ok. godz. 1206, policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w Przysiece Polskiej, w dniach od
08 do 22 listopada 2014r., n/n sprawca
w³ama³ siê do gara¿u. £upem sprawcy
pad³a spawarka elektryczna oraz kom-

plet kluczy. Zg³aszaj¹cy wartoœæ skradzio-
nego mienia oszacowa³ na kwotê ok.
1 400 z³.

24 listopada - gm. Œmigiel
Ok. godz.2130, w miejscowoœci Morow-
nica policjanci WRD z KPP w Koœcianie,
sygnalizuj¹c czerwonym œwiat³em latar-
ki i niebieskim œwiat³em b³yskowym,
podjêli próbê zatrzymania do kontroli
drogowej kieruj¹cego samochodem mar-
ki BMW. Kierowca pojazdu na ich widok
gwa³townie przyspieszy³ i nie reaguj¹c na
wydawane przez nich sygna³y odjecha³
w kierunku Œmigla. Stró¿e prawa widz¹c
zachowanie kierowcy podjêli poœcig przy
w³¹czonych sygna³ach œwietlnych
i dŸwiêkowych. Po przejechaniu kilku ki-
lometrów, kierowca bmw wjecha³ do
miejscowoœci Œmigiel. Tam do pomocy
w³¹czy³ siê kolejny zmotoryzowany pa-
trol policji, gdzie blokuj¹c drogê radio-
wozami uniemo¿liwiono mu dalszej
ucieczki. Zatrzymanym okaza³ siê 41-let-
ni mieszkaniec pow. koœciañskiego. Ba-
danie stanu trzeŸwoœci wykaza³o prawie
2 promile alkoholu w organizmie kontro-
lowanego. Mê¿czyŸnie zatrzymano ju¿
prawo jazdy. Teraz sprawa ta znajdzie
swój fina³ w s¹dzie. Za przestêpstwo to
grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wol-
noœci.

Ÿród³o
www.koscian.policja.gov.pl

Niezwyk³e lekcje z wolontariuszami
Po raz trzeci uczniowie œmigielskiego
gimnazjum mieli okazjê poznaæ kulturê
i obyczaje panuj¹ce w innych krajach.
Tym razem szko³ê, z inicjatywy Izabelli
Szablewskiej i Agnieszki Matuszkowiak,
odwiedzili goœcie z Turcji (Burche Ulu-
bilgin i Gamze Hayta), Portugalii (Fer-
nando Domingues) oraz Hiszpanii (Jose
Hita). Spotkaniom, które odby³y siê
7 i 29 paŸdziernika, towarzyszy³a przyja-
zna atmosfera oraz dobra zabawa. Zajê-
cia z udzia³em miêdzynarodowych wo-
lontariuszy, to lekcje tolerancji, ¿yczliwo-
œci, otwartoœci na inne narodowoœci, od-
mienn¹ kulturê, tradycjê, a tak¿e zwycza-
je. Jest to tak¿e okazja do doskonalenia
umiejêtnoœci jêzykowych. W wyj¹tko-
wych sytuacjach pomoc¹ m³odzie¿y

WIEŒCI Z GIMNAZJUM W ŒMIGLU
w porozumieniu siê
goœæmi s³u¿y³y na-
uczycielki: Agnieszka
Matuszkowiak i Alina
Gromnicka-Tañska.
Wszyscy wolontariu-
sze dali siê poznaæ
jako sympatyczni,
otwarci i ¿yczliwi lu-
dzie. Warsztaty zo-
sta³y zorganizowane
we wspó³pracy
z Fundacj¹ Centrum
Aktywnoœci T wór-
czej z Leszna.

W barwach jesieni, czyli dzieñ kolo-
ru ¿ó³tego
Rada Samorz¹du Uczniowskiego zorga-

nizowa³a tzw. kolorowy dzieñ. Wtorek,
28 paŸdziernika 2014 r., up³yn¹³ pod zna-
kiem koloru ¿ó³tego, symbolizuj¹cego
radoœæ, ciep³o, s³oñce, tolerancjê i opty-
mizm. W ramach akcji uczniowie i na-
uczyciele gimnazjum mogli zaprezento-
waæ siê w jednej z barw jesieni. Najwiêk-
szymi fanami „koloru s³oñca” okaza³y siê
klasy: IIIb, IIIc i IIId.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum

Dzieñ koloru
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REHABILITACJA Z ZUS
Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest
przez ZUS w ramach prewencji rentowej.
Ma ona na celu jak najszybsze przywró-
cenie zdolnoœci do pracy osób, które j¹
utraci³y i jednoczeœnie maj¹ szansê na jej
odzyskanie. Osoby uprawnione ZUS kie-
ruje na rehabilitacjê lecznicz¹ w ramach
prewencji rentowej:
- swoich ubezpieczonych zagro¿onych
ca³kowit¹ lub czêœciow¹ niezdolnoœci¹ do
pracy,
- osoby uprawnione do zasi³ku chorobo-
wego lub œwiadczenia rehabilitacyjnego
po ustaniu tytu³u do ubezpieczenia cho-
robowego lub wypadkowego,
 - osoby pobieraj¹ce rentê okresow¹
z tytu³u niezdolnoœci do pracy.

