
C
en

tr
u

m
 K

u
lt

u
ry

 w
 Œ

m
ig

lu

ISSN 1429-8791

Cena 2 z³
(w tym 8% VAT)

Nak³ad 450 egz. Rok XXI  Nr 10 (361) listopad  2012 r.





listopad/2012 3

SPIS TREŒCI

S³awomir Grzesiewicz.
Sk³ad i opracowanie graficzne: Magdalena Dymarkowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i poprawiania tek-
stów oraz listów, nie zwraca materia³ów nie zamówionych i nie od-
powiada za treœæ og³oszeñ.
Druk:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Aldona Józefowicz
ul. £¹kowa 38, 64-030 Koœcian

„Witryna Œmigielska” – Wydawca: Centrum Kultury, 64-030 Œmi-
giel, ul. Koœciuszki 20, tel. (65) 5 180 273, fax (65) 511 78 13.
Redakcja: Centrum Kultury, 64-030 Œmigiel, ul. Koœciuszki 20,
tel (65) 5 180 273, fax (65) 511 78 13.
e-mail: ck@smigiel.pl     www.ck-smigiel.pl
Redaguje zespó³ w sk³adzie: E. Kurasiñski (redaktor naczelny),
¯. Klecha, J. Pawicki, B. Mencel, D. Hampel, M. Dymarkowska,  Dzia³
Promocji UM w Œmiglu, Aldona Micha³owska, Anna Pohl,

3  Przyroda wokó³ nas
  4  XXVI Sesja Rady Miejskiej Œmigla
  4  Z³ote Gody
  5  Wspania³y jubileusz
  6  c.d. Wspania³y jubileusz
  7  Wiarusy graj¹ ju¿ 10 lat
  8  Pa³ac w Starym Bojanowie
  8  Na grzyby do biblioteki
  9  Medal Komisji Narodowej dla Pani
      Dyrektor
  9  Micha³ Szkudlarek odznaczony
10  Jubileuszowe Gospodynie
10  Fizyka dla smyka
10  Lekcja chemi z Orlenem
11  Otrzêsiny i pasowanie
11  Plastusiowa szko³a
11  Klub Wolontariusza dzia³a

12  Ciekawi ludzie odwiedzaj¹ przedszkola-
       ków
12  Pasowanie w Starym Bojanowie
12  Noc naukowców
13  Za zamkniêtymi drzwiami...
14  Krymina³ki
14  Lekcja z Pyrkiem
15  Krzy¿ówka
16  K¹cik kulinarny - na jesienn¹ chandrê
16  Co czytaæ w listopadzie? Nie tylko Sta-
      dion Narodowy pod wod¹, ale i Manha-
      ttan
17  III Turniej Orlika o puchar premiera
      Donalda Tuska
17  Jesienne bieganie
18  I Jesienny Turniej Pi³karski
18  VII Œmigielska Jesieñ Turystyczna

Wystawa fotograficzna, która zosta-
³a otwar ta 17 paŸdziernika br.

w Centrum Kultury w Œmiglu dowodzi,
¿e nie trzeba wybieraæ siê w dalekie pod-
ró¿e, ¿eby zrobiæ ³adne zdjêcie. Wystarczy
nieraz rozejrzeæ siê by dostrzec piêkno
w otaczaj¹cej nas przyrodzie. Tak w³aœnie
postêpuje Jacek Maria Nieniewski - autor
zdjêæ prezentowanych na wystawie pod
tytu³em „Przyroda wokó³ nas”. J.M. Nie-
niewski to emerytowany nauczyciel che-
mii i informatyki. Od czasów szko³y œred-
niej amatorsko zajmuje siê fotografi¹. Fo-
tografuje g³ównie krajobrazy, roœliny, zwie-
rzêta. Wiêkszoœæ zdjêæ prezentowanych na
wystawie to zatrzymane w kadrze roœliny
i owady ¿yj¹ce w jego ogrodzie, a tak¿e
piêkne leœne widoki, g³ównie z okolic So-
ko³owic. Dziêki temu, ¿e zdjêcia nie zosta-
³y poddane ¿adnej obróbce graficznej bije

PRZYRODA WOKÓ£ NAS
z nich czysta, „nieska¿ona” ni-
czym przyroda.
Wystawa fotografii J.M. Nie-
niewskiego zosta³a otwarta
w ramach projektu Moja Wiel-
kopolska 2012 - Wielkopolski
Festiwal Fotografii im. Irene-
usza Zje¿d¿a³ki organizowane-
go przez Wojewódzk¹ Bibliote-
kê Publiczn¹ i Centrum Anima-
cji Kultury w Poznaniu. Festiwal
odbywa³ siê w dniach 13-27 paŸ-
dziernika. To pierwsza na tak¹
skalê impreza poœwiecona foto-
grafii w naszym województwie. Program
festiwalu obj¹³ blisko 60 wystaw fotogra-
ficznych w 34 miejscowoœciach. Wszyst-
kie zosta³y opisane w specjalnym, festiwa-
lowym katalogu. Nie zabrak³o w nim stro-
ny poœwiêconej œmigielskiej wystawie, co

sprawia, ¿e przesz³a ona niejako do histo-
rii bêd¹c pierwsz¹ wystaw¹ zorganizo-
wan¹ w Œmiglu w ramach Wielkopolskie-
go Festiwalu Fotografii.

M.D.
foto M. Dymarkowska

J.M. Nieniewski na tle swoich fotografii
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Kolejna Sesja Rady Miejskiej Œmigla
odby³a siê 26 wrzeœnia br. Uczest-

niczyli w niej wszyscy radni, którzy jed-
nog³oœnie podjêli uchwa³ê o podziale
miasta i gminy Œmigiel na jednomanda-
towe okrêgi wyborcze przy wyborach do
rad gmin, dostosowuj¹c j¹ do nowych
przepisów Kodeksu Wyborczego. Zmia-
na ta dotyczy g³ównie samego miasta
Œmigiel, które zosta³o podzielone na
4 okrêgi wyborcze. Jeden okrêg wybor-
czy zostanie utworzony w Koszanowie,
natomiast kolejny - okrêg wyborczy
w Starym Bojanowie, zosta³ podzielony
na 2 okrêgi (wieœ Stare Bojanowo oraz
Robaczyn/Bruszczewo). Istotn¹ zmian¹
jest równie¿ do³¹czenie Gliñska do okrê-
gu wyborczego Czacz/Czaczyk, co spo-
wodowane jest koniecznoœci¹ s¹siadowa-
nia ze sob¹ miejscowoœci w danym okrê-
gu wyborczym. Wszystkie te zmiany zo-
sta³y pozytywnie zaopiniowane przez Ko-
misarza Wyborczego w Lesznie.
Radni podjêli tak¿e uchwa³ê umo¿liwia-
j¹c¹ przekazanie klubom sportowym
œrodków finansowych na ich dzia³alnoœæ
w roku 2013. Podjêto uchwa³y umo¿liwia-
j¹ce zakup od powiatu koœciañskiego
gruntu pod infrastrukturê w Niet¹¿kowie
oraz odkupienie od parafii w Starym Bo-
janowie za przys³owiow¹ „z³otówkê”
utwardzonej drogi, która od wielu lat
pe³ni³a rolê drogi gminnej.
Zajêto siê równie¿ sprawami pomocy spo-
³ecznej. Podjêto uchwa³ê umo¿liwiaj¹c¹

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
odst¹pienie lub obni¿enie pobieranych
op³at za us³ugi z zakresu pomocy spo³ecz-
nej - do¿ywianie, je¿eli dochód uprawnia-
j¹cy do skorzystania z tej formy pomocy
jest czêœciowo przekroczony oraz uchwa-
³ê dotycz¹ca zasad odp³atnoœci za œwiad-
czenia z pomocy spo³ecznej. Zaktualizo-
wano „Wieloletni program gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem Gminy
Œmigiel w latach 2012-2017”. Obecnie
gmina posiada w swoich zasobach loka-
le komunalne (zak³ada siê, ¿e 30 % zosta-
nie w najbli¿szych latach sprzedanych),
7 wolnych lokali socjalnych oraz lokale
chronione, przeznaczone dla wychowan-
ków domów dziecka, którzy mog¹ je u¿yt-
kowaæ nie d³u¿ej ni¿ 2 lata. Istotn¹ czê-
œci¹ sesji by³o przyjêcie uchwa³y dotycz¹-
cej podatków od nieruchomoœci i œrod-
ków transportu na rok 2013. Podatek od
œrodków transportowych wzroœnie o 4%.
Wiêkszoœæ podatków od nieruchomoœci
pozostaje w niezmienionych stawkach.
Stawki podatku od nieruchomoœci na rok
2013 kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
- podatek od budynków mieszkalnych -
0,72 z³ od 1m2, (wzrost o 0,03 z³ od 1m2),
- podatek od budynków oraz budynków
mieszkalnych zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodarczej - 19,50 z³
od 1m2,
- podatek od budynków przeznaczonych
na dzia³alnoœæ lecznicz¹ - 4,63 z³ od 1m2,
- podatek od budynków zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alnoœci w zakresie obrotu

kwalifikowanym materia³em siewnym -
10,65 z³ od 1m2,
- podatek od innych budynków, w tym
budynków zajêtych na prowadzenie od-
p³atnej dzia³alnoœci statutowej po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego - 6,00 z³ od 1m2,
- podatek od budowli - 2% ich wartoœci,
- podatek od gruntów zwi¹zanych z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej -
0,82 od 1m2,
- podatek od gruntów pod jeziorami oraz
gruntów zajêtych na zbiorniki retencyjne
i elektrownie wodne - 4,51 od hektara,
- podatek od innych gruntów, w tym grun-
tów zajêtych na prowadzenie odp³atnej
dzia³alnoœci statutowej po¿ytku publiczne-
go przez organizacje po¿ytku publiczne-
go - 0,30 z³ od 1m2.
Na zakoñczenie przewodnicz¹cy Komi-
sji Rewizyjnej przedstawi³ radzie usta-
lenia komisji dotycz¹ce skargi pani
B. Kaczmarek z Robaczyna na dzia³al-
noœæ Burmistrza Œmigla w zakresie wy-
budowania przepompowni w Robaczy-
nie. Radni po przedstawieniu ustaleñ
komisji opracowanych na podstawie
analizy dokumentów oraz wizji lokal-
nej i wys³uchania argumentów strony
skar¿¹cej postanowili skargê odrzuciæ,
uznaj¹c dzia³ania burmistrza za prawi-
d³owe. Burmistrz za niezasadn¹ uzna³
równie¿ skargê na kierownika Jednost-
ki Realizuj¹cej Projekt.

Monika Tomaszewska

Kolejne pary ma³¿eñskie, które pó³
wieku temu w œmigielskim Urzêdzie

Stanu Cywilnego wypowiedzia³y sakra-
mentalne „tak”, zosta³y odznaczone me-
dalami Prezydenta RP za „D³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie”. Uroczyste wrêcze-
nie odznaczeñ odby³o siê 18 wrzeœnia
w Restauracji „Marta”. Dekoracji doko-
na³ burmistrz Œmigla - Wiktor Snela
w asyœcie Wies³awy Poleszak-Kraczew-
skiej - zastêpcy burmistrza i Wies³awa Ka-
sperskiego - przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej. Jubilatom gratulowa³a tak¿e
Dorota Skorupiñska - zastêpca kierow-
nika Urzêdu Stanu Cywilnego w Œmiglu.
Nie zabrak³o równie¿ toastu za jubilatów.
Odznaczenia przyznano nastêpuj¹cym
parom: Gabrieli i Marianowi Buchwal-
dom z Czacza, Bronis³awie i Teodorowi
Jakubowskim z Bronikowa, Zofii i Julia-
nowi Kowalskim oraz Janinie i Janowi
Olejnikom ze Starego Bojanowa, Marcie
i W³adys³awowi Koz³owskim oraz Hele-

Z£OTE GODY
nie i Bronis³awowi Przybeckim z Karœnic,
Irenie i Zygmuntowi Siejakom z Bielaw,
Kazimierze i Józefowi Urbaniakom oraz
Monice i Jerzemu Wêgierskim z Nowe-
go Bia³cza, Zofii i Zygmuntowi Wasielew-
skim oraz Janinie i Czes³awowi Szymle-
tom z Koszanowa, Mariannie i Kazimie-
rzowi Wolnikom z Gliñska, a tak¿e Jani-

nie i Franciszkowi Cieœlikom, Zofii i Ze-
nonowi Dolczewskim, Stanis³awie i Józe-
fowi Jankowiakom, Janinie i Marianowi
Maækowiakom, Janinie i Mieczys³awowi
Suwiczakom oraz Janinie i Leonowi Woj-
ciechowskim ze Œmigla.

