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PaŸdziernikowa sesja Rady Miejskiej
odby³a siê w ostatni czwartek mie-

si¹ca. Œmigielscy radni uczestniczyli
w niej, w kompletnym sk³adzie i podjêli
osiem uchwa³.
Istotnym punktem sesji by³o ustalenie
wysokoœci podstawy s³u¿¹cej do oblicza-
nia podatku rolnego w gminie. Przypo-
mnijmy, na poprzedniej sesji rada ustali-
³a wysokoœæ stawek podatkowych od nie-
ruchomoœci i œrodków transportowych.
Przy ustalaniu podatków na rok 2013 rad-
ni przyjêli zasadê utrzymania ich na te-
gorocznym poziomie, poza nielicznymi,
ma³ymi zmianami, które wynika³y ze
wskazañ w³aœciwego ministra. Utrzymu-
j¹c tak¹ liniê dzia³ania, radni podjêli de-
cyzjê, ¿e wysokoœæ podstawy s³u¿¹cej do
obliczania podatku rolnego równie¿ nie
wzroœnie i utrzyma siê na poziomie te-

DWIE SESJE
gorocznym, tj. 66 z³ od decytony (1 de-
cytona (dt.) = 1 kwintalowi). Aby stawka
pozosta³a niezmienna radni musieli pod-
j¹æ uchwa³ê, w której obni¿yli œredni¹
cenê skupu ¿yta og³oszon¹ przez preze-
sa GUS za pierwsze trzy kwarta³y bie¿¹-
cego roku z 75,86 z³ na 66 z³ za 1 dt.
Dwie z uchwa³ wynika³y z obowi¹zków,
które na samorz¹d nak³ada ustawa
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi. Jedna dotyczy-
³a przyjêcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych na kolejny rok, druga zaœ
ustalenia nowego limitu liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawie-
raj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wy-
j¹tkiem piwa). Z uwagi na fakt, ¿e limit
liczby punktów sprzeda¿y napojów alko-
holowych przeznaczonych do spo¿ycia

w miejscu sprzeda¿y zosta³ ju¿ wyczer-
pany, radni wyrazili zgodê na zwiêksze-
nie tej liczby z 15 do 18 punktów. Liczba
punktów sprzeda¿y nieprzeznaczonych
do spo¿ycia alkoholu na miejscu pozosta-
je bez zmian i wynosi 70.
Ponadto rada przyjê³a nowy Statut Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Œmiglu, który zosta³ dostoso-
wany do nowych realiów, m.in. dotycz¹-
cych pe³nienia przez zak³ad funkcji ope-
ratora œmigielskiej w¹skotorówki, a tak-
¿e prowadzenia spraw zwi¹zanych
z udzia³em gminy we wspólnotach miesz-
kaniowych.
Jedna z podjêtych uchwa³ dotyczy³a wy-
ra¿enia zgody na wydzier¿awienie w try-
bie bezprzetargowym nieruchomoœci
wchodz¹cych w sk³ad infrastruktury
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wodno-kanalizacyjnej Zak³adowi Wodo-
ci¹gowo-Kanalizacyjnemu w Œmiglu.
Przy podjêciu tej uchwa³y kluczow¹ kwe-
stiê stanowi³ fakt, ¿e zak³ad powo³any
zosta³ do prowadzenia gospodarki wod-
no-œciekowej gminy, jak równie¿, ¿e jest
spó³k¹, w której gmina posiada sto pro-
cent udzia³ów.
Radni wyrazili równie¿ zgodê na sprze-
da¿ czterech lokali mieszkalnych, któ-
rych najemcy wyrazili chêæ wykupu, znaj-
duj¹cych siê w budynku przy ulicy Zdro-
jowej w Œmiglu, wprowadzili porz¹dku-
j¹ce zmiany do bie¿¹cego bud¿etu, a tak-
¿e podjêli uchwa³ê w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia
kontroli problemowej dotycz¹cej dzia³al-
noœci burmistrza w sprawie pana Piotra
Borowskiego.
Podczas sesji uczczono minut¹ ciszy pa-
miêæ zmar³ego w paŸdzierniku Henryka
Skrzypczaka - odznaczonego Medalem
„Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Œmigiel”,
wieloletniego kierownika Zak³adu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu, radnego pierwszej i drugiej ka-