Skierowanie
Wniosek o przeprowadzenie rehabilita-
cji leczniczej w ramach prewencji rento-
wej ZUS       z regu³y wystawia lekarz
prowadz¹cy leczenie, który mo¿e pos³u-
¿yæ siê specjalnie przygotowanym przez
organ rentowy formularzem ZUS PR-4.
Powinien on byæ z³o¿ony przez ubezpie-
czonego lub rencistê w terenowej jedno-
stce organizacyjnej ZUS (co do zasady
w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce jego
zamieszkania). Wniosek ten stanowi pod-
stawê do przeprowadzenia badania przez
lekarza orzecznika ZUS, który wydaje
orzeczenie o celowoœci przeprowadzenia
rehabilitacji. Lekarz orzecznik mo¿e za-
¿¹daæ, od lekarza sporz¹dzaj¹cego wnio-
sek, udostêpnienia dokumentacji me-
dycznej osoby, której on dotyczy lub
udzielenia wyjaœnieñ i informacji w spra-
wie. O wyniku rozpatrzenia wniosku oso-
ba zainteresowana jest zawiadamiana
przez ZUS na piœmie. To jednak nie jedy-
na droga uzyskania skierowania na re-
habilitacjê lecznicz¹. Lekarz orzecznik
ZUS mo¿e bowiem orzec o potrzebie jej
przeprowadzenia tak¿e w trakcie:

- orzekania w sprawie niezdolnoœci do
pracy do celów rentowych,
- kontroli prawid³owoœci orzekania o cza-
sowej niezdolnoœci do pracy z powodu
choroby,
- orzekania o okolicznoœciach uzasadnia-
j¹cych przyznanie œwiadczenia rehabili-
tacyjnego.
Wydane w tej sprawie orzeczenie jest
podstaw¹ do skierowania na rehabilita-
cjê lecznicz¹. Sprawy zwi¹zane ze skie-
rowaniem na rehabilitacjê lecznicz¹
w ramach dzia³añ prewencyjnych ZUS
nie podlegaj¹ kontroli s¹dowej.

Dla rokuj¹cych powrót do zdrowia
Na orzeczenie o potrzebie rehabilitacji
leczniczej, a tym samym na skierowanie
do oœrodka rehabilitacyjnego, mog¹ jed-
nak liczyæ wy³¹cznie ubezpieczeni lub
renciœci, którzy rokuj¹ odzyskanie zdol-
noœci do pracy po przeprowadzeniu tej
rehabilitacji. Przy ocenie takiego roko-
wania lekarz orzecznik ZUS powinien
wzi¹æ pod uwagê:
- charakter i przebieg procesów choro-
bowych oraz ich wp³yw na stan czynno-
œciowy organizmu,
- stopieñ przystosowania organizmu do
ubytków anatomicznych, kalectwa, skut-
ków choroby,
- wiek, zawód, wykonywane czynnoœci
i warunki pracy.

Rodzaje schorzeñ
Nie ka¿da choroba bêd¹ca przyczyn¹
niezdolnoœci do pracy kwalifikuje ubez-
pieczonego lub rencistê na rehabilitacjê
w ramach prewencji ZUS, choæ ich ka-
talog jest stopniowo poszerzany.
Obecnie ZUS kieruje na rehabilitacjê
osoby ze schorzeniami:
- narz¹du ruchu,
- uk³adu kr¹¿enia,
- psychosomatycznymi,
- uk³adu oddechowego,
- onkologicznymi dla osób po leczeniu
nowotworu gruczo³u piersiowego.
W ramach programu pilota¿owego, z re-
habilitacji mog¹ równie¿ korzystaæ oso-