AKA
foto A. Kasperska

Jubilaci odznaczeni medalami
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Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielko-
polscy” dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³

Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie ob-
chodzi³ jubileusz 30-lecia swojej dzia³al-
noœci. Z tej okazji odby³o siê wiele wyda-
rzeñ i uroczystoœci.
29 wrzeœnia br. odby³ siê koncer t
w auli Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawo-
dowej w Lesznie, który zainaugurowa³
œwiêtowanie tej rocznicy. W trwaj¹cym
nieca³e 4 godziny widowisku wziê³o
udzia³ oko³o 120 cz³onków zespo³u, któ-
rzy zaprezentowali w ca³oœci aktualny
repertuar, do którego zalicza siê takie
tañce narodowe, jak: polonez i mazur
oraz tañce i przyœpiewki regionalne, jak:
kszczonowskie, opolsko-raciborskie, gó-
rali Beskidu Œl¹skiego, Krakowiaków
Wschodnich, rzeszowsko-przeworskie,
górali Beskidu ¯ywieckiego, z Bukówca
Górnego, Szamotu³, Wielkopolski Za-
chodniej i Koœciana. Tancerzom akom-
paniowa³y dwie kapele: du¿a i dudziar-
ska. W celu uszanowania rodzimej kul-
tury, druga czêœæ koncertu sk³ada³a siê
wy³¹cznie z folkloru wielkopolskiego,
która zosta³a zakoñczona widowiskiem
tañców i przyœpiewek koœciañskich pt.
„Swaty w Morownicy”. Podczas imprezy
po raz pierwszy zespó³ wyst¹pi³ w zrekon-
struowanych strojach z okolic Koœciana.
Pokazy taneczne, wokalne i muzyczne
uzupe³nia³y krótkie filmy o historii i osi¹-
gniêciach zespo³u. W koncercie uczest-
niczy³o wiele delegacji samorz¹dowych,
parlamentarzystów, zespo³ów folklory-
stycznych, stowarzyszeñ, które z³o¿y³y
¿yczenia jubilatowi. Pose³ RP - pani Ma³-
gorzata Adamczak w imieniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP -
pana Bogdana Zdrojewskiego, wrêczy³a
zespo³owi odznakê honorow¹ - „Zas³u¿o-
ny dla Polskiej Kultury”. Koncert poprze-
dzi³o spotkanie by³ych i obecnych cz³on-
ków zespo³u.
Dzieñ póŸniej - 30 wrzeœnia w koœciele

WSPANIA£Y JUBILEUSZ
p.w. œw. Stanis³awa Kostki w Œmiglu od-
by³a siê msza œw. w intencji zespo³u cele-
browana przez ks. dziekana Tadeusza
Fo³czyñskiego. Po nabo¿eñstwie, w Cen-
trum Kultury w Œmiglu, otwarto wysta-
wê pt. „XXX lat ZPiT „¯eñcy Wielkopol-
scy”. Zgromadzono na niej pami¹tki, dy-
plomy, wyró¿nienia, materia³y archiwal-
ne, plakaty oraz zdjêcia ukazuj¹ce 30-let-
ni¹ historiê zespo³u. Wystawê mo¿na
by³o zwiedzaæ do 14 paŸdziernika br. Nie-
zwykle mi³ym akcentem uroczystoœci
jubileuszowych by³ bal, w którym wziêli
udzia³ obecni i byli cz³onkowie zespo³u.
Zabawa rozpoczê³a siê zgodnie z polsk¹
tradycj¹, czyli polonezem, którego popro-
wadzi³ za³o¿yciel zespo³u - pan Eugeniusz
Kurasiñski. Z okazji jubileuszu wydano
tak¿e informator oraz widokówkê o ze-
spole, która jednoczeœnie pe³ni rolê ce-
gie³ki na rzecz dzia³alnoœci ZPiT „¯eñcy
Wielkopolscy”. Obchody tej rocznicy za-
koñczy³ drugi koncert jubileuszowy, któ-
r y odby³ siê w Centrum Kultur y
w Œmiglu, 14 pa¿dziernika br.
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-

scy” serdecznie dziêkuje wszystkim oso-
bom i instytucjom, które przyczyni³y siê
do organizacji i uœwietnienia uroczysto-
œci jubileuszowych, a w szczególnoœci:
w³adzom samorz¹dowym Œmigla i powia-
tu koœciañskiego, parlamentarzystom
i radnym, rektorowi Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Lesznie, ksiêdzu
dziekanowi dekanatu œmigielskiego, dy-
rektorowi i pracownikom Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie, dy-
rektorowi i pracownikom Centrum Kul-
tury w Œmiglu, Stowarzyszeniu Mi³oœni-
ków Folkloru „¯eñcy Wielkopolscy”, Ko-
œciañskiemu Oœrodkowi Kultury, twór-
com filmów o historii zespo³u, autorom
zdjêæ wykorzystanym w widokówce, oso-
bie odpowiedzialnej za przygotowanie
balu jubileuszowego, radzie rodziców
oraz cz³onkom zespo³u bezpoœrednio za-
anga¿owanym w organizacjê jubileuszu.
Dziêkujemy tak¿e za wszystkie ¿yczenia
i wyrazy sympatii.
Jako kierownik zespo³u serdecznie dziê-
kujê ca³ej kadrze instruktorskiej, muzy-
kom i tancerzom za ogromne zaanga¿o-
wanie i poœwiêcenie w przygotowaniu
programów artystycznych obu koncer-
tów i oprawy mszy œw.

Rafa³ Rosolski

HISTORIA ZESPO£U
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy” powsta³ 23.09.1982 roku z inicjaty-
wy ówczesnego dyrektora Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Niet¹¿kowie (aktualnie
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
Jana Kasprowicza w Niet¹¿kowie), pana
Seweryna Miedziñskiego. Pierwszym
jego instruktorem, choreografem i kie-
rownikiem, a zarazem za³o¿ycielem by³
nauczyciel w/w Zespo³u Szkó³ Rolni-
czych - Eugeniusz Kurasiñski.
Pocz¹tkowo zespó³ dzia³a³, jako przyszkol-
ne kó³ko taneczne. W ramach pierwsze-
go roku pracy uczniowie - cz³onkowie kó³-

Folkor z okolic Kościana Beskid Żywiecki

W koncercie uczestniczy³o wiele
delegacji samorz¹dowych
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ka uczyli siê tañców towarzyskich, dysko-
tekowych, poloneza i integracyjnych za-
baw tanecznych. Sami szyli stroje do
pierwszego wystêpu, który mia³ miejsce
w auli szkolnej, w maju 1983 roku. W mia-
rê up³ywu czasu do programu wprowadza-
no coraz wiêcej tañców narodowych, re-
gionalnych, pieœni ludowych i obrzêdo-
wych.
Po roku dzia³ania dyrekcja Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Niet¹¿kowie zakupi³a dla
zespo³u stroje krakowskie. Od 1985 roku
zespó³ nosi nazwê „¯eñcy Wielkopolscy”.
Pierwszym, wa¿nym sukcesem by³o zdo-
bycie najwy¿szego podium przez reprezen-
tacjê Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Niet¹¿-
kowie na I Wojewódzkim Festiwalu Kul-
tury organizowanym przez Zarz¹d Woje-
wódzki Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
w 1984 roku. Trzon tej reprezentacji sta-
nowi³ ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”, zdoby-
waj¹c wtedy pierwsze miejscew kategorii
tañców narodowych, regionalnych, przy-
œpiewek i obrzêdów. PóŸniej pojawi³y siê
kolejne osi¹gniêcia i sukcesy na konkur-
sach wojewódzkich i ogólnopolskich,
w tym te najcenniejsze na Ogólnopolskich
Przegl¹dach Kultury M³odzie¿y Szkolnej
w Przeworsku. Do sukcesów tancerzy zna-
cz¹co przyczyni³y siê kapele: du¿a i du-
dziarska. Ta ostatnia odnios³a równie¿ sa-
modzielnie sukcesy artystyczne na kon-
kursach kapel dudziarskich i skrzypków.
Ukoronowaniem pierwszego piêciolecia
dzia³alnoœci zespo³u by³ koncert z 13 in-
nymi, wyró¿nionymi zespo³ami pieœni
i tañca na scenie Teatru Wielkiego w War-
szawie z okazji XXX-lecia Zwi¹zku M³o-
dzie¿y Wiejskiej.
W 1988 roku zespó³ po raz pierwszy wyje-
cha³ na zagraniczne wystêpy do NRD,
a nieco póŸniej do Szwecji, S³owacji
i Rosji. Podczas pierwszego jubileuszu
z okazji 10-lecia dzia³alnoœci, zespó³ posia-
da³ ju¿ w swoim programie wszystkie tañ-
ce narodowe: polonez, kujawiak, oberek,
krakowiak i mazur oraz wi¹zanki tañców
i przyœpiewek: szamotulskich, z Wielko-
polski Zachodniej, lubelskich i rzeszow-
sko-przeworskich.
Pocz¹tek lat 90-tych przyniós³ zmiany ka-
drowe. W 1991 roku kierownikiem
i instruktorem zosta³ Karol Rupociñski.
W nastêpnym roku kierownictwo ponow-
nie obj¹³ Eugeniusz Kurasiñski, a w po³o-
wie 1993 roku nowym kierownikiem i in-
struktorem zespo³u zosta³ Rafa³ Rosolski,
który funkcjê tê pe³ni do dnia dzisiejsze-
go. Trudny okres transformacji ustrojowej
w Polsce i zmiany kadrowe nie zak³óci³y
jednak dzia³alnoœci zespo³u, który w 1996
roku przeszed³ pomyœlnie weryfikacjê
i zosta³ cz³onkiem Polskiej Sekcji Miêdzy-
narodowej Rady Stowarzyszeñ Folklory-

stycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
C.I.O.F.F. W 1998 roku mia³o miejsce jed-
no z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii
zespo³u - spotkanie z Ojcem Œwiêtym Ja-
nem Paw³em II przed Bazylik¹ œw. Piotra
w Rzymie. W rok póŸniej „¯eñcy Wielko-
polscy” wraz z re¿yserem - Andrzejem
Wajd¹ i aktorami ekranizacji epopei naro-
dowej „Pan Tadeusz” uczestniczyli
w otwarciu Skansenu Filmowego „Sopli-
cowo” w Cichowie. Od po³owy lat 90-tych
zespó³ regularnie zacz¹³ wyje¿d¿aæ na za-
graniczne koncerty. W ci¹gu 30 lat dzia-
³alnoœci 33-krotnie goœci³ poza granicami
kraju, odwiedzaj¹c takie pañstwa, jak: Bia-
³oruœ (2003), Bu³garia (2007, 2009, 2012),
Dania (2000), Francja (1990, 2000), Gre-
cja (1999), Holandia (1997), NRD (1988,
1989), Niemcy (1993, 1997), Rosja (1989),
Serbia (2009), S³owacja (1989, 1996, 1998,
2000, 2011), Szwecja (1988), Turcja (2011),
Ukraina (1995), W³ochy (1998, 1999, 2001,
2004, 2005, 2012), Wêgry (1997, 2009).
Pod koniec lat 90-tych zespó³ zacz¹³ orga-
nizowaæ imprezy o charakterze folklory-
stycznym. W latach 1999 i 2000 by³y to:
„Œwiêtojañskie Spotkania Folklorystycz-
ne”, natomiast w latach 1998 i 2001 w ra-
mach programu „M³odzie¿” zorganizowa³
„M³odzie¿owe Spotkania - Niet¹¿kowo”.
Od 2006 roku wspó³organizuje Miêdzyna-
rodowe Spotkania Folklorystyczne „Poci¹-
giem do folkloru”, a od 2009 roku - Wiel-
kopolskie Konfrontacje M³odych Dudzia-
rzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich im.
Edwarda Ignysia - „Ignysiowy Laur”. ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy” goœci³ u siebie wie-
le zagranicznych grup folklorystycznych.
Z biegiem lat program artystyczny ulega³
zmianom i poszerzeniu. Aktualnie w swo-
im repertuarze zespó³ prezentuje folklor
wielkopolski z okolic Szamotu³, z Wielko-
polski Zachodniej, z Bukówca Górnego
i Koœciana oraz z innych regionów Polski:
Rzeszowa, Przeworska, Lublina, Beskidu
Œl¹skiego i ̄ ywieckiego, Œl¹ska, Krakowa,
£owicza, a tak¿e tañce narodowe: polonez
i mazur. Od 2010 roku dzia³a w zespole
Grupa Tancerzy Doros³ych prowadzona
przez za³o¿yciela - Eugeniusza Kurasiñ-
skiego.
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy” od powstania do dzisiaj pielêgnuje tra-
dycje polskiej kultury ludowej. Jednym
z jego g³ównych celów jest ochrona dzie-
dzictwa kulturowego Wielkopolski.
Przede wszystkim pragnie zadbaæ o zacho-
wanie bogactwa kulturowego swojej „ma-
³ej ojczyzny” - Ziemi Koœciañskiej. Od po-
³owy lat dziewiêædziesi¹tych prowadzone
by³y prace nad rekonstrukcj¹ folkloru tego
podregionu (muzyki, tañca, œpiewu i stro-
ju). W latach 1997-2011 odby³y siê w Nie-
t¹¿kowie warsztaty z folkloru tanecznego