dencji Rady Miejskiej Œmigla, zastêpcê
Burmistrza Œmigla w latach 1994-1998,
radnego Rady Powiatu Koœciañskiego
w latach 1998-2002.
Poœwiêcona jednej uchwale, nadzwyczaj-
na sesja Rady Miejskiej odby³a siê 8 paŸ-
dziernika br. Posiedzenie to dotyczy³o
wyra¿enia zgody na utworzenie na tere-
nie wsi Przysieka Polska podstrefy Ko-
strzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (K-SSSE SA). W³¹czenie
terenów inwestycyjnych w Przysiece
Polskiej do strefy ma w przysz³oœci przy-
nieœæ ekonomiczne i gospodarcze korzy-
œci zarówno dla przedsiêbiorców, którzy
zdecyduj¹ siê na podjêcie dzia³alnoœci
w ramach wyznaczonej podstrefy, jak
i dla gminy oraz jej mieszkañców m.in.
poprzez zwiêkszenie liczby miejsc pracy.
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna jest jedn¹ z kilkunastu
dzia³aj¹cych w Polsce stref. Na koniec
2011 roku obejmowa³a grunty o po-
wierzchni 15045,7935 ha, po³o¿one na
terenach miast: Bia³ogard, Gorzów Wiel-
kopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odr¹,

Nowa Sól, Poznañ i Zielona Góra oraz
gmin: Barlinek, Buk, Bytom Odrzañski,
Chodzie¿, Czer wieñsk, Dobiegniew,
Goleniów, Gryfino, Gubin, Kargowa,
Karlino, Ko¿uchów, Krobia, Lubsko,
£obez, Miêdzyrzecz, Nowy Tomyœl, Po-
lice, Przemêt, Rzepin, Skwierzyna, S³u-
bice, Stêszew, Sulêcin, Swarzêdz, Wron-
ki i Zielona Góra. Przedsiêbiorcy podejmu-
j¹cy dzia³alnoœæ w wyznaczonych grani-
cach specjalnej strefy ekonomicznej s¹
uprawnieni do skorzystania z pomocy po-
legaj¹cej na zwolnieniach w podatku do-
chodowym CIT z dwóch tytu³ów: ponie-
sionych nak³adów inwestycyjnych lub two-
rzenia nowych miejsc pracy. Warunkiem
inwestowania na terenie strefy jest uzyska-
nie zezwolenia od K-SSSE SA na prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodarczej oraz po-
niesienie nak³adów inwestycyjnych w mi-
nimalnej kwocie 100 tysiêcy euro.
Podstrefa wyznaczona w Przysiece Pol-
skiej obejmuje 11 dzia³ek o ³¹cznej po-
wierzchni 7,1755 ha. Wszystkie dzia³ki dziœ
s¹ w³asnoœci¹ gminy.

AKA

SO£TYSI WYMIENIAJ¥ DOŒWIADCZENIA

Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne
w Œmiglu” wspólnie z Centrum Kul-

tury w Œmiglu nadal realizuje projekt
„Poci¹gnijmy razem” dofinansowany ze
œrodków Programu Operacyjnego Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach
niego so³tysi uczestnicz¹ w szkoleniach
po³¹czonych z wizytami studyjnymi, pod-
czas których spotykaj¹ siê z osobami
dzia³aj¹cymi na rzecz spo³ecznoœci lokal-
nych, w celu wymiany doœwiadczeñ, pod-
patrzenia ciekawych inicjatyw, poszuka-
nia inspiracji do dzia³ania. Miejmy nadzie-
jê, ¿e odbyte wizyty u³atwi¹ so³tysom pra-
cê na rzecz miejscowoœci, w których
mieszkaj¹.
Wœród najodwa¿niejszych, którzy sko-
rzystali z oferty naszego stowarzyszenia
jest 18 so³tysów: Stanis³aw Szefner - Bie-
lawy, Tadeusz Bia³y - Karmin, Wiktoria
Burdyka - Robaczyn, Roman Cichocki -
Stara Przysieka Pierwsza, W³odzimierz
Drótkowski - przewodnicz¹cy zarz¹du
osiedla nr 3 w Œmiglu, Piotr Wasielewski
- Koszanowo, Jan Janicki - Przysieka Pol-
ska, Violetta Karolczak - Morownica,
Gabriela Kasperska - Bruszczewo, Wie-
s³aw Kasperski - Stare Bojanowo, Mieczy-
s³aw Tomowiak - ¯egrowo, Olejnik Ry-
szard - Parsko, Henryk Skorupiñski -
¯egrówko, Alfred Splisteser - Wonieœæ,
Eugeniusz Stachowski - Gliñsko, Tomasz
Witomski - Jezierzyce, Hieronim Wolsz-
tyñski - ¯ydowo, Lech ¯ak - Czacz.