by, które z racji wykonywanego zawodu
nara¿one s¹ na zaburzenia funkcji narz¹-
du g³osu, a tym samym s¹ zagro¿one
utrat¹ zdolnoœci do pracy. Dotyczy to
w szczególnoœci: nauczycieli, spikerów,
œpiewaków, aktorów, lektorów, przewod-
ników, pracowników infolinii, a tak¿e wy-
k³adowców. Po zakoñczeniu pilota¿u or-
gan rentowy dokona analizy prowadzone-
go programu i podejmie decyzjê w kwe-
stii jego wdro¿enia jako kolejnego profi-
lu rehabilitacji prowadzonej przez ZUS.
Rehabilitacja jest prowadzona w trybie
stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Czas trwania rehabilitacji leczniczej
Co do zasady, rehabilitacja lecznicza po-
winna trwaæ 24 dni. Okres ten jednak
mo¿e byæ przez ordynatora oœrodka re-
habilitacyjnego (po uprzednim uzyskaniu
zgody ZUS) odpowiednio przed³u¿ony lub
skrócony. Dopuszczalne to jest w przypad-
ku:
- pozytywnego rokowania, co do odzyska-
nia zdolnoœci do pracy w przed³u¿onym
czasie trwania rehabilitacji,
- wczeœniejszego przywrócenia zdolnoœci
do pracy,
- zaistnienia innych przyczyn le¿¹cych po
stronie ubezpieczonego albo rencisty.

Na koszt ZUS
Ca³kowity koszt rehabilitacji leczniczej
ubezpieczonego albo rencisty, ³¹cznie
z kosztami zakwaterowania, wy¿ywienia
oraz przejazdu (z miejsca zamieszkania
do oœrodka rehabilitacyjnego i z powro-
tem) ponosi ZUS. Z tym zastrze¿eniem,
¿e koszty przejazdu zwracane s¹ do wy-
sokoœci ceny biletu najtañszego œrodka
komunikacji publicznej z uwzglêdnieniem
przys³uguj¹cej danej osobie ulgi na prze-
jazd tym œrodkiem transportu.

H.C.
Podstawa prawna:
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
12.10.2001 r. w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu kierowania przez ZUS na
rehabilitacjê lecznicz¹ (Dz.U. nr 131, poz.
1457)

Dzieci z przedszkolnej grupy „Zaj¹cz-
ki” odwiedzi³y Urz¹d Miejski

w Œmiglu, aby spotkaæ siê z zastêpc¹
burmistrza - Wies³aw¹ Poleszak-Kra-
czewsk¹. Po sympatycznym powitaniu,
przedszkolaki zajê³y miejsca radnych
w sali, w której odbywaj¹ siê sesje. Pani
burmistrz w ciekawy, a zarazem przy-
stêpny sposób opowiada³a dzieciom, na
czym polega praca w³odarza miasta,
i z jakimi sprawami mo¿na przychodziæ

ZAJ¥CZKI W URZÊDZIE
do urzêdu. Potem zaprosi³a dzieci
na wycieczkê. Przedszkolaki po-
zna³y pracê niektór ych urzêdni-
ków, a na zakoñczenie odwiedzi³y
gabinet burmistrza. Ka¿de dziecko
mog³o usi¹œæ w jego fotelu, co oka-
za³o siê niesamowit¹ atrakcj¹. Byæ
mo¿e w przysz³oœci ktoœ z nich zaj-
mie to miejsce na d³u¿ej?

E. Lemañska
foto archiwum „Zaj¹czki” w gabinecie burmistrza
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S£OWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA
POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW S£OWIAÑSKICH