powiatu koœciañskiego prowadzone przez
pani¹ Miros³awê Bobrowsk¹. W tym sa-
mym okresie do zespo³u przekazano sta-
re stroje i fotografie. W 2005 roku powsta-
³a kolejna kapela dudziarska nawi¹zuj¹ca
do tradycji kapel Edwarda Ignysia. Jej
pierwszym instruktorem by³ Tomasz Ki-
ciñski, a od 2007 roku kapelê prowadzi
Micha³ Um³awski. Wielkim sukcesem
kapeli jest zajêcie I miejsca przez Jaros³a-
wa Kozaka (skrzypce podwi¹zane) w ka-
tegorii Mistrz-Uczeñ na 44 Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym. W 2010 roku pod-
czas koncertu gwiazdkowego zespó³ wraz
z kapel¹ po raz pierwszy zaprezentowa³
tañce, muzykê i przyœpiewki koœciañskie.
Ostatnim etapem odtwarzania kultury lu-
dowej podregionu koœciañskiego by³o
opracowanie dokumentacji stroju wykona-
ne przez kierownika zespo³u - Rafa³a Ro-
solskiego we wspó³pracy z dr Joann¹ Min-
ksztym z Muzeum Etnograficznego
w Poznaniu. W 2012 roku stroje zosta³y
uszyte i marzenie o rekonstrukcji folklo-
ru koœciañskiego sta³o siê rzeczywistoœci¹.
W dniu 26 maja 2012 roku Rada Miejska
Œmigla za zas³ugi w propagowaniu kultu-
ry ludowej i promocji ziemi œmigielskiej,
przyzna³a zespo³owi tytu³ „Zas³u¿ony dla
Miasta i Gminy Œmigiel”. Tego samego
roku, ale 30 sierpnia, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP przyzna³
zespo³owi odznakê honorow¹ „Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej”.
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy” dzia³a przy Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nie-
t¹¿kowie. Opiekê nad nim (poza szko³¹
w Niet¹¿kowie) pe³ni tak¿e: Centrum Kul-
tury w Œmiglu, Urz¹d Miejski w Œmiglu,
Starostwo Powiatowe w Koœcianie oraz za-
³o¿one w 2004 roku Stowarzyszenie Mi³o-
œników Folkloru „¯eñcy Wielkopolscy”.
Zespó³ jest cz³onkiem Miêdzynarodowej
Rady Stowarzyszeñ Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.

R.R.

ZPiT „Żeńcy Wielkopolscy” ogła-
sza nabór do grupy tanecznej i ka-
peli dudziarskiej
Grupa taneczna - klasy IV i V SP,
wtorek godz. 1700
Grupa taneczna - klasy VI SP oraz
I i II Gimnazjum, wtorek godz. 1900
Kapela dudziarska - od II klasy SP,
piątek - godz. 1900

Zajęcia odbywają się w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nie-
tążkowie.
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Z okazji dziesiêciolecia dzia³alnoœci
kapeli podwórkowej „Wiarusy”, 20

paŸdziernika br. w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Œmiglu odby³ siê koncert
jubileuszowy. Wyst¹pili w nim jubilaci oraz
zaprzyjaŸniona z „Wiarusami” kapela po-
dwórkowa „Junki z Buku”. Na widowni za-
siedli sympatycy folkloru miejskiego, byli
cz³onkowie kapeli oraz w³adze samorz¹do-
we w osobach: burmistrz Œmigla - Wiktor
Snela, wiceburmistrz Œmigla - Wies³awa
Poleszak-Kraczewska. Publicznoœæ dosko-
nale bawi³a siê przy muzyce i piosenkach
kapeli, okraszanych niejednokrotnie hu-
morem. Koncertowi towarzyszy³a prezen-
tacja multimedialna dotycz¹ca historii ze-
spo³u. Jak to na jubileuszach bywa nie za-
brak³o ¿yczeñ i kwiatów, z którymi na sce-
nê poœpieszyli goœcie tu¿ po zakoñczeniu
koncertu muzyków.
Historia kapeli podwórkowej „Wiarusy”
rozpoczê³a siê w 1978 r. Wówczas to z ini-
cjatywy Mieczys³awa Sobkowiaka, przy
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œmiglu,
powsta³a kapela „Wiarusy - Weso³a Sió-
demka”. Jej opiekunami zostali: Józef Ru-
sek i Franciszek Bagiñski. W sk³ad ówcze-
snej kapeli wchodzili: Mieczys³aw Sobko-
wiak - akordeon, Jerzy Go³embski - sakso-
fon, Stanis³aw Handke - klarnet, Micha³
Stankowiak - bango, Ireneusz Pieœniak -
gitara, Henryk Daszkiewicz - bêben, Hie-
ronim Kopiejewski - tamburyno.
Muzycy swoimi wystêpami uœwietniali
ró¿ne uroczystoœci: do¿ynki, obchody
majowe, spotkania zak³adowe zarówno
w Œmiglu, jak i w Lesznie. Po œmierci Mie-
czys³awa Sobkowiaka kapela zaprzesta³a
dzia³alnoœci.
Pod koniec 2001 r. próbê reaktywacji ka-
peli podj¹³ Henryk Daszkiewicz. Do tego
pomys³u uda³o mu siê zachêciæ S³awomi-
ra ¯urczaka, Tadeusza Bia³ego i Ryszar-
da Naskrêta. Pierwsze próby odby³y siê
w mieszkaniu prywatnym S³awomira
¯urczaka. PóŸniej do muzyków do³¹czy³

WIARUSY GRAJĄ JUŻ 10 LAT
Jerzy Go³embski. Pod patronatem Cen-
trum Kultury w Œmiglu kapela zaczê³a
dzia³aæ od 2002 roku w sk³adzie: Jerzy
Go³embski - klarnet, saksofon, Grzegorz
Konieczny - tuba, tr¹bka, gitara basowa,
S³awomir ¯urczak - gitara, bango, Miro-
s³aw Gêdoœ - tarka, satyryk, konferansjer,
Tadeusz Bia³y - akordeon, Henryk Dasz-
kiewicz - bêben, Pawe³ Œliwiñski - skrzyp-
ce.
Po wielu próbach nadszed³ czas na kon-
takt z szersz¹ publicznoœci¹. W 2003 r.
Wiarusy wyst¹pi³y na Dniach Ziemi
Czempiñskiej. W paŸdzierniku tego roku
kapela uatrakcyjni³a swoim wystêpem
promocjê stoiska powiatu koœciañskiego
podczas XIV Targów „Tour Salon 2003”
w Poznaniu.
W 2004 i 2005 r. „Wiarusy” z powodze-
niem wziê³y udzia³ w przegl¹dach kapel
podwórkowych w Pobiedziskach, gdzie
otrzymali podwójne wyró¿nienie, w Krzy-
kosach, gdzie otrzymali „Z³ot¹ Tarkê”.
Udany wystêp zanotowali tak¿e na kape-
liadzie w Plewiskach. W 2006 r. miejsce
Tadeusz Bia³ego zaj¹³ Ryszard Wawrzy-
niak.
W kolejnych latach kapela umila³a czas
s³uchaczom na takich imprezach, jak: dni
miast, majówki, konkurs „Mówimy
gwar¹” w Bukówcu Górnym, koncerty

na pla¿y min. w Cichowie, szlifowanie
bruku w Lesznie, festyny, dni seniora,
pikniki kolejowe, Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy i do¿ynki. W³a-
œnie po wystêpach na do¿ynkach
w Witowie „Wiarusy” otrzyma³y pro-
pozycjê reprezentowania powiatu
i gminy Œroda na Miêdzynarodowych
Targach Sera i Wina w La Capelle we
Francji, gdzie zachwycili swoim wystê-
pem francusk¹ publicznoœæ.
W 2008 r. kapela „Wiarusy” wziê³a udzia³
w konkursie kapel podwórkowych w Kra-
jence. W 2010 r. Do kapeli do³¹czy³ Anto-
ni Dera. Bardzo udany dla „Wiarusów”
by³ rok 2011. W lipcu kapela by³a wspó³-
organizatorem Kapeliady przy wiatra-
kach w Œmiglu. Nieco póŸniej muzycy
wyjechali do zaprzyjaŸnionego ze Œmi-
glem miasta Kamenice nad Lipou w Cze-
chach, gdzie zagrali koncert na stadio-
nie. W 2012 r. do zespo³u do³¹czy³a Gra-
¿yna Wróblewska.
Ogromnym wyró¿nieniem dla dziesiêcio-
letniej dzia³alnoœci kapeli podwórkowej
„Wiarusy” by³ wystêp muzyków 5 lipca
bie¿¹cego roku w Sali Czerwonej Pa³a-
cu Dzia³yñskich w Poznaniu na Gali Kon-
sumenckiego Konkursu Jakoœci Produk-
tów o god³o „Najlepsze w Polsce”. Wœród
nagrodzonych znalaz³a siê tak¿e kapela
podwórkowa „Wiarusy”, która odebra³a
certyfikat „Najlepsze w Polsce” za kulty-
wowanie folkloru wielkopolskiego na
scenie Polski i Europy.

B.M., foto M. Dymarkowska

„Junki z Buku”

od lewej: Sławomir Żurczak, Paweł Śliwiński, Jerzy Gołembski

Henryk Daszkiewicz i Grażyna Wróblewska

Antoni Dera
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Pałac w Starym Bojanowie

W roku 1278 pojawi³a siê pierwsza
wzmianka dotycz¹ca istnienia Sta-

rego Bojanowa. Do czasu powstania,
w 1638 roku, miasta Bojanowa, nosi³o tê
sam¹ nazwê. Od XIV wieku, a¿ po schy-
³ek XVIII w³aœcicielami Starego Bojano-
wa by³a rodzina Bojanowskich. Po nich
maj¹tkiem w³adali: ksiê¿na Joanna Kata-
rzyna Acerenza Pignatelli, od roku 1863
Kalikst Biron von Curland, a od 1913
roku do koñca II wojny œwiatowej rodzi-
na Gernothów.
W sk³ad majêtnoœci wchodzi³y folwarki
w: Podœmiglu, Olszewie, Sierpowie, Ro-
baczynie i Niet¹¿kowie. Maj¹tek w XIX
wieku mia³ charakter rozwojowy. W 1899
roku w sk³ad dóbr wchodzi³y: 1423,40 ha,
z czego 738,53 ha to by³y grunty orne.
Na tych ziemiach specjalizowano siê
w tuczu byd³a rasy holenderskiej. Funk-
cjonowa³a tu równie¿ gorzelnia. W sk³ad
zespo³u rezydencjalnego wchodzi: pa³ac
i park.
Marcin i Piotr Libiccy pisali swego cza-
su z przek¹sem, ¿e „Dwór bez wdziêku
i charakteru przypominaj¹cy, jak to czê-
sto u Niemców bywa³o miejsk¹ willê, zbu-
dowany na prze³omie XIX i XX wieku”.
Pa³ac zosta³ przebudowany po 1913 roku,
w wyniku, czego zosta³ podwy¿szony. Jest
on dwukondygnacyjny, podpiwniczony,

murowany, nakryty dachem czterospa-
dowym z dachówk¹. W latach 60. XX wie-
ku dobudowano mu skrzyd³o.
Pa³ac wzniesiony zosta³ na planie prosto-
k¹ta. G³ówne wejœcie znajduje siê od stro-
ny zachodniej. Uk³ad wnêtrza jest dwu-
ipó³traktowy. W pierwszym trakcie znaj-
duje siê sieñ i klatka schodowa, a w dru-
gim trakcie salon, z którego odchodzi
wyjœcie na taras i do parku. Taras jest
wsparty dwoma kolumnami, a nad nim

znajduje siê, w partii dachu, czteroosio-
wa wystawka. Od strony podwórza za-
mieszczona jest drewniana weranda oraz
kaferki w czêœci dachowej. Powierzchnia
parku wynosi 0,72 ha., który powsta³ na
planie prostok¹ta w II po³owie XIX wie-
ku. W sk³ad znajduj¹cego siê tam drze-
wostanu wchodz¹, m.in.: klony, robinie
akacjowe, kasztanowce i d¹b czerwony.