W dniach 5 do 6 paŸdziernika so³tysi
przebywali w woj. kujawsko-pomorskim,
gdzie mieli okazjê poznaæ, czym s¹ wio-
ski tematyczne w teorii i w praktyce. Od-
wiedzili Wioskê Grzybow¹ i Wioskê Gór-
nicz¹, gdzie rozmawiano o tym, jak od
pomys³u przejœæ do jego realizacji, o tym,
jak wiele zale¿y od nas samych. Cieka-
wym, nowym rozwi¹zaniem by³ Questing
w Wiosce Górniczej. Wiele emocji wzbu-
dza³ temat funduszu so³eckiego, który
w naszej gminie nie funkcjonuje.
Na pocz¹tku listopada so³tysi udali siê do
s¹siedniego woj. lubuskiego, gdzie spo-
tkali siê z So³tysk¹ Roku 2010 - Gra¿yn¹
Dudek z Nowin Wielkich, która opowie-
dzia³a o swojej drodze do tego wyró¿nie-
nia. Po spotkaniu so³tysi zostali zaprosze-
ni do zwiedzenia pobliskiego Parku Di-
nozaurów oraz Muzeum Minera³ów.
G³ównym gospodarzem tej wizyty by³o
gorzowskie Stowarzyszenie
im. Brata Krystyna, którego
siedzibê (znajduje siê w nim
m.in. Bank ̄ ywnoœci i œwie-
tlica dla dzieci) zwiedzano
w Gorzowie. Dalszym eta-
pem tego pobytu by³y szko-
lenia, które odbywa³y siê
w oœrodku kolonijno-sporto-
wo-wypoczynkowym prowa-
dzonym przez stowarzysze-
nie, zaadoptowanym po by-
³ych „Pegeerach”, w miej-

scowoœci D³ugie. W zamyœle projektu,
oprócz czêœci edukacyjnej, przewidziano
czêœæ praktyczn¹, podczas której podjê-
to wspóln¹ inicjatywê na rzecz swoich
miejscowoœci i ich mieszkañców. W trak-
cie szkoleñ postanowiono zorganizowaæ
„gie³dê pomys³ów”, w trakcie której
mieszkañcy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ po-
dzielenia siê tym, co dzieje siê w ich miej-
scowoœciach, ciekawymi inicjatywami,
zdolnoœciami, talentami.
Miejsca wizyt i tematyka szkoleñ okaza-
³a siê idealnie dobrana do potrzeb uczest-
ników. So³tysi odwiedzili miejsca bardzo
ró¿ne, jednak podczas wszystkich wyjaz-
dów najwiêkszy podziw wzbudzi³a pasja,
z jak¹ spotkane osoby dzia³aj¹ oraz
wsparcie, jakie otrzymuj¹, a tak¿e nieza-
wodna wspó³praca ich wszystkich.

Anna Wieczorek
foto S.G.