CZÊŒÆ 8
Radomicko c.d.
R. znaczn¹ by³o osad¹, gdy w r. 1258 ks.
Boles³aw, syn Odonicza, nadawa³ j¹ klasz-
torowi lubiñskiemu „cum tabernis et the-
loneo et omni jure forensi”, r. 1277 uwol-
ni³ j¹ Przemys³aw II od opola krzywiñ-
skiego, a w r. 1294 przekaza³ klasztorowi
po³owê sadzawki miejscowej i po³owê
m³yna. Oko³o tego czasu wysz³o R. z r¹k
benedyktynów lubiñskich; w r. 1311 bo-
wiem wystêpuje jako œwiadek Jaœko z R.,
syn Wincentego, wspólnie z Januszem
z Gu³tów (Golutow), synem Przec³awa;
o nadan¹ atoli po³owê m³yna i sadzawki
toczy³y siê jeszcze w r. 1335 spory, które
roztrzygniêto na korzyœæ klasztoru prze-
ciw roszczeniom Dobies³awa z Zielone-
go Dêbu czyli Zieleñca, Tomasza i ca³ej
ich rodziny. Miêdzy r. 1876 a 1382 pisa³
siê z R. Dobrogost, Gomó³ka, miêdzy
r. 1390-1 Hanka i Jutka, a w r. 1395 Miko-
³aj Radomiccy. Na ten mniej wiêcej czas
przypada te¿ podzia³ dóbr wspomnione-
go Przec³awa z Go³tów (z Go³uchowa,
w Herb. Paprockiego), który jednemu
z synów swoich zapisa³ R. Szmigiel i K³ê-
bów, temu samemu co w r. 1403 postara³
siê o odnowienie erekcyi dla koœcio³a
radomickiego. W r. 1505 by³ dzidzicem
R. Bernard. Córka jego Anna, ¿ona Mi-
ko³aja Jutrosiñskiego, zostawi³a tê majêt-
noœæ w r. 1536 Miko³ajowi Daleszyñskie-
mu za 1200 z³p. ówczesnych. W r. 1559
siedzia³ tu Stanislaw Radomicki (b. Ko-
twicz); nastêpnego roku puœci³a je Anna
Radomicka w wyderek (w dawnej Polsce:
kupienie maj¹tku z zapewnieniem po-
przedniemu w³aœcicielowi prawa odkupu
- przyp. red.) Rafa³owi Leszczyñskiemu;
po Hieronimie Radomickim, którego tu
jeszcze spotykamy w r. 1610, przesz³y te
dobra w rêce Tworzyjañskich przy schy³-
ku zesz³ego wieku posiada³a je Kordula
z Gorzeñskich Turnina, stolnikowa kali-
ska, a oko³o 1845 r. ks. Acerenza.
W r. 1580 sk³ada³o siê R. z 6 ³anów osia-
d³ych, 1/2 ³anu karczmarskiego, 2 za-
grod., 5 komorn., 3 osad. i z m³yna; do
par. nale¿a³y, prócz R. Boguszyn, Sierpo-
wo i Smyczyna Stara. Koœció³ p.w. œw.
Jana Chrzciciela istnia³ przed r. 1403;
w miejsce starego wystawili nowy, tak¿e
z drzewa, Tworzyjañscy po r. 1610; dzi-
siejszy, z ceg³y palonej, poœwiêcony zo-
sta³ w r. 1851; par., licz¹c¹ 830 dusz, sk³a-
daj¹ obecnie: B³otkowo, R., Sierpowo,
Smolno, Smyczyna i Wydorowo. Ksiêgi
koœcielne zaczynaj¹ siê od r. 1697. Szko-

³a istnia³a w r. 1685. Wieœ ma 36 dm., 307
mk. (282 katol., 25 prot.). Dominium li-
czy 95 mk. w 6 dm.; obszaru ma wraz
z Smolnem i Wydorowem, 1224,73 ha, t.j.
411,50 roli, 53,67 ³¹k, 2,98 pastw., 732,70
lasu, 23,33 nieu¿. i 0,55 wody; cz. doch.
grunt. 6489 mrk; chów byd³a holender-
skiego; w³aœcicielem jest Kalikst Biron,
ks. Kuroñski. W sk³ad okr. dom. wchodz¹
folw.: Smolno i Wydorowo. Ca³y okrêg
ma 10 dm., 146 mk. (107 katol, 39 prot.).

Robaczyn, wœ i fol., pow. Koœciañski
(Szmigiel), o 3 klm. na p³d.-wschód od
Szmigla, nad strug¹ (dop³ Obry), par.
Szmigiel, poczta i st. dr. ¿el. pod Starem
Bojanowem. Miêdzy 1386 i 1399 r. wy-
stêpuj¹ Polny z R. i ró¿ni Robaczyñscy
(Akta grodz. pozn.). W 1416 r. wchodzi
w sk³ad opola przemêckiego (ob. Prze-
mêt); w 1580 r. by³y tu 2 ³any osiad³e, 1/
2 pustego, 2 wiatraki, 2 osadn., 5 zagrod.
i 30 owiec; R. nale¿a³ dawniej do Boja-
nowskich, dziedziców Starego Bojanowa.
Wœ ma 26 dm., 191 mk. (90 kat., 101
prot.), obszaru 138 ha (98 roli, 17 ³¹k
i 3 lasu); czysty doch. z ha roli 10,57 mrk,
³¹k 9,79 mrk, lasu 4,31 mrk. Folwark li-
czy 63 mk. w 4 dm. i wchodzi w sk³ad
okr. domin. Stare Bojanowo. W³aœcicie-
lem jest Biron ks. Kuroñski.