Jan Pawicki
foto Magdalena Dymarkowska

Pa³ac w Starym Bojanowie

Po wakacyjnej przerwie Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Œmiglu wróci-

³a do kontynuacji comiesiêcznych warsz-
tatów tematycznych organizowanych dla
wszystkich grup przedszkolnych ze Œmi-
gla i najm³odszych klas szko³y podstawo-
wej.
W czwartek - 4 paŸdziernika, na pierwsze
zajêcia z cyklu, Barbara Mencel zaprosi³a
grupê „¯abek” z przedszkola przy ul. Lesz-
czyñskiej. Tematem warsztatów by³a je-
sieñ - pora roku, która najbardziej zauwa-
¿alna jest w lesie, wiêc barw jesieni dzieci
szuka³y w zaimprowizowanym œrodowisku
leœnym. W czytelni biblioteki wygospoda-
rowano k¹cik gromadz¹cy jesienne dary
lasu: barwne, zasuszone liœcie, szyszki,
orzechy, kasztany, wrzosy i grzyby (mu-
chomory dla bezpieczeñstwa tylko na ilu-
stracjach). Na monitorach komputerów

wyœwietlono slajdy z jesiennymi pejza¿a-
mi, a z g³oœników wydobywa³y siê koj¹ce
odg³osy lasu.
Celem spotkania by³o zaprezentowanie
maluchom kolorów jesieni, leœnych zwie-
rz¹t i szaty roœlinnej. Dzieci wys³ucha³y
opowiadania Niny Paw³o-
wej pt. „Uczta dla wiewió-
rek”. Nawi¹zaniem do opo-
wiadania by³a pogadanka,
z której dowiedzia³y siê o je-
siennych symptomach flo-
ry i zachowaniach przedsta-
wicieli leœnej fauny.
Wykorzystuj¹c mo¿liwoœci
programu Paint, maluchy
chêtnie wype³ni³y kolorem
tematyczne obrazki na
ekranach komputerów.
W przerwie, dla relaksu,

NA GRZYBY DO BIBLIOTEKI
gromadzi³y po¿ywienie dla wiewiórek, rzu-
caj¹c orzechy do wiaderka. Na zakoñcze-
nie panie bibliotekarki poczêstowa³y go-
œci cukierkami i obdarowa³y kolorowan-
kami.

K. Styziñska, foto A. Stró¿yñska

Żabki w bibliotece
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W czasie inauguracji roku akademic-
kiego 2012/2013, która odby³a siê

18 paŸdziernika br. w Pañstwowej Wy-
¿szej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa
Komeñskiego, w auli tej uczelni, wojewo-
da Wielkopolski - Piotr Florek wrêczy³
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2012
- Arlecie Adamczak-Puk, pracuj¹cej obec-
nie na stanowisku dyrektora Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie i nauczyciela matematyki, bêd¹cej
jednoczeœnie wyk³adowc¹ matematyki
i statystyki w Instytucie Politechnicznym
i Instytucie Ekonomii Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie.
Medal ten nie by³ jedynym wyró¿nie-
niem, które w tym roku przyznano Arle-
cie Adamczak-Puk. Otrzyma³a ona rów-
nie¿ nagrodê Starosty Koœciañskiego,
br¹zowy medal „Za zas³ugi dla po¿arnic-
twa” i Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.
Wczeœniejsze nagrody i osi¹gniêcia dy-
rektor A. Adamczak-Puk to: nagrody dy-
rektora szko³y w latach: 1993, 1995, 1999,
2002, 2004, 2006, nagroda Prezydenta
Miasta Leszna w 2007 roku i nagroda
Starosty Koœciañskiego w 2010 roku oraz
dwukrotne ocenienie pracy nauczyciela
ocen¹ wyró¿niaj¹c¹. Jak przyzna³a dyrek-
tor „wszystkie odznaczenia s¹ dla niej

MEDAL KOMISJI NARODOWEJ DLA PANI DYREKTOR
równie wa¿ne, ale
jest jedno, o którym
marzy ka¿dy nauczy-
ciel i to w³aœnie jest
Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej”.
Arleta Adamczak-Puk
jest absolwentk¹ Uni-
wersytetu im. Adama
Mickiewicza w Po-
znaniu kierunku ma-
tematyka oraz studiów podyplomowych
z informatyki na Politechnice Poznañ-
skiej, a tak¿e studiów podyplomowych
z organizacji i zarz¹dzania w oœwiacie
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodo-
wej w Lesznie. Ma za sob¹ wiele kursów,
szkoleñ i warsztatów specjalistycznych
przydatnych jej do pracy w szkole. Od
4 lat jest dyrektorem szko³y w Niet¹¿ko-
wie i celem pani dyrektor by³o „stworze-
nie uczniom wybieraj¹cym tê szko³ê do-
godnych warunków do nauki oraz zapew-
nienie im wysokiego poziomu kszta³ce-
nia”. Dlatego, jak mówi „zabiega o stwo-
rzenie w szkole obszernej przestrzeni
wolnoœci dla realizacji intelektualnych
i artystycznych aspiracji uczniów”. Bardzo
wa¿ne jest dla A. Adamczak-Puk to, „aby
szko³a wychowywa³a swoich podopiecz-

nych w duchu patriotycznym, dbaj¹c
o wpojenie im pamiêci historycznej i po-
czucie przynale¿noœci do wspólnoty na-
rodowej i obywatelskiej. S³owo „ojczy-
zna” nie jest i nie mo¿e byæ s³owem wsty-
dliwym". W swej pracy pani dyrektor za-
biega o to, aby m³odzie¿ „nigdy w ¿yciu
nie zagubi³a najwa¿niejszych wartoœci:
DOBRA, PIÊKNA i PRAWDY, aby za-
wsze pamiêta³a s³owa Cycerona: „Nie wy-
starczy zdobywaæ m¹droœæ, trzeba jesz-
cze umieæ z niej korzystaæ”.
Redakcja Witryny Œmigielskiej sk³ada
Pani dyrektor z tej okazji serdeczne gra-
tulacje i ¿yczy dalszych sukcesów peda-
gogicznych, wychowawczych i mena-
d¿erskich w zarz¹dzaniu szko³¹.

E.K.
foto archiwum

Msz¹ œwiêt¹ rozpoczê³y siê uroczy-
stoœci obchodów 100-lecia sportu

w Koœcianie. W sobotni wieczór, 20 paŸ-
dziernika br. w sali Koœciañskiego Oœrod-
ka Kultury odby³a siê prawie trzygodzin-
na gala, na której odznaczenia i okolicz-
noœciowe medale odebrali wybitni spor-
towcy, trenerzy i dzia³acze. Wœród licz-
nych goœci na tê uroczystoœæ przybyli
m.in. pose³ Wojciech Ziemniak, wojewo-
da Piotr Florek oraz Adam Sz³apka z Kan-
celarii Prezydenta RP.
By³o to wielkie œwiêto koœciañskiego
sportu, ale co nas szczególnie cieszy rów-
nie¿ œwiêto mieszkañca naszej gminy.
Z r¹k Wojewody Wielkopolskiego odzna-
kê „Za zas³ugi dla sportu” przyznan¹
przez minister sportu i turystyki Annê
Muchê otrzyma³ Micha³ Szkudlarek
z Przysieki Polskiej - ciê¿arowiec, trener,
wychowawca wielu pokoleñ ciê¿arow-
ców, dzia³acz sportowy, a przez mieszkañ-
ców naszej gminy znany g³ównie, jako
znakomity biegacz.
Micha³ Szkudlarek sportem interesowa³
siê od zawsze. Ta przygoda zaczê³a siê,
jak to zwykle bywa, od pi³ki no¿nej. Gra³
w reprezentacji Ludowego Zespo³u Spor-

MICHA£ SZKUDLEREK ODZNACZONY
towego z Przysieki
Polskiej. Potem przez
10 lat uprawia³ siat-
kówkê, trenowa³boks,
ale najd³u¿ej zajmo-
wa³ siê podnoszeniem
ciê¿arów, najpierw,
jako zawodnik, a póŸ-
niej, jako trener.
W Przysiece Polskiej
za³o¿y³ sekcjê podno-
szenia ciê¿arów. Wy-
chowa³ wielu dobrych
ciê¿arowców, w tym czterech mistrzów
Polski juniorów. Przez piêæ lat by³ trene-
rem ciê¿arowców w dwóch szko³ach rol-
niczych: w Niet¹¿kowie i Bojanowie. Jego
podopieczni trzykrotnie zdobyli Mistrzo-
stwa Polski szkó³ rolniczych.
Micha³ Szkudlarek biegaæ zacz¹³ 19 lat
temu, w wieku 61 lat. Upodoba³ sobie d³u-
gie dystanse. Biega³ w sztafetach na 100
km, przebieg³ 40 maratonów i kilkadzie-
si¹t pó³maratonów. Czterokrotnie wystar-
towa³ w biegach po schodach zdobywaj¹c
m.in. Mistrza Europy w bieganiu po scho-
dach w kategorii lat 70.
Pan Micha³, jak ka¿dy pasjonat skrupulat-

nie zbiera swoje
trofea, wycinki
prasowe, zdjêcia.
Prowadzi te¿
sz cz eg ó ³ ow ¹
„ewidencjê” swo-
ich biegów, z której wynika, ¿e wystarto-
wa³ w 536 biegach pokonuj¹c ³¹cznie 7890
km, natomiast na treningach przebieg³ ju¿
ok. 58 tys. km.
Micha³ Szkudlarek w przysz³ym roku bê-
dzie œwiêtowa³ swoje 80. urodziny, 65-le-
cie uprawiania sportu i 20-lecie biegania.
Ju¿ dzisiaj gratulujemy.

M.D., foto Bogdan Ludowicz

Uroczystoœæ wrêczenia medali - Arleta Adam-
czak-Puk pierwsza z lewej

Micha³ Szkudlarek odbiera odznaczenie z r¹k Wojewody
Wielkopolskiego
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Czaczu
        4 paŸdziernika br. obchodzi³o 50-lecie
swojego istnienia. Za³o¿ycielk¹
i pierwsz¹ przewodnicz¹c¹ by³a Ignacja
Miko³ajczak. W styczniu 2000 r. zast¹pi³a
j¹ Urszula J¹der, która funkcjê tê pe³ni do

JUBILEUSZOWE GOSPODYNIE

dnia dzisiejszego. W tym samym roku
KGW w Czaczu wst¹pi³o do Gminnego
Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych w
Œmiglu. W kole jest oko³o 20 pañ, które
spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu w sali wiej-
skiej, gdzie nigdy nie ma miejsca na nudê.
W tym czasie omawiaj¹ wa¿ne tematy, sta-
raj¹ siê rozwi¹zywaæ ró¿ne problemy, a

Pami¹tkowe zdjêcie KGW  i Klubu Seniora w Czaczu

tak¿e jest czas na kawê, czy
w okresie œwi¹tecznym na wspóln¹ kola-
cjê wigilijn¹. Gospodynie organizuj¹ wy-
cieczki po ca³ej Polsce oraz biesiady ta-
neczne, a dziêki wspó³pracy z wieloma or-
ganizacjami, miêdzy innymi z Rad¹ So-

³eck¹ w Czaczu, rów-
nie¿ do¿ynki i festyny
wiejskie.
Uroczystoœci jubile-
uszowe zapocz¹tko-
wa³a 6 paŸdziernika
msza œw. w koœciele
parafialnym w Cza-
czu. Po nabo¿eñstwie
„szanowne jubilatki”
wraz z zaproszonymi
goœæmi przesz³y do
sali wiejskiej. Wœród
goœci nie zabrak³o
pose³ RP - Ma³gorza-
ty Adamczak, burmi-

strza Œmigla - Wiktora Sneli, zastêpcy bur-
mistrza - Wies³awy Poleszak-Kraczewskiej,
radnego powiatu koœciañskiego - Krzysz-
tofa Walachowskiego, Eugeniusza Kura-
siñskiego - dyrektora Centrum Kultury
w Œmiglu czy dyrektora BS w Œmiglu -
Aleksego Adamczewskiego. Swoj¹ obec-
noœci¹ na tej uroczystoœci zaszczyci³y

wszystkich tak¿e panie seniorki - za³o¿y-
cielki KGW w Czaczu.
Nie oby³o siê bez licznych i szczerych gra-
tulacji, ¿yczeñ, a tak¿e lampki szampana
i tortu urodzinowego. W ka¿dym, kto wzi¹³
udzia³ w tych uroczystoœciach pozostan¹
ju¿ na zawsze mi³e wspomnienia.