So³tysi w czasie szkoleñ
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Piêkno i dobro mia³y swoje œwiêto
       26 paŸdziernika 2012 r. Tego dnia od-
by³a siê uroczystoœæ z okazji 10-lecia dzia-
³alnoœci Stowarzyszenia Pomocy Dzie-
ciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o Nadziei”. Temu œwiêtu dodatko-
wo towarzyszy³o wyj¹tkowe podsumowa-
nie V Wielkopolskiego Przegl¹du Twór-
czoœci Plastycznej Osób Niepe³nospraw-
nych „Inny Œwiat Jest Tu”.
Podczas spotkania wspominano o pocz¹t-
kach dzia³alnoœci organizacji, jej pierw-
szych spotkaniach w 2001 r., które zgro-
madzi³y zaskakuj¹co wiele osób boryka-
j¹cych siê z problemem niepe³nospraw-
noœci swoich dzieci, a tak¿e osób odczu-
waj¹cych potrzebê w³¹czenia siê w ruch
pomocowy. Od dziesiêciu lat stowarzy-
szenie pomaga rodzinom, daje poczucie
wspólnoty, wspiera w rozwi¹zywaniu
konkretnych, codziennych problemów,
prowadzi rehabilitacjê, pomaga w zdoby-
waniu pieniêdzy na leczenie, organizuje
wypoczynek i rekreacjê. Od 2008 r. pro-
wadzi Warsztaty Terapii Zajêciowej
w Koœcianie, które rehabilituj¹, rozwijaj¹
talenty i przygotowuj¹ do ¿ycia w spo³e-
czeñstwie doros³e osoby niepe³nospraw-
ne. Efekty pracy warsztatów mo¿na by³o
podziwiaæ w czasie przedstawienia teatru
cieni, które otworzy³o uroczystoœæ oraz
na kiermaszu prac, który cieszy³ siê
ogromnym zainteresowaniem.
Stowarzyszenie uczestniczy w integracji
i promowaniu otwartoœci spo³eczeñstwa
na niepe³nosprawnych. Wraz z innymi
organizacjami od wielu lat organizuje
„Dni godnoœci osób niepe³nosprawnych”.
PaŸdziernikowa uroczystoœæ by³a wspa-
nia³¹ okazj¹ do z³o¿enia podziêkowañ za
pomoc jak¹ stowarzyszenie otrzymuje od
osób i instytucji, które swoja prac¹ lub
udzielanym wsparciem finansowym
umo¿liwiaj¹ prowadzenie dzia³alnoœci.
W tym szczególnym roku dziesiêciolecia
dzia³alnoœci, statuetk¹ „Motyl Nadziei”,
któr¹ stowarzyszenie przyznaje corocz-
nie wyró¿niaj¹cym siê wolontariuszom
lub darczyñcom, przyznano Lucynie Pe-
rekietka. Pani Perekietka przez ca³y
okres dzia³alnoœci pomaga stowarzysze-
niu w prowadzeniu dokumentacji finan-
sowej i ksiêgowej, a tak¿e w doradztwie -
w tym zakresie, jej umiejêtnoœci i posta-
wa s¹ bezcenne. Ludzi o piêknych ser-
cach, wolontariuszy, filantropów, którzy
pomagali jest wielu - oni wszyscy z³o¿yli
siê na wielkie i piêkne dzie³o, jakim jest
„Œwiat³o Nadziei”. Szczególne podziêko-
wania z³o¿ono obecnym na jubileuszu

PIÊKNY JUBILEUSZ „ŒWIAT£A I NADZIEI”

przedstawicielom samorz¹dów powiato-
wego i gminnego, które systematycznie
udzielaj¹ dotacji na realizacje wielu przed-
siêwziêæ. Tego dnia podziêkowania p³y-
nê³y w obydwie strony. Na rêce Ma³go-
rzaty Adamczak - prezes stowarzyszenia,
sp³ynê³y bowiem kwiaty i listy gratulacyj-
ne od wielu instytucji, organizacji, a tak-
¿e osób prywatnych, które w ten sposób
pragnê³y wyraziæ swoj¹ wdziêcznoœæ
i uznanie dla pracy stowarzyszenia.
Od 2010 roku Stowa-
rzyszenie Pomocy Dzie-
ciom i M³odzie¿y Nie-
pe³nosprawnej jest or-
ganizacj¹ po¿ytku
publicznego. W zwi¹z-
ku z tym na stowarzy-
szenie mo¿na przeka-
zywaæ 1% podatku.
Zaproszeni goœcie mie-
li tak¿e okazjê zapo-
znaæ siê z twórczoœci¹
niepe³nosprawnych
mieszkañców Wielko-
polski. Ich piêkne i po-
ruszaj¹ce prace, których tematem prze-
wodnim by³y: „Portret”, „W krainie ro-
œlin i zwierz¹t”, „Mój inny œwiat” mo¿na
by³o podziwiaæ na zorganizowanej wysta-
wie. Swoje prace z³o¿y³o 105 autorów
z 40 placówek. W przegl¹dzie uczestni-
czy³y pe³noletnie osoby niepe³nospraw-
ne, posiadaj¹ce dorobek artystyczny. Byli
to twórcy bior¹cy udzia³ w wystawach
i przegl¹dach oraz tworz¹cy ciekawe ar-
tystycznie, oryginalne prace, które war-
to promowaæ i pokazaæ szerokiemu gro-
nu odbiorców.
Komisja konkursowa w sk³adzie: prze-
wodnicz¹cy, Dorota Borowiak - plastyk
z Koœciañskiego Oœrodka Kultury, Vio-
letta Grzelak - studentka Akademii Sztuk
Piêknych w Poznaniu, Micha³ Spycha³a -
terapeuta zajêciowy, instruktor plastyki
oraz Anna Hryniewicz-Szulc - artysta pla-