Sierpów al. Sierpowo, niem. Zirpe, wœ
i fol., pow. koœciañski (Szmigiel), o 7 klm.
na p³d.-wschód od Szmigla, przy dr. ¿el.
poznañsko-wroc³awskiej; par. katol. Ra-
domicko, prot. Szmigiel, poczta i st. dr.
ż e l .  w  S t a r e m  B o j a n o w i e .  Z S. pochodzi³
banita £ukasz Sierpowski, na którego po-
chwycenie miasto Poznañ wyprawi³o w r.
1546 do Bojanowa 69 zbrojnych miesz-
czan; w r. 1564 nale¿a³ S. do Andrzeja Gór-
ki; bisk. poznañskim p³acono wówczas 24
gr. fert. z 2 ³anów osiad³ych. W r. 1580 by³y
tu 3 ³any os. , 5 zagr., 1 komor., m³yn wod-
ny i 30 owiec. Przy schy³ku zesz³ego stu-
lecia dziedzicem S. by³ szambelan August
Aleks. Bojanowski. Obecnie wœ ma 23 dm.,
174 mk. (65 kat. 109 prot.) i 162 ha (131
roli, 7 ³¹k, 2 lasu). Fol. (4 dm., 84 mk.)
wchodzi w sk³ad okr. dwor. Radomicko.

Sikorzyn, fol., po. koœciañski (Szmigiel),
o 5 klm. na zach.-p³d. od Szmigla; par.
D³u¿yna (dawniej Charbielin), poczta
w Szmiglu, st.dr.¿el. w Bojanowie, ma
2 dm., 52 mk. Wchodzi w sk³ad okr. dwor.
Morownica. W r. 1395 pisa³a siê z S.
Machna, prawuj¹ca siê z Miko³ajem Ra-

domickim (Akta gr. pozn., wyd. r. 1888,
n. 1960); r. 1564 nale¿a³ do Jana Cykow-
skiego, który p³aci³ od 4 1/2 ³an. osiad.
bisk. poznañskim 1 z³p. 24 gr. fertonów
(ferton inaczej wiardunek, ze staronie-
mieckiego Vierdung, oznacza czwart¹
czêœæ grzywny, ¿e zaœ grzywna liczalna
mia³a w Polsce groszy 48, ferton zatem
czyli wiardunek oznacza³ groszy 12 -
przyp. red.) W 1580 r. by³y 2 ³any os.,
3 æwierci pusto, 5 kmieci maj¹cych
po 3 æwierci roli i 3 rzemieœln. Z biegiem
czasu przy³¹czono S. do dóbr morownic-
kich, dziedzictwa Ma³achowskich i Nie-
golewskich.

Skoraczew al. Skoraczewo wœ i folw.,
pow. koœciañski (Szmigiel), o 6 klm. na
p³n. od Szmigla, przy trakcie z Koœciana
do Wielichowa, w pobli¿u kana³u obrzañ-
skiego; par. Bia³cz, poczta w Czaczu, st.
dr. ¿el. w Starem Bojanowie (o 9 klm.).
W r., 1399 pisa³ siê Piotr z S. (Akta grodz.
pozn., n. 1399); 1580 r. posiada³ tu Bar-
t³omiej J¹czyñski 2 ³any osiad³e, 3 zagr.
z rol¹ i 3 komor. Oko³o 1793 r. nale¿a³ S.
do Winc. Zbijewskiego na Bia³czu, póŸ-
niej do ̄ ó³towskich. Wœ ma 8 dm., 58 mk.
i wchodzi w sk³ad okr. wiejsk. Nowy
Bia³cz: fol. ma 2 dm., 53 mk., nale¿y do
okr. dworskiego Stary Bia³cz.

Sp³awie, wœ i dwór, pow. koœciañski
(Szmigiel), o 7 1/2 klm. na wsch.-p³d. od
Szmigla, na trakcie do Krzywinia; par.
Wonieœæ, szko³a w miejscu, poczta i st.
dr. ¿el. w Starem Bojanowie o 3 klm.
W r. 1398 pisa³ siê Gunter Pradel z S.;
w r. 1580 by³o tu 6 1/2 ³an. osiad³., 5 zagr.
2 osad. i 2 kom. Oko³o r. 1793 w sk³ad
dóbr wchodzi³y: Adamowo, Che³kowo,
Karmin, Parsko, S. Witos³aw i ¯ydowo;
dziedzicem by³ Onufry Krzycki, nastêp-
nie Kwilecki, chor¹¿y poznañski, w koñ-
cu Skarzyñscy. Dwór pierwotny, otoczo-
ny odwiecznymi lipami, zabudowany by³
z 4 stron; w œrodku znajdowa³ siê dzie-
dziniec. Tylne domostwa zawiera³y sk³a-
dy, piwnice i lochy, ¿elaznymi drzwiami
i kratami opatrzone. G³ówna czêœæ dwo-
rzyszcza mieœci³a izby mieszkalne, kapli-
cê i salê jadaln¹. Sufit w tej sali by³ z drze-
wa; na podci¹gu wyryty rok 1608. Komin
by³ w kszta³cie o³tarza, z figurami, kolum-
nami i arabeskami, z dat¹ 1624 r. Piece
szczególnego kszta³tu; okr yte mnó-
stwem figur wypuk³ych, sk³ada³y siê po
najwiêkszej czêœci z trzech tylko sztuk;
na ka¿dym z nich by³ rok wyryty. c.d.n.
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Uroczyste wrêczenie medali prezy-
denta RP za „D³ugoletnie po¿ycie