M.D.,  foto Kinga Krysztof

Urszula J¹der odbiera³a gratulacje i kwiaty

W e wrzeœniu i w paŸdzierniku
        dzieci z Przedszkola Samorz¹dowe-
go w Œmiglu wziê³y udzia³ w zajêciach
naukowych „Fizyka dla smyka”. Ich ce-
lem by³o przybli¿enie dzieciom w³aœciwo-
œci œwiat³a. Podczas „burzy mózgów”
przedszkolacy podawali swoje propozy-
cje sk¹d siê bierze œwiat³o. PóŸniej mieli
mo¿liwoœæ obejrzenia rozszczepienia
œwiat³a poprzez okulary dyfrakcyjne.
Nastêpnie dochodzili sk¹d siê bierze tê-
cza i poznali zasadê dzia³ania pryzmatu
optycznego. Du¿o radoœci dostarczy³a

W  Samorz¹dowym Gimnazjum
      w Starej Przysiece Drugiej
15 paŸdziernika 2012 odby³a siê lekcja che-
mii z Orlenem.  Zosta³a ona przeprowadzo-
na w ramach ogólnopolskiego projektu re-
alizowanego w szko³ach gimnazjalnych
przez PKN ORLEN.
Warto wspomnieæ, ¿e autorski program
edukacyjny PKN ORLEN „Lekcja Chemii”
zosta³ nagrodzony przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Tygodnik Spo-
³eczno-Oœwiatowy  „G³os Nauczycielski”,

FIZYKA DLA SMYKA
dzieciom mo¿liwoœæ ³¹czenia kolorów
przez nak³adanie na siebie kolorowych
³opatek. Bardzo ciekawym urz¹dzeniem
okaza³ siê peryskop i ogromne wra¿enie
wywar³o ogl¹danie efektu stroboskopo-
wego. Ogl¹danie tego ostatniego zjawi-
ska pozwoli³o dzieciom zaobserwowaæ
poruszaj¹ce siê przedmioty i zwierzêta.
Przedszkolacy, dziêki za³o¿eniu specjal-
nych okularów, mieli mo¿liwoœæ zobacze-
nia, jak widzi mucha i ¿uk. Zajêcia nauko-
we zakoñczy³y siê pokazem zasad dzia-
³ania projektora laserowego. Wszystkie

LEKCJA CHEMI Z ORLENEM
a tytu³ „Inicjatywa Edukacyjna Roku” zo-
sta³ przyznany PKN ORLEN ju¿ po raz
drugi.
W trakcie zajêæ uczniowie klas drugich
i trzeciej gimnazjum mieli okazjê dowie-
dzieæ siê sk¹d pochodzi ropa naftowa, jak
siê j¹ pozyskuje, jak wygl¹da proces de-
stylacji, a tak¿e poznaæ znaczenie ropy
naftowej oraz jej produktów pochodnych
w codziennym ¿yciu. Temat ³¹czy³ siê
z programem nauczania, jednak przekaza-
ne treœci wykracza³y poza zakres realizo-

wany w czasie tradycyjnych lekcji chemii,
pozwoli³o to na poszerzenie wiedzy che-
micznej uczniów. Lekcja mia³a charakter
multimedialny, ³¹czy³a pokaz i elementy
doœwiadczenia.
Najbardziej aktywni uczniowie zostali na-
grodzeni upominkami.

Ma³gorzata Paw³owska-Górna

maluchy z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na ko-
lejne zajêcia z cyklu „Fizyka dla smyka”.

E. Nowak, foto archiwum

Fizyka okaza³a siê fajn¹ zabaw¹

foto archiwum

Lekcja chemi z Orlenem
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Zgodnie ze szkoln¹ tradycj¹, 15 paŸ-
dziernika w Zespole Szkó³ w Starej

Przysiece Drugiej odby³y siê „otrzêsiny”
klas pierwszych gimnazjum pod has³em
„W krainie Smerfów” oraz uroczystoœæ
pasowania pierwszoklasistów szko³y pod-
stawowej. Gimnazjaliœci, by zostaæ przy-
jêtymi do spo³ecznoœci gimnazjalnej mu-
sieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami w za-
daniach, które przygotowali uczniowie
klas drugich. I tak, m.in. w teœcie Har-
moniusza nale¿a³o wykazaæ siê umiejêt-
noœci¹ gry na flecie, test Wa¿niaka spraw-
dza³ wiedzê o szkole i o krainie Smerfów,
a test Osi³ka sprawdza³ poziom tê¿yzny
fizycznej. Po przeprowadzonych konku-
rencjach uczniowie z³o¿yli uroczyste œlu-
bowanie. Na zakoñczenie wys³uchali

OTRZÊSINY I PASOWANIE
koncertu przygotowanego przez zespó³
muzyczny z Gimnazjum w Œmiglu pro-
wadzony przez nauczyciela - Piotra An-
drynowskiego.
Pierwszoklasiœci szko³y podstawowej,
recytuj¹c wiersze i œpiewaj¹c piosenki,
udowodnili, ¿e znaj¹ ju¿ literki, wiedz¹,
jak bezpiecznie przejœæ przez jezdniê
oraz, jak zachowywaæ siê w szkole. Star-
si koledzy z klasy trzeciej obiecali, ¿e
chêtnie pomog¹ najm³odszym w potrze-
bie i ¿yczyli im sukcesów szkolnych. Po
przedstawieniu umiejêtnoœci przez
pierwszoklasistów dyrektor szko³y -
Pawe³ Szymkowiak zdecydowa³, ¿e zas³u-
¿yli oni na to, by staæ siê pe³noprawnymi
uczniami i po z³o¿eniu przez nich uroczy-
stego œlubowania, pasowa³ ich. Dzieci

otrzyma³y dyplomy, upominki i s³odycze
ufundowane przez Radê Rodziców, Samo-
rz¹d Szko³y Podstawowej, sponsora oraz
samych rodziców.

Lidia Jankowska
Donata Kowalczyk

foto archiwum szko³y

Pierwszoklasiœci znaj¹ ju¿ litery

Miejska Biblioteka Publiczna w Œmi-
glu dla uczniów pierwszych klas

Szko³y Podstawowej w Œmiglu przygoto-
wa³a warsztaty, których has³o brzmia³o
nastêpuj¹co: „Plastusiowa szko³a”. Na-
zwê t¹ zaczerpniêto z ksi¹¿ki Marii Kow-
nackiej pt. „Plastusiowy pamiêtnik”.
W nawi¹zaniu do ksi¹¿ki oraz w celu
zaciekawienia pierwszaków urz¹dzono
w dawnym stylu klasê, do której
uczêszcza³a Tosia, czyli jedna z g³ów-
nych postaci ksi¹¿ki. Dzieci mia³y oka-
zjê zobaczyæ nieaktualn¹ ju¿ dziœ tabli-
cê szkoln¹. Jednak ich najwiêksz¹ uwa-
gê przyku³a znajduj¹ca siê w central-
nej czêœci biblioteki ³awka Tosi, na któ-
rej  znajdowa³y siê stare przybor y
szkolne.

PLASTUSIOWA SZKO£A
Na pocz¹tku warsztatów grupy wys³u-
cha³y wybranego fragmentu ksi¹¿ki
przeczytanego przez prowadz¹c¹ zajê-
cia pani¹ Barbarê Mencel. W nawi¹za-
niu do treœci lektury, uczniowie otrzy-
mali kar ty pracy, które rozwi¹zywali
wspólnie z opiekunem.
Nastêpnie, aby uatrakcyjniæ spotkanie,
uczestnicy mieli okazjê pisaæ prawdzi-
wym piórem, które nie tak, jak te dzi-
siejsze posiada naboje z atramentem,
ale nale¿a³o zamaczaæ je w prawdzi-
wym ka³amarzu z granatowym atramen-
tem. Mo¿liwoœæ pisania piórem sprawi³a
dzieciom du¿o radoœci, poniewa¿ klek-
som nie by³o koñca. Na zakoñczenie spo-
tkania panie bibliotekarki zorganizowa-
³y lekcjê plastyki, podczas której dzieci

za pomoc¹ plasteliny tworzy³y w³asne
wersje ma³ego Plastusia.

A. Stró¿yñska
foto A. Stró¿yñska

W tym roku szkolnym, dnia 20 paŸ-
dziernika wolontariusze z Gimna-

zjum w Œmiglu zainaugurowali swoj¹
dzia³alnoœæ. W sobotê, w sali gimnastycz-
nej na terenie gimnazjum, zorganizowali
spotkanie z najm³odszymi mieszkañcami
Œmigla. Ch³opcy i dziewczêta pod okiem
opiekuna - Izabelli Szablewskiej przygoto-
wali dla dzieci szereg gier i zabaw, tañce
oraz konkurencje sportowe. W pracach
plastycznych wolontariuszom pomog³a
Ewelina Œwidziñska, a o oprawê muzyczn¹
zadba³ szkolny zespó³ muzyczny pod kie-
rownictwem Piotra Andrynowskiego.
Warte podkreœlenia jest to, ¿e obecnych,
nowych cz³onków klubu wspierali do-
œwiadczeni ju¿ wolontariusze - absolwen-
ci gimnazjum, daj¹c m³odszym kolegom

KLUB WOLONTARIUSZA DZIA£A
i kole¿ankom cenne wskazówki.
Szkolny Klub Wolontariusza przyst¹pi³
ponadto do kolejnej edycji programu „M³o-
dy Obywatel”. Opiekun klubu - Izabella
Szablewska 19 paŸ-
dziernika wziê³audzia³
w warsztatach wpro-
wadzaj¹cych do pro-
gramu, które odby³y
siê we Wroc³awiu.
W dalszej kolejnoœci
wolontariusze bêd¹
realizowaæ za³o¿enia
programu MOB - do-
konaj¹ diagnozy œro-
dowiska lokalnego,
jego zasobów oraz po-
trzeb i podejm¹ siê re-

alizacji projektu, który bêdzie odpowiedzi¹
na zbadane potrzeby.