styk, wy³oni³a 21 laureatów. Komisja
przyzna³a 18 równorzêdnych wyró¿nieñ
oraz 3 wyró¿nienia szczególne dla: Do-
roty Szczerbal z ŒDS „Ognik” w Pozna-
niu za pracê „Portret”, Kamili Leœnej
z WTZ Koœcian za pracê „W krainie ro-
œlin i zwierz¹t” oraz Dariusza Patyka
z WTZ w Rudzie Komorskiej za cykl prac
„Mój inny œwiat”.
Pozosta³e wyró¿nienia otrzymali: Ewa
Sobczak WTZ Rydzyna, Dorota Gradow-
ska WTZ przy DPS Rzadkowo, Joanna
¯elichowska ŒDS Gostyñ, Danuta Smu-
ka³a WTZ Wolsztyn, Sylwia Taciak WTZ
Dopiewo, Anna Kaczorowska WTZ
Wschowa, Zdzis³aw Celka DPS Paków-
ka, Tomasz Henglewicz ŒDS Nowe Skal-
mierzyce, Ryszard Kimel ŒDS Leszno,
Rados³aw Wiêckowski ŒDS Gostyñ, Rafa³
Kwiatkowski WTZ Wrzeœnia, Rados³aw
Siewruk WTZ Œwiebodzin, Przemys³aw
B³aszczyk WTZ „Przylesie” Poznañ,
Pawe³ Nowicki WTZ Piaski, £ukasz Jan-
con WTZ Chodzie¿, Leszek Frey-Wit-
kowski Œwiebodzin, Krzysztof Czaprac-

ki WTZ Kwilcz oraz Sylwia Kunz DPS
Moœciszki.
Nagrodzone prace zostan¹ wyekspono-
wane na wystawie w Regionalnym Mu-
zeum, w Koœcianie, na której zwiedzanie
organizatorzy gor¹co zapraszaj¹ ju¿ od
5 grudnia br.
Uroczystoœæ jubileuszowa, przegl¹d ar-
tystyczny oraz wernisa¿ dofinansowane
zosta³y ze œrodków Gminy Miejskiej Ko-
œciana, Starostwa Powiatowego, PFRON
oraz Gminy Œmigiel.
Zarz¹d stowarzyszenia w imieniu swoich
cz³onków sk³ada serdeczne podziêkowa-
nia wszystkim darczyñcom i wolontariu-
szom, tylko dziêki ich pracy i pomocy fi-
nansowej mo¿liwe jest wspieranie rodzin
borykaj¹cych siê z problemem niepe³no-
sprawnoœci.

B.K., foto M.Dymarkowska

„Motyla Nadziei” otrzyma³a Lucyna
Perekietka

Gratulacje sk³adano na rêce pani prezes - Ma³gorzaty
Adamczak
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Wieœæ o tym, ¿e p³on¹ „Szasz³yki” ro-
zesz³a siê po gminie Œmigiel lotem

b³yskawicy, a 3 listopad okaza³ siê dla
wielu œmigielskich rodzin dniem rozpa-
czy.
Ogieñ w hali produkcyjnej Spafood przy
ul. Reymonta zauwa¿ono oko³o po³udnia.
Natychmiast wezwano stra¿ po¿arn¹.
S³u¿by ratunkowe z OSP w Œmiglu zja-
wi³y siê po kilku minutach. Przypuszczal-
nie nawet oni, doœwiadczeni w akcjach
po¿arniczych, nie myœleli, ¿e czeka ich,
a¿ tak trudne zadanie. Po krótkim czasie
œmigielskich stra¿aków wspar³y kolejne
jednostki. Po¿ar rozprzestrzenia³ siê bar-
dzo szybko. Dzia³ania by³y prowadzone
na rozleg³ym terenie, przy du¿ym zady-
mieniu i obawie, ¿e po¿ar rozprzestrzeni
siê na okoliczne domy i s¹siaduj¹cy ze
Spafood sk³ad materia³ów budowlanych.
Ogieñ rozprzestrzeni³ siê na œrodkow¹
czêœæ hali produkcyjnej, która ³¹cznie li-
czy³a ok. 7000 m2. Zgromadzone w prze-
sz³o stu pomieszczeniach produkty
i materia³y oraz konstrukcja hali, która
wykonana by³a w ca³oœci ze stali, ze œcia-
nami zewnêtrznymi, wewnêtrznymi oraz
sufitami z p³yt warstwowych wype³nio-
nych polistyrenem ekstradowanym, pod-
czas po¿aru powodowa³y ogromne zady-
mienie. Wszyscy ratownicy musieli ga-
siæ ogieñ w maskach i aparatach ochro-
ny dróg oddechowych. Spaleniu uleg³a
ca³a hala produkcyjna wraz z wyposa¿e-
niem, materia³ami oraz maszynami (miê-
so oraz wyroby gotowe ok. 500 ton,
skrzynki plastikowe, materia³y opakowa-
niowe z tektury oraz kartonów, oleje ja-