ma³¿eñskie” kolejnym parom z gminy
Œmigiel, które 50 lat temu powiedzia³y
sobie sakramentalne „tak”, odby³o siê
20 listopada w Restauracji „Marta”. De-
koracji dokona³a, w imieniu burmistrza
Œmigla, Wies³awa Poleszak-Kraczewska
w asyœcie Romana Schillera - wiceprze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej oraz Do-
roty Skorupiñskiej - zastêpcy kierowni-
ka Urzêdu Stanu Cywilnego w Œmiglu.
Nie zabrak³o równie¿ toastu za jubilatów.
Odznaczenia przyznano nastêpuj¹cym
parom: Czes³awie i Janowi Kisielom oraz
Barbarze i Florianowi Liberdom ze Sta-
rego Bojanowa, Zofii i Janowi Rankom
oraz Stanis³awie i Edwardowi Skrzypczak
z Karœnic, Helenie i Stanis³awowi Bia³ym
z Karmina, Bronis³awie i Florianowi No-
wakom z Morownicy, Miros³awie i Roma-

Z£OTE GODY

nowi Nowakom z Koszanowa, Longinie
i Wojciechowi Kokornaczykom z Niet¹¿-
kowa, Halinie i Stanis³awowi Korpackim
z Sierpowa, Czes³awowi i Czes³awie Swo-
rackim ze Sp³awia, Urszuli i Alfredowi

Filipowiczom, Halinie i Stanis³awowi
Hamrolom, Kazimierze i Józefowi KaŸ-
mierczakom oraz Bo¿enie i Zbigniewo-
wi Szymañskim ze Œmigla.

AKA, foto A. Kasperska

Z³oci jubilaci

Dobra zabawa, niezapomniane chwi-
le, nowe doœwiadczenia i przyjaŸnie

- tak wspominaj¹ paŸdziernik dzieci i m³o-
dzie¿ w wieku 4-12 lat z: Karœnic, Nowe-
go Bia³cza, Broñska, Starego Bia³cza
i Ksiêginek, dziêki realizacji projektu pt.
„Wspólne zabawy du¿ych i ma³ych”.
W ramach niego przez trzy kolejne so-
boty odby³y siê zajêcia dla uczestników.
11 paŸdziernika, w sali w Karœnicach,
uczestnicy przygotowali dla siebie wizy-
tówki, tañczyli z w³asnorêcznie przygo-
towanymi kolorowymi kwiatami oraz
bawili siê przy grach i zabawach integra-
cyjnych opartych na metodzie Klanza.
18 paŸdziernika, w sali w Broñsku, g³ów-
nym tematem by³y zajêcia plastyczne.
Dzieci i m³odzie¿ przygotowa³y maski
kozy, z którymi bawili siê i tañczyli. Po-
znali tak¿e ró¿ne techniki plastyczne:
wykonywali obrazy pastelami, jesienne
plakaty z liœci oraz deszczowe obrazy,
które tworzyli za pomoc¹ kalki i ¿elazka.
25 paŸdziernika, w sali w Broñsku, od-
by³y siê zajêcia sportowo-rekreacyjne.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
Dzieci rywalizowa³y ze sob¹ w 4 dru¿y-
nach, w m.in.: biegu ze skakank¹, jeŸdzie
na talerzu, slalomie z pi³k¹, itp.
26 paŸdziernika, w sali w Karœnicach,
odby³ siê festyn pn. „Œwiêto pieczone-
go ziemniaka”. Zorganizowa-
no ziemniaczane konkurencje,
takie jak: dziki odkopuj¹ ziem-
niaki, sadzenie ziemniaków, naj-
d³u¿sza obierka, transpor ter
ziemniaków, ziemniaczane cu-
daki - kar toflaki oraz slalom
z ziemniakami. Dla dzieci i m³o-
dzie¿y nie zabrak³o s³odyczy
oraz drobnych upominków, na-
tomiast doroœli mi³o spêdzili
niedzielne popo³udnie przy ka-
wie i cieœcie przygotowanym
przez mamy uczestników pro-
jektu. By³o równie¿ ognisko, na któ-
rym pieczono kie³baski i ziemniaki.
W ramach projektu 8 listopada dzieci
wyjecha³y tak¿e na wycieczkê do Lesz-
na, do sali zabawa oraz kina.
Projekt zosta³ dofinansowany ze œrodków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich.
Wnioskodawc¹ projektu by³a grupa nie-
formalna w sk³adzie: Jan Pietrzak, Zbi-
gniew Kêdziora, Franciszek £akomy

przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
Partnerstwo Lokalne w Œmiglu reprezen-
towanym przez Annê Wieczorek - preze-
sa oraz Annê Jaworsk¹ - sekretarza.

Anna Jaworska
foto archiwum

W pi¹tek, 21 listopada br., dzieci
         z przedszkolnej grupy „Skrzaty”
wybra³y siê na wycieczkê do piekarni Be-
aty i Piotra Kaczmarków.
Dzieci mia³y mo¿liwoœæ zobaczyæ, jak
wygl¹da piekarnia od œrodka. Obejrza³y
najwa¿niejsze pomieszczenia w piekarni:
magazyn z m¹k¹, pomieszczenie, w któ-
rym wyrasta ciasto oraz magazyn, w któ-
rym przechowuje siê ju¿ upieczone pieczy-
wo. Wszystko by³o ciekawe: ogromne

SKRZATY W PIEKARNI
misy na ciasto, wózki z upieczonym chle-
bem, wielkie ³opaty do wysadzania pieczy-
wa, a tak¿e maszyna do krojenia chleba
na równiutkie kromeczki. Œwie¿y chleb
smakowa³ wszystkim wyœmienicie. Skrza-
ty pozna³y tak¿e kolejne etapy pieczenia
chleba oraz produkty potrzebne do jego
wypieku. Dowiedzia³y siê równie¿, w jakiej
temperaturze i w jakim czasie pieczony jest
chleb. Zaczyna siê okres przedœwi¹teczny
i najwiêksz¹ radoœæ sprawi³a dzieciom

mo¿liwoœæ samodzielnego wykrawania
pierników i uk³adania ich na blachach,
które potem powêdrowa³y do pieca. Po
paru minutach s³odkie pierniczki by³y go-
towe. Dzieci zobaczy³y, jak siê je lukruje
i dekoruje.
Po zwiedzeniu piekarni przedszkolaki
otrzyma³y pierniczki, które zjad³y z wiel-
kim apetytem.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim pra-
cownikom piekarni za okazan¹ goœcinnoœæ
i bardzo mi³¹ atmosferê.

E. Ki¹ca

Konkurs na najd³u¿sz¹ obierkê
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W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci zosta³
zorganizowany II Wolsztyñski

Bieg Niepodleg³oœci. Na 10 km tra-
sie rozci¹gaj¹cej siê wokó³ jeziora
zmierzy³o siê ze sob¹ 400 biegaczy.

WOKÓ£ JEZIORA
Byli wœród nich zawodnicy z Sekcji
Biegacza funkcjonuj¹cej przy OKFiR
Œmigiel. W kat. 40 lat Kinga Zieliñ-
ska zajê³a 3 miejsce (154 open), Da-
r iusz Woyczyñski  w kat .  30 lat  -

6 miejsce (36 open), Marian Skrzyp-
czak w kat. 50 lat - 8 miejsce (99 open),
a Micha³ Szkudlarek 3 miejsce w kat.
70 lat (367open).

M.D.

W sobotê, 22 listopada br. w sali Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿kowie
odby³ siê VI Zimowy Turniej w Pi³ce
Halowej dla Szkó³ Podstawowych oraz
Gimnazjum. Organizatorem turnieju by³
Uczniowski Klub Sportowy „Junior”
w Niet¹¿kowie. Zaproszono do udzia³u
w nim ministrantów z okolicznych para-
fii, jednak nie wszystkie zespo³y zg³osi³y
siê do rozgrywek. W kategorii szkó³ pod-
stawowych zmierzy³y siê ze sob¹ zespo-
³y: parafii œw. Barbary w Buczu, parafii
œw. Jadwigi w Wilkowie Polskim, parafii
œw. Micha³a Archanio³a w Czaczu oraz
parafii NMP Wniebowziêtej w Koœcianie.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych walczyli
ministranci z: parafii œw. Franciszka
z Asy¿u w Bronkowie, parafii œw. Jadwi-
gi w Wilkowie Polskim, parafii œw. Mi-
cha³a Archanio³a w Czaczu, parafii œw.
Barbary w Buczu, parafii NMP Wniebo-
wziêtej w Koœcianie oraz parafii Najœwiêt-
szej Marii Panny Wniebowziêtej w Œmi-
glu.