Iza Szablewska
foto archiwum

W „Plastusiowej szkole”

Klub Wolontariusza
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P ier wszoklasiœci z Zespo³u Szkó³
       w Starym Bojanowie dnia 5 paŸdzier-
nika br. zostali pasowani na pe³nopraw-
nych uczniów szko³y.
Zadaniem uczniów by³o zaprezentowanie
swoich umiejêtnoœci, musieli: zaœpiewaæ
piosenkê, wyrecytowaæ wiersz, znaæ od-
powiedŸ na pytania dotycz¹ce ojczyzny
oraz zachowania w szkole.
Rodzice i goœcie oceniali tak¿e spraw-
noœæ fizyczn¹ adeptów. Ostatecznie, po
wypiciu soku z cytryny z uœmiechem
na twarzy, jury zadecydowa³o o przy-
jêciu najm³odszych do braci uczniow-
skiej. Odby³o siê równie¿ œlubowanie
i pasowanie, którego dokona³ dyrektor
szko³y - Mariusz Drótkowski. Ucznio-
wie otrzymali prezenty i dyplomy ufun-
dowane przez rodziców, Radê Rodzi-
ców, PZU oraz sponsorów.
Uroczystoœæ w jesiennej oprawie przygo-
towa³y wychowawczynie klas: Urszula

PASOWANIE W STARYM BOJANOWIE

W ramach cyklicznych spotkañ z cie-
kawymi ludŸmi, 10 paŸdziernika

br., dzieci z oddzia³ów przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej im. Konstytucji
3 Maja w Œmiglu (gr. A i gr. B), zaprosi³y
na spotkanie leœniczego z ¯egrowa - Ma-
cieja Augustyniaka. Tematem przewod-
nim tej wizyty by³: „Las jesieni¹”. Pan Ma-
ciej - cz³owiek oddany swej pasji, opowie-
dzia³ o polskiej, z³otej jesieni w lesie, jego
mieszkañcach przygotowuj¹cych siê do
zimy, a tak¿e podzieli³ siê z dzieæmi aneg-
dotami dotycz¹cymi ¿ycia ³owieckiego. Na
spotkanie przyniós³ swoje trofea, które
zdoby³ podczas polowañ. Te statuetki
wzbudzi³y du¿e zainteresowanie wœród

CIEKAWI LUDZIE ODWIEDZAJ¥ PRZEDSZKOLAKÓW
dzieci. Mog³y one tak¿e
zobaczyæ oraz dotkn¹æ
prawdziwych rogów jele-
nia i koz³a sarny. Pan Au-
gustyniak odpowiedzia³
dzieciom na zadawane
pytania dotycz¹ce zwie-
rz¹t i zachowywania siê
w lesie. Na koniec leœni-
czy obdarowa³ dzieci ko-
lorowankami i ksi¹¿eczka-
mi o tematyce leœnej. Dla
przedszkolaków by³o to
mi³e i ciekawe spotkanie.

I. Kamiñska
foto I. Molewska Leœniczy Maciej Augustyniak  i zas³uchane dzieci

W pi¹tek - 28 wrzeœnia br. grupa
uczniów klas 1-3 Samorz¹dowego

Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej
wyruszy³a po raz drugi do Poznania na
„Noc Naukowców”.
Gimnazjaliœci mogli zobaczyæ, jak fascy-
nuj¹cymi dziedzinami nauki mog¹ byæ:
chemia, fizyka, biologia, czy informaty-
ka. Spotkanie ze œwiatem nauki rozpoczê-
³o siê od zwiedzenia Centrum Sieciowo-
Komputerowego w Instytucie Chemii
Bioorganicznej PAN, gdzie m³odzie¿ mia-
³a mo¿liwoœæ udzia³u w pokazach: „Szyb-
ko tak poznaæ dziedziczenia szlak”, „Sys-
tem automatycznego rozpoznawania
mowy polskiej”, „Roœlinne kultury ko-
mórkowe i tkankowe - narzêdzia w rê-

Górzna i Violetta Borkowska-Wojtkowiak
wraz z wychowankami i ich rodzicami
oraz Samorz¹d Uczniowski.

V. Borkowska-Wojtkowiak
foto. archiwum ZS w Starym Bojano-

wie

kach biotechnologa”. Ponadto uczniowie
mogli sprawdziæ swoj¹ wiedzê w konkur-
sie o Unii Europejskiej.
Nastêpnie zwiedzono Politechnikê Po-
znañsk¹, gdzie m³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ
udzia³u w pokazach „Chemia Open Air”
oraz „Fizyka Aqua Show”. Podczas tego
ostatniego mo¿na by³o dowiedzieæ siê
m.in. jak zbudowaæ okrêt podwodny, jak
zrobiæ ciek³ego je¿a i odkryæ piêkno za-
klête w kropli wody. Opiekê nad ucznia-
mi podczas wyjazdu sprawowali nauczy-
ciele: Ma³gorzata Paw³owska-Górna,
Magdalena J¹der, Magdalena Szczepa-
niak-Krupa oraz Lidia Jankowska.

Lidia Jankowska
foto archiwum

NOC NAUKOWCÓW

Sok z cytryny nie przestraszy³ pierwszoklasistów

Noc Naukowców w Poznaniu
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Wstyd i wina. Wina mówi: zrobi³am
b³¹d, a wstyd: jestem do niczego.

Dom stoi w ogniu, ale podobnie, jak
w bajce o królu, który jest nagi, nie po-
winniœmy tego widzieæ. Dzielimy wspól-
ne zaprzeczania i kulturow¹ zasadê „nie
mów”.
Gdy w naszych rodzinach jesteœmy zra-
nieni, uczymy siê chroniæ siebie za po-
moc¹ mechanizmów obronnych. T³umi-
my uczucia, zaprzeczamy temu, co siê
zdarza, tworzymy iluzjê mi³oœci i blisko-
œci. Od³¹czamy siê od naszych emocji tak
bardzo, ¿e w koñcu nic ju¿ nie czujemy;
drêtwiejemy w œrodku.
Przemoc w rodzinie przybiera ró¿ne for-
my takie, jak: przemoc psychiczna, fizycz-
na i seksualna oraz przemoc ekonomicz-
na. Mo¿e pojawiæ siê na ka¿dym etapie
ma³¿eñstwa czy zwi¹zku, nawet po wie-
lu, wspólnie spêdzonych latach. Przemoc
w rodzinie rzadko jest incydentem jed-
norazowym. Zazwyczaj ma charakter d³u-
gotrwa³y i cykliczny. Zdarza siê, ¿e kres
jej k³adzie dopiero œmieræ jednej ze stron
- ofiary lub sprawcy. Przemoc domowa
nie jest zjawiskiem marginalnym! Jest
bardziej powszechna ni¿ przemoc wystê-
puj¹ca na ulicach i w innych miejscach
publicznych. Oblicza siê, ¿e jedna czwar-
ta wszystkich odnotowywanych aktów
przemocy, to przemoc skierowana prze-
ciwko kobietom ze strony osób najbli¿-
szych.
Bite ¿ony i dzieci ujawniaj¹ horror fizycz-
nej przemocy w rodzinach. Przemoc
sama w sobie jest na³ogiem. Istotnym
elementem ka¿dej relacji, w której ona
wystêpuje jest uzale¿nienie od bycia
ofiar¹. Traumatyczne przywi¹zanie, for-
ma wyuczonej bezradnoœci s¹ prawdzi-
wym uzale¿nieniem, które czyni¹ cz³o-
wieka niewolnikiem i zabijaj¹ jego duszê.
Wielu badaczy podkreœla, ¿e przemoc
psychiczna jest najbardziej powszechn¹
form¹ przemocy. Czêsto trudno j¹ udo-
wodniæ, a sprawcy potrafi¹ siê doskona-
le maskowaæ. Szacuje siê, ¿e 38% doro-
s³ych doœwiadczy³o przemocy psychicz-
nej ze strony cz³onka rodziny. Co czwar-
ta osoba doros³a doœwiadczy³a przemo-
cy fizycznej ze strony swoich najbli¿-
szych.
Myœlê, ¿e prawie ka¿dy zetkn¹³ siê ze zja-
wiskiem przemocy fizycznej. Przyczyn¹
tego jest przekonanie, ¿e kara cielesna
jest u¿ytecznym sposobem uczenia dzie-
ci szacunku do ich rodziców i pos³uszeñ-
stwa. Przemoc przeciwko dzieciom i ko-
bietom oraz jej wybaczanie jest czêœci¹
naszej przenikaj¹cej wszystko tradycji.

ZA ZAMKNIÊTYMI DRZWIAMI…

Przyjrzyjmy siê bli¿ej przemocy fizycznej.
Ofiara wi¹¿e siê z przeœladowc¹ przera-
¿eniem - obaw¹ o w³asne ¿ycie. Sprawcy
przemocy fizycznej s¹ zwykle bardziej
opóŸnieni w rozwoju od sprawców prze-
mocy innego rodzaju. Kontrola impulsów
jest wyuczona ju¿ oko³o drugiego roku
¿ycia. Tak wiêc partnerki i dzieci w ro-
dzinach, w których dochodzi do przemo-
cy fizycznej ¿yj¹ pod rz¹dami doros³ej
osoby, której zachowanie nie jest tak doj-
rza³e, jak zachowanie dobrze przystoso-
wanego dwulatka.
Przemoc wobec osób najbli¿szych jest
zjawiskiem, które nie dotyczy wy³¹cznie
rodzin patologicznych, czy rodzin z ni¿-
szych warstw spo³ecznych. Osoby, któ-
re dopuszczaj¹ siê przemocy wobec naj-
bli¿szych, pochodz¹ ze wszystkich grup
spo³ecznych i zawodowych.
Przemoc fizyczna jest czêstym zjawi-
skiem w rodzinach dysfunkcjonalnych.
Mieœci siê w niej: bicie fizyczne, bicie piê-
œci¹, policzkowanie, wymierzanie klap-
sów, szarpanie, duszenie, kopanie, szczy-
panie, straszenie przemoc¹ lub porzuce-
niem, bycie œwiadkiem przemocy fizycz-
nej stosowanej na rodzicu, czy którymœ
z rodzeñstwa. Dziecko, które jest œwiad-
kiem tego, jak bita jest jego matka, do-
znaje krzywdy w taki sam sposób, jak
dziecko, które jest bite. Wa¿ne by zapa-
miêtaæ, ¿e œwiadkowie przemocy s¹ rów-
nie¿ jej ofiarami.
Bycie bitym i upokorzonym jest tak za-
wstydzaj¹ce, ¿e powoduje radykalne ob-
ni¿enie poczucia w³asnej wartoœci. Im
bardziej myœlimy, ¿e jesteœmy gorsi od
innych i niepe³nowartoœciowi, tym mamy
mniejsz¹ mo¿liwoœæ wp³ywania na swój
los.
Bite ¿ony i bite dzieci s¹ przekonane, ¿e

sytuacje, w których przejawia siê prze-
moc, s¹ bez wyjœcia. W konsekwencji
ofiary przemocy nie próbuj¹ uwolniæ siê
od relacji, w której s¹ krzywdzone. O ile
dzieci rzeczywiœcie s¹ bezradne tak, jak
im siê wydaje, o tyle kobiety zazwyczaj
nie s¹ a¿ tak bezradne, jak to sobie wy-
obra¿aj¹.
Jeœli w Twoim domu dochodzi do aktów
przemocy, uwa¿nie zapoznaj siê z poni¿-
szymi wskazówkami - ich przestrzeganie
mo¿e któregoœ dnia uratowaæ ¿ycie To-
bie i Twoim dzieciom!
• Obserwuj, jak narasta agresja w Two-
im zwi¹zku. B¹dŸ œwiadoma, kiedy zbli-
¿a siê najgorsze.

• Naucz dzieci, jak korzystaæ z telefonu
i dzwoniæ na policjê.

• Zidentyfikuj miejsca i ludzi, do których
mo¿esz szybko uciec przez agresjê part-
nera.

• Przygotuj awaryjny plan opuszczenia
domu - zastanów siê, gdzie mo¿esz bez-
piecznie ukryæ siê z dzieæmi (rodzina,
przyjaciele).

• Przygotuj awaryjny zestaw ubrañ, bu-
tów i rzeczy osobistych, a nastêpnie zo-
staw go u zaufanych przyjació³ lub rodzi-
ny.

• Poproœ s¹siadów, aby dzwonili na poli-
cjê zawsze, gdy us³ysz¹ z Twojego domu
jakieœ niepokoj¹ce odg³osy.

• Sporz¹dŸ listê najwa¿niejszych adresów
i telefonów, ukryj j¹.

• ZaoszczêdŸ i schowaj tyle pieniêdzy, ile
mo¿esz.

• Wyrób dodatkowy komplet kluczy do
domu i schowaj go w bezpiecznym miej-
scu.

Warto wiedzieæ, ¿e nie jesteœmy sami,
gdy doœwiadczamy przemocy. Zawsze
mo¿emy zwróciæ siê o pomoc do policji,
pracowników socjalnych, pedagoga
szkolnego, nauczycieli, lekarza, pielê-
gniarki. Pamiêtajmy, ¿e szukanie pomo-
cy i wsparcia w sytuacjach trudnych jest
przejawem naszej dojrza³oœci.