MINISTRANCI NA BOISKU
Dru¿yny w grupie
szkó³ podstawowych
zagra³y systemem
„ka¿dy z ka¿dym”.
Najlepszym zespo-
³em okaza³ siê zespó³
ministrantów z para-
fii NMP Wniebowziê-
tej w Koœcianie, dru-
gi by³ zespó³ z Wilko-
wa Polskiego, a trze-
ci¹ lokatê zajê³a buc-
ka dru¿yna. Nato-
miast dru¿yny w ka-
tegorii gimnazjum podzielono na dwie
grupy. Zwyciêzca z grupy A zagra³ w pó³-
finale z zespo³em z grupy B, który zaj¹³
w niej drugie miejsce. Zwyciêzca
z grupy B z zespo³em, który zaj¹³ drugie
miejsce w grupie A. Zwyciêzcy tych me-
czów spotkali siê w finale. W meczu fina-
³owym pad³ remis 0:0. Zwyciêzcê turnieju
wy³oni³y rzuty karne. 5:4 pokonali mini-
stranci z Bucza ministrantów z Broniko-
wa. W meczu o trzecie miejsce ministran-

ci z Wilkowa Polskiego pokonali mini-
strantów z Koœciana 3:0.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy, a najlepsze zespo³y otrzyma³y
puchary. Wrêczenia nagród dokona³a pani
pose³ RP - Ma³gorzata Adamczak.
Dziêki wsparciu finansowemu turnieju
przez powiat koœciañski, uczestnicy otrzy-
mali posi³ek przygotowany przez restau-
racjê „Marta”.

J.P., foto archiwum

Uroczystoœæ wrêczenia nagród

W Jerce, 23 listopada br., zosta³ zor-
ganizowany Memoria³ im. Ryszar-

da Hytrego. W tym turnieju pi³ki siatko-
wej, wœród czterech dru¿yn kobiecych,
wyst¹pi³y a¿ dwa zespo³y z naszej gminy.
Dru¿yna „Byczki” Gniewowo zajê³a III,
natomiast reprezentacja Starej Przysie-
ki Drugiej - IV miejsce.
Dziewczêta z Gniewowa wyst¹pi³y tego
dnia w sk³adzie: Karolina Kamiñska,
Weronika Szczerbal, Weronika Buchert,
Klaudia Krajewska, Barbara Nowacka

SIATKARKI NA MEMORIALE

i Marcelina Jêdraczak. Na szczególne
wyró¿nienie za swoj¹ grê zas³u¿y³a Bar-

bara Nowacka.
Dru¿yna z Przysieki gra³a w sk³adzie:
Ma³gorzata Rosiak, Marieta Ratajczak,
Ewelina Micha³owicz, Ma³gorzata Rzep-
ka, Izabela Bohn i Paulina Bohn, a wœród
nich najlepsza okaza³a siê Ma³gorzata
Rzepka.
Dru¿yny otrzyma³y puchary, a wyró¿nio-
ne dziewczêta statuetki. Znalaz³o siê rów-
nie¿ coœ s³odkiego dla ka¿dej zawodnicz-
ki.

Krzysztof Pawlak, foto archiwum

WF Z KLAS¥

Dru¿yna z Gniewowa

Debata by³a owocnaW bie¿¹cym roku szkolnym Zespó³
Szkó³ w Starym Bojanowie zosta³

przyjêty do II edycji programu pn. „WF
z klas¹”. Program jest organizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej realizo-
wany przy wspó³pracy „Gazety Wyborczej”
i portalu Sport.pl.
Organizatorzy tym przedsiêwziêciem chc¹
zachêciæ uczniów do korzystania
z lekcji wychowania fizycznego. W szkole
odby³a siê debata przy sportowym, okr¹-
g³ym stole, poœwiêcona kwestii udoskona-

lenia zajêæ sportowych
i rekreacyjnych. Wziêli
w niej udzia³ uczniowie
klas IV-VI szko³y podsta-
wowej, nauczyciele oraz
dyrektor placówki - Tade-
usz Ilmer. Efektem deba-
ty s¹ sprecyzowane zada-
nia do realizacji w bie¿¹-
cym roku szkolnym.
SZ Stare Bojanowo, foto

archiwum