Ewa Szmyt-Grzelczyk

Literatura:
1. J. Ró¿yñska, Przemoc wobec kobiet,
Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2009 r.
2. J. Bradshaw, Zrozumieæ rodzinê, Insty-
tut Psychologii Zdrowia
i TrzeŸwoœci, Warszawa 1994 r.
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Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

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

Oprawa muzyczna imprez
tel. 517 455 618

Wynajmê mieszkanie  z gara¿em
w Przysiece Polskiej. Trzy poko-
je w bloku.
tel. 515 323 097

Sprzeda¿ królików
tel. 721 062 230

Sprzedam dwupokojowe mieszka-
nie w Œmiglu. 80 m2.
tel. 514 662 369
Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

Og³oszenia drobne
Sprzedam œwie¿e wys³odki bura-
czane (mokre) prosto z cukrow-
ni.
tel. 507 141 323

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

30 wrzesieñ - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1320 w Starym Bojanowie zatrzy-
mano do kontroli kieruj¹c¹ rowerem 55-
letni¹ mieszkankê gm. Œmigiel znajduj¹c¹
siê w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wyka-
za³o 1,76 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanej.

6 paŸdziernik - Stare Bojanowo
Ok. godz. 840 na drodze nr 596 jad¹c z m.
Stare Bojanowo w kierunku m. Wonieœæ
kieruj¹cy samochodem m-ki Citroen C3
z niewyjaœnionych przyczyn straci³ pano-
wanie nad kierowanym przez siebie pojaz-

dem, w wyniku czego zjecha³ na lewy
pas ruchu, uderzaj¹c w drzewo, po
czym zjecha³ na prawy pas ruchu i da-
lej do rowu. W wyniku tego zdarzenia
obra¿eñ, w postaci ogólnych pot³uczeñ
cia³a, dozna³ kieruj¹cy oraz pasa¿ero-
wie pojazdu tj. 3-letni ch³opiec dozna³
urazu g³owy oraz 4-letnia dziewczynka
ogólnych pot³uczeñ. Kier uj¹cy by³
trzeŸwy.

8 paŸdziernik - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1530 w Starym Bojanowie za-
trzymano kieruj¹cego rowerem 63-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel bêd¹ce-
go w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wykaza³o 1,62 promila alkoholu w or-
ganizmie kontrolowanego.

11 paŸdziernik - Œmigiel
Ok. godz. 1230 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e w Œmiglu z otwartej kabiny
zaparkowanego samochodu m-ki Peu-
geot nieznany sprawca skrad³ portfel
wraz z dokumentami i kluczykami od
stacyjki w/w pojazdu. Wartoœæ strat po-
krzywdzony wyceni³ na kwotê 200 z³.

16 paŸdziernik - Przysieka Polska
Ok. godz. 1210 w Przysiece Polskiej za-
trzymano kieruj¹cego rowerem 40-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel bêd¹ce-
go w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
wykaza³o 1,72 promila alkoholu w or-
ganizmie kontrolowanego.

Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowe-
go w Œmiglu goœci³y policjantów

z Komendy Powiatowej Policji w Ko-
œcianie: Izabellê Czerwiñsk¹ i Rados³a-
wa Nowaka. Gromkimi brawami powi-
tano te¿ policyjn¹ maskotkê sier¿anta
Pyrka. Podczas spotkania przedszko-
lacy poznali zasady bezpiecznego po-

LEKCJA Z PYRKIEM
ruszania siê po drodze. Uczyli siê, jak
prawid³owo przechodziæ przez jezdniê.
Okaza³o siê, ¿e dzieci maj¹ du¿o wie-
dzy zwi¹zanej z bezpiecznym podró¿o-
waniem. Wiedz¹, ¿e nale¿y zapinaæ
pasy podczas jazdy samochodem i sie-
dzieæ w odpowiednich dla nich foteli-
kach. Policjanci przestrzegali dzieci

tak¿e, by nie ufa³y nieznajomym i by³y
bardzo ostro¿ne w kontaktach z nimi.
Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³o przedszko-
lakom ogl¹danie samochodu policyjne-
go od œrodka. Na koniec spotkania
dzielnicowy z Posterunku Policjiw Œmi-
glu rozda³ dzieciom odblaski, by by³y
widoczne na drodze podczas jesien-
nych spacerów.

E. Lemañska
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Pionowo
1. areszt potocznie
2. niezwyk³e zjawisko
3. sklep z koszykami
4. dawna utrzymanka
5. bokserski raz
6. rodzaj wide³
7. spis, wykaz
8. trzêsawisko
9. bazar
10 poprzedza dowód
12. oty³y cz³owiek
13. rozbita masa
15. syn Dedala
20. radny w dawnej Polsce
21. czêœæ koœcio³a
24. krewniak szakala
26. lekki ob³êd
27. sk³adnik czekolady
29. w¹ska czekolada
31. mowa z kielichem
32. dostawca z wozem konnym
34. paso¿yt z niby nó¿kami
36. wzrok lub s³uch
38. system znaków
40. produkt nabia³owy

41. knajpa dawniej
44. twardy w komputerze
45. wiekowa liczba
48. manewr bokserski
49. pretensja
52. z¿era ¿elazo
54. ¿o³nierski pokój
56. typ, gatunek
58. p³aska misa na owoce
59. imitacja towaru
60. smyka³ka
61. rodzaj dawnego surduta
62. du¿y strumyk
64. s¹siad Saturna
65. tekst przysiêgi
67. weso³a zabawa
68. wybitny egzemplarz

Poziomo
8. pa³eczka dyrygenta
11. papierowa sk³adanka
14. dom studencki
16. polskie biuro podró¿y
17. pies myœliwski
18. urz¹d attache
19. wybuchowy owoc

22. ciastko z bia³kiem
23. pukiel
25. klacz czystej krwi
28. symptom
30. zabezpiecza sp³atê d³ugu
33. arlekin
35. era archaiczna
37. gwiazda do nawijania przêdzy
39. mêski but
42. sprzeciw
43. w³adca Itaki
46. drewno brzozowate
47. golas na pla¿y
50. znawca moralnoœci
51. parów
53. m³ody tr¹bowiec
55. szklanka alkoholu
57. jase³ka
60. wstrz¹s psychiczny
61. skorupiak morski
63. grad lub œnieg
64. uszkodzenie cia³a
66. twórca dzie³a
69. zysk z transakcji handlowej
70. olbrzymi anta³
71. drewniany prêt w ogrodzie
72. napad
73. bicz z krótk¹ r¹czk¹
74. zimowa odmiana jab³ek
75. naczynie na zupê

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 10/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 9/12
brzmia³o: „BARWY JESIENI”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Daniela Miko³ajczak ze Œmigla.
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600)

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

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

www.restauracja-kakadu.pl
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CO CZYTAÆ W LISTOPADZE?

NA JESIENN¥ CHANDRÊ
Mamy jesieñ. Wiêkszoœæ z nas odczuwa
sennoœæ, apatiê, sezonow¹ depresjê. Brak
s³oñca (dziêki niemu nasz organizm wy-
twarza witaminê D), wiatr, deszcz, spad-
ki temperatury to g³ówne przyczyny ob-
ni¿enia nastroju. Co zrobiæ, by nie popaœæ
w taki stan? OdpowiedŸ jest prosta - jeœæ
czekoladê. Dziœ jest ona uniwersalnym
deserem, do tego stopnia, ¿e niejedne-
mu trudno sobie wyobraziæ dzieñ bez
skosztowania tej s³odkoœci. Tym, co po-
budza nas po zjedzeniu kostki prawdzi-
wej czekolady jest teobromina. Wzmac-
nia ona czynnoœæ serca oraz rozszerza
naczynia krwionoœne. Jej dzia³anie jest
zbli¿one do kofeiny. „Kuchennie” rzecz
bior¹c, czekoladê mo¿na wykorzystaæ
w wielu niezliczonych daniach: wytraw-
nych (np. kurczak w sosie czekolado-
wym), ciastach (np. w murzynku), cia-
steczkach (np. w muffinkach), pieczywie
(np. pain au chocolat), napojach alkoho-
lowych (np. Kahlua Mocha, Creme de
Cacao), sosach (np. czekoladowy sos do
deserów). Dania te s¹ przepyszne, ale
uprzedzam, ¿e czekolada nie nale¿y do
sk³adników, które ³atwo siê przyrz¹dza.
Smak jej doskonale wspó³gra z nabia³em,
orzechami, owocami, chilli, kaw¹ i imbi-
rem.

Czekolada na gor¹co dla czterech
osób
Sk³adniki:
200 g gorzkiej lub deserowej czekolady,
300 ml mleka,
200 ml œmietanki kremówki,
szczyptê cynamonu i chilli.
Przygotowanie:
Do garnka wlaæ mleko i œmietankê, na-
stêpnie mocno podgrzaæ. Dodaæ drobno
pokruszon¹ czekoladê oraz wed³ug uzna-
nia przyprawy. Podgrzewaæ, czêsto mie-
szaj¹c, tak d³ugo, a¿ czekolada siê roz-
puœci. Nale¿y uwa¿aæ, aby nie doprowa-
dziæ do wrzenia. Ka¿d¹ porcjê mo¿na
udekorowaæ bit¹ œmietan¹. W wersji dla
pe³noletnich, smak napoju mo¿na wzbo-
gaciæ kilkoma kroplami aromatycznego
likieru, np. pomarañczowego.

Blok czekoladowy
Sk³adniki:
1/2 kostki mas³a roœlinnego,
1 1/2 szklanki cukru,
1/2 szklanki mleka,
2 szklanki mleka w proszku,
3 ³y¿ki kakao,
dodatki wed³ug uznania - moja propozy-
cja:
1 cukier wanilinowy,
5 paczek herbatników,
100g rodzynek,
100g orzechów.
Przygotowanie:
W garnku, na bardzo ma³ym ogniu, roz-

puszczamy mas³o. Nastêpnie nale¿y wsy-
paæ cukier, dolaæ mleko i mieszaæ do cza-
su, a¿ cukier ca³kowicie siê rozpuœci.
Dalej trzeba dosypaæ mleko w proszku
i energicznie mieszaæ tak, aby powsta³a
jednolita masa, bez grudek. PóŸniej na-
le¿y dodaæ kakao wed³ug uznania (od ilo-
œci, jak¹ wsypiesz, bêdzie zale¿a³a inten-
sywnoœæ czekoladowego smaku bloku
i jego kolor). Gotujemy ca³y czas na ma-
³ym ogniu (bardzo szybko siê przypala),
a¿ powstanie gêsta, ciê¿ka do mieszania
masa czekoladowa. Zdejmujemy garnek
z ognia i dodajemy rozdrobnione dodat-
ki. Ponownie postawiamy garnek z mas¹
na ma³ym ogniu, ca³y czas mieszaj¹c.
Gotowaæ nale¿y przez 1 minutê. Gor¹c¹
masê czekoladow¹ przek³adamy do po-
d³u¿nej formy wy³o¿onej foli¹. Wyrównu-
jemy wierzch i lekko dociskamy. Nastêp-
nie nale¿y odstawiæ garnek do wystudze-
nia i na koniec w³o¿yæ do lodówki na oko-
³o 3 godziny. Po wyjêciu z formy kroimy
nasz¹ czekoladê na kawa³ki.
Ju¿ dziœ pragnê wszystkich zaprosiæ na
fantastyczny bal sylwestrowy organizo-
wany w Centrum Kultury w Œmiglu. Bê-
dziemy witaæ Nowy Rok z menu, które
bêdzie za Wami chodzi³o przez ca³y 2013
rok. Doskona³a oprawa muzyczna zespo-
³u „Sezam” doprowadzi Was do tanecz-
nego szaleñstwa. Nie zapomnicie tego
Sylwestra.
Serdecznie zapraszam.

S³awomir Grzesiewicz

NIE TYLKO STADION NARODOWY POD WOD¥, ALE I MANHATTAN

£atwo siê domyœliæ, ¿e Manhattan nie
ma nic wspólnego z naszym Stadio-

nem Narodowym. Kiedy zabra³am siê za
pisanie tego tekstu g³ównym tematem
pojawiaj¹cym siê we wszystkich mediach
by³ polski stadion, którego murawa
wskutek deszczu znalaz³a siê pod wod¹.
Ksi¹¿ka, któr¹ pragnê Pañstwa dzisiaj
poleciæ to: „Manhattan pod wod¹” Zuzan-
ny G³owackiej.
Zuzanna G³owacka mieszka w Nowym
Jorku, ale z powodów osobistych od
trzech lat „kr¹¿y” miêdzy Nowym Jor-
kiem a Warszaw¹. Jej ksi¹¿ka, a w³aœci-
wie zbiór felietonów, to podró¿e pomiê-
dzy tymi miastami. Autorka nie opisuje
zabytków i ciekawych miejsc obu miast,
ale porusza ciekawe tematy dotycz¹ce sa-
motnoœci, przyjaŸni, tolerancji, ró¿nic kul-
turowych, a tak¿e bezrobocia. Zwyczaj-
ne historie s¹ pretekstem do powa¿nych
rozwa¿añ. Swoim „lekkim piórem” prze-
kazuje wa¿ne sprawy, o których sami nie
chcemy siê wypowiadaæ lub po prostu nie

wiemy, co powiedzieæ.
Autorka urodzi³a siê w Polsce, ale wycho-
wa³a w Nowym Jorku. Nie chodzi³a do
polskich szkó³, ale pisze po polsku. Pra-
cuje w NY, ale czêsto bywa w Warszawie
z wizyt¹ u przyjació³ i by zwiedziæ ulu-
bione miejsca. Dziêki temu mo¿e wiele
spraw, zjawisk i problemów przedstawiæ
z dwóch stron: nowojorskiej i nadwiœlañ-
skiej. Wspomina swoje dzieciñstwo, wo-
lontariat w wiêzieniu Sing Sing, pracê
w New York Timesie i zwi¹zany z t¹ prac¹
skandal. Ludwika W³odek - dziennikar-
ka Gazety Wyborczej - tak napisa³a o de-
biucie Zuzanny G³owackiej: Ta ksi¹¿ka
jest jak bombonierka. Przynajmniej dla
tych, którzy lubi¹ czekoladê. Czytasz jeden
felieton, trochê siê nim bawisz, trochê siê
nad nim zastanawiasz, ale ju¿ po chwili
masz ochotê siêgn¹æ po nastêpny w tym
samym stylu, ale jednak inny.
Polecam i zapewniam, ¿e od tej bombo-
nierki siê nie tyje.

Aldona Micha³owska
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Ruszy³a trzecia edycja turnieju o pu-
char premiera - Donalda Tuska. Bie-

rze w niej udzia³ miêdzy innymi nasza
gmina. Turniej przeznaczony jest dla
dru¿yn pi³karskich dziewcz¹t i ch³opców
w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11
lat oraz 12-13 lat. Udzia³ w nim mog¹
wzi¹æ zarówno reprezentacje szkó³, jak
i tzw. „dzikie dru¿yny”. Celem organiza-
cji III Turnieju Orlika o Puchar Premie-
ra Donalda Tuska jest promowanie
wœród dzieci i m³odzie¿y aktywnoœci
sportowej oraz zasad rywalizacji fair play,
aktywizacja lokalnych spo³ecznoœci oraz
zachêta do organizowania ró¿nych dzia-
³añ sportowych na obiektach wybudowa-
nych w ramach programu „Moje boisko
- ORLIK 2012”.
W poniedzia³ek - 10 wrzeœnia, na œmigiel-
skim Orliku, odby³y siê eliminacje gmin-
ne, w których wziê³y udzia³ cztery dru-

III TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA
DONALDA TUSKA
¿yny: „Byczki” Gniewowo, Orlik Œmigiel,
SP Œmigiel, UKS „Grom” Czacz (roczni-
ki 2001-2002). Spotkanie m³odych pi³ka-
rzy otworzy³ burmistrz Œmigla - Wiktor
Snela. Zmaganiom sportowców przygl¹-
da³a siê Ma³gorzata Adamczak - pos³an-
ka na Sejm RP.
Do eliminacji wojewódzkich turnieju
przejœæ mog³a tylko jedna dru¿yna. Uda-
³o siê to pi³karzom z SP Œmigiel, pod
opiek¹ Ryszarda Primela. II miejsce,
w eliminacjach gminnych, zajê³a dru¿y-
na UKS „Grom” Czacz, III miejsce - Or-
lik Œmigiel, IV miejsce - „Byczki” Gnie-
wowo.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
pami¹tkowe koszulki.
21 wrzeœnia, równie¿ na œmigielskim
Orliku, spotka³y siê reprezentacje ze
Szko³y Podstawowej w Czempiniu, Szko-
³y Podstawowej w D³ugich Star ych,

z Zespo³u Szkó³ w Jerce, Zespo³u Szkó³
nr 1 w Koœcianie oraz ze Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu.
By³o o co walczyæ, gdy¿ zwyciêzca tego
turnieju (æwieræfina³u wojewódzkiego)
przechodzi³ do pó³fina³u wojewódzkiego,
czyli zbli¿a³ siê do fina³u w Warszawie!
M³odzi pi³karze dawali z siebie wszyst-
ko, a opiekunowie dopingowali ich okrzy-
kami. Atmosfera na „Orliku” by³a na-
prawdê gor¹ca.
Ostatecznie do Gostynia pojad¹ ucznio-
wie Szko³y Podstawowej w Czempiniu.
II miejsce zajê³a dru¿yna Szko³y Podsta-
wowej w D³ugich Starych, III miejsce
Szko³a Podstawowa w Œmiglu, IV miej-
sce Zespó³ Szkó³ nr 1 w Koœcianie
a V miejsce Zespó³ Szkó³ w Jerce.

OKFiR
foto OKFiR

„Byczki” Gniewowo, Orlik Œmigiel, SP Œmigiel, UKS „Grom” Czacz

Biegacze zrzeszeni w Sekcji Biegacza
przy OKFiR w Œmiglu, stanêli 16

wrzeœnia br. na Stadionie Olimpijskim we
Wroc³awiu, by wœród 4020 zawodników
wystartowaæ w 30. Jubileuszowym Ha-
sco-Lek Wroc³aw Maraton. W kategorii
open uklasyfikowali siê kolejno: Angeli-
na Chrustowaka - 1423 miejsce, Marian
Skrzypczak - 1646 miejsce, a Katarzyna
Zieliñska - 2028 miejsce.
W niedzielê 23 wrzeœnia br. w Zb¹szyniu
odby³ siê Jubileuszowy - 25 Bieg Zb¹-
skich. W tym pó³maratonie, w gronie 529
zawodników nie zabrak³o Mariana Skrzyp-
czaka - 131 miejsce, oraz Micha³a Szku-
dlarka, który w swojej kategorii wieko-
wej (pow. 70 lat) nie mia³ sobie równych.
By³ to ju¿ 19 Bieg Zb¹skich pana Micha-
³a.

JESIENNE BIEGANIE
25 wrzeœnia br. w Rakoniewicach odby³a
siê II Chy¿a Dziesi¹tka. Wystartowa³a
w tych zawodach rekordowa liczba - 1300
zawodników. W kat. K30 Kinga Zieliñska
zajê³a 14 miejsce, Angelina Chrustowa-
ka 42. W kat. M50 Marian Skrzypczak
31 miejsce, natomiast w kat. M70 Micha³
Szkudlarek 3 miejsce.
Zawodników OKFiR-u nie mog³o równie¿
zabrakn¹æ na 13. Poznañ Maraton, któ-
ry przebieg³ ulicami Poznania 14 paŸ-
dziernika. W biegu wystartowa³o 5,5 tys.
zawodników. Kinga Zieliñska zajê³a
w kategorii open 3094 miejsce, Marian
Skrzypczak 2120, a Micha³ Szkudlarek
5058 - by³o to II miejsce w kat. 75 lat. Dla
Micha³a Szkudlarka by³ to ju¿ dwunasty
Poznañ Maraton.
20 paŸdziernika w Kaliszu odby³ siê Su-

per Maraton Kalisia. Dystans 100 km
pokona³a Angelina Chrustowska w cza-
sie 11,5 godz. zajmuj¹c w klasyfikacji
kobiet drugie miejsce. W biegu wystar-
towa³o 86 zawodników, w tym 12 pañ,
z czego bieg zakoñczy³y tylko trzy.

M.D., foto www.kalisznaszemiasto

Angelina Chrustowska na podium
Supermaratonu Kalisia
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Odpowiadaj¹c na du¿e zainteresowa
nie turniejami pi³ki no¿nej dla nie-

zrzeszonych mê¿czyzn, Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji zaprosi³ pi³karzy
do udzia³u w I Jesiennym Turnieju o pu-
char Burmistrza Œmigla. Tradycyjnie li-
mit przyjêtych dru¿yn (6 osób) zape³ni³
siê ju¿ pierwszego dnia przyjmowania
zg³oszeñ. W niedzielê - 7 paŸdziernika,
na boisku œmigielskiego Orlika spotka³y
siê nastêpuj¹ce dru¿yny: Astra 2, Colo-
rado Springs, Dragon, Makintosh, Old
Boys Œmigiel, Robson Team.
W wyniku losowania uczestnicy zostali
podzieleni na dwie grupy, w których ro-
zegrano mecze systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”. Dru¿yny, które w eliminacjach
grupowych zajê³y trzecie miejsca, zagra-

I JESIENNY TURNIEJ PI£KARSKI
³y mecz o miejsca V-
VI, grupy na miej-
scach drugich wal-
czy³y o pozycje III-IV,
a zwyciêzcy rozegra-
li mecz fina³owy.
Ostatecznie puchar
z r¹k burmistrza Œmi-
gla - Wiktora Sneli
odebra³a dru¿yna Ma-
kintosh. Na II miejscu
ulokowa³a siê dru¿y-
na Old Boys ze Œmi-
gla, na III Robson
Team, na IV Dragon,
V miejsce zajê³a dr u¿yna Astra 2,
a VI Colorado Springs.
Dziêkujemy za udzia³ w turnieju i ser-

decznie zapraszamy turnieje pi³ki no¿nej,
które odbêd¹ siê ju¿ wiosn¹.

OKFiR, foto OKFiR

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji, jak co roku, zaprosi³ m³odzie¿

i doros³ych do wziêcia udzia³u w jesien-
nym rajdzie rowerowym. W sobotê -
6 paŸdziernika w gospodarstwie agrotu-
rystycznym pañstwa El¿biety i Ryszarda
Haberników pojawiali siê kolejno: nasz
zaprzyjaŸniony uczestnik rajdów Jan
WoŸny z Wilkowic, grupa dzieci ze Szko-
³y Podstawowej w Œmiglu pod opiek¹
wspó³organizatorki rajdu - Danuty Strzel-
czyk, trójka kolarzy z Wijewa, pañstwo
Stankowiakowie ze Skar¿ynia, dziewczê-
ta z gimnazjum w Buczu z pani¹ Arlet¹
Miller, grupa z Zespo³u Szkó³ w Broni-
kowie z panami: Wojciechem Wieczor-
kiem i £ukaszem Filipowiczem.
W miejscu docelowym na zmêczonych
rowerzystów czeka³ posi³ek i napoje.
Po krótkim odpoczynku uczestnicy
rajdu wziêli udzia³ w konkursach spor-
towo-rekreacyjnych, podczas których
oceniani byli w dwóch kategoriach:
doroœli i dzieci. Wœród doros³ych naj-
celniej lotkami do tarczy rzuca³ Zbi-

VII ŒMIGIELSKA JESIEÑ TURYSTYCZNA
gniew Lewandow-
ski, a wœród m³odzie-
¿y Inga Skrzypczak
z SP Œmigiel. W zaba-
wie „dmuchany ku-
bek” najlepszy czas
osi¹gn¹³ pan Jan WoŸ-
ny, a wœród m³odzie-
¿y Jonasz Markowski
z ZS w Bronikowie.
Odby³o siê równie¿
toczenie pi³ki po lin-
kach - tu najlepszy
czas wœród doros³ych
osi¹gn¹³ Zbigniew Le-
wandowski, a wœród m³odzie¿y Angeli-
ka Szymaniak z ZS w Bronikowie. Od-
by³y siê tak¿e rzuty ringo do tablicy -
w kategorii doros³ych zwyciê¿y³ pan
Henryk Stankowiak, a w kategorii m³o-
dzie¿y Weronika Drygas z gimnazjum
w Buczu. Najwiêksze emocje wzbudzi-
³a „¿ó³wia jazda rowerowa”, tu najlepsi
byli Danuta Strzelczyk (doroœli), Da-
niel Klecha (m³odzie¿, SP Œmigiel).

Uczestnicy rajdu, którzy zajêli miejsca
I-III w ka¿dej z konkurencji otrzymali
nagrody rzeczowe. Wszyscy rajdowcy
odjechali z pami¹tkowymi batonami.
Przed nami zima, ale ju¿ teraz zapra-
szamy do udzia³u w rajdzie, aby powi-
taæ wiosnê 2013 roku.

OKFiR
foto OKFiR

Żó³wia jazda

Żó³wia jazda  dla doros³ych

Doroœli œwietnie siê bawili przy toczeniu pi³ki

Dru¿yna Makintosh