NADZIEJA NIE SP£ONÊ£A
dalne ok. 2 ton, przy-
prawy). Uratowano
obiekt administracyj-
no-biurowy, któr y
przylega³ bezpoœred-
nio do hali produk-
cyjnej. W akcji ratow-
niczo-gaœniczej bra³o
udzia³ 20 zastêpów
w liczbie 85 stra¿a-
ków/ratowników. Do-
gaszanie po¿aru za-
koñczono nastêpnego
dnia, po niespe³na 24-
godzinnych dzia³a-
niach.
W chwili wybuchu po¿aru na terenie fa-
bryki Spafood znajdowa³o siê ok. 20 osób.
Wszyscy bezpiecznie opuœcili zagro¿ony
budynek. Uda³o siê im uratowaæ doku-
menty, czeœæ wyposa¿enia biur oraz sa-
mochody.
Dochodzenie, które przeprowadzi³a po-
licja wraz z bieg³ym s¹dowym wykaza³o,
¿e przyczyn¹ po¿aru by³o zwarcie insta-
lacji elektrycznej. Firma nadal liczy stra-
ty po po¿arze. Wiadomo, ¿e bêd¹ to mi-
liony z³otych.
W Spafood zatrudnionych by³o oko³o 180
osób. Dla wielu z nich ta praca by³a jedy-
nym Ÿród³em dochodów. Zapewne nieje-
den z nich zadaje sobie pytanie: „Czy za-
k³ad zostanie odbudowany?”. Czêœæ w¹t-
pliwoœci rozwia³o, opublikowanie w Inter-
necie oœwiadczenie firmy, w którym czy-
tamy, ¿e ca³e mienie firmy by³o ubezpie-
czone, a zak³ad funkcjonowa³ zgodnie
z normami przeciwpo¿arowymi i BHP.

„Jesteœmy w trakcie reorganizacji, a po-
¿ar w zak³adzie produkcyjnym w Œmiglu
nie wp³ynie na przysz³oœæ naszej dzia³al-
noœci operacyjnej. Administracjê firmy
czasowo relokowano, zabezpieczono do-
kumenty oraz nienaruszone po¿arem
mienie. Hale produkcyjne s¹ przenoszo-
ne do pomieszczeñ zastêpczych. Spó³ka
jest w kontakcie ze wszystkimi klienta-
mi, dostawcami oraz firmami wspó³pra-
cuj¹cymi w celu wypracowania nowego
sposobu dzia³ania w okresie przejœcio-
wym”. Spó³ka podziêkowa³a równie¿
s³u¿bom ratowniczym, które walczy³y
z po¿arem oraz pracownikom firmy, któ-
rzy podczas po¿aru pomagali w zabezpie-
czeniu mienia.
Te oœwiadczenie wielu pracownikom fir-
my da³o odrobinê nadziei na to, ¿e ten
trudny dla nich okres jest tymczasowy,
¿e bêdzie do czego wracaæ.

M.D., foto B.Ludowicz

Walka z po¿arem trwala niemal dobê

W bie¿¹cym roku, 2 listopada o godz.
2100, w kaplicy poewangelickiej,

w Œmiglu odby³y siê zaduszki muzyczne.
Wykonawcami tego koncertu byli: Mar-
ta Jaœmina Paw³owska skrzypaczka oraz
Tomasz Paw³owski, który przyby³ych na
wystêp goœci wprowadzi³ w klimat za-
duszkowy. Dodatkowo wyst¹pi³ muzyk
Jacek Winkiel, który gra³ na instrumen-
cie klawiszowym.
Ten wyj¹tkowy czas rozpocz¹³ siê od
tego, ¿e przychodz¹cy goœcie wpisywa-
li imiona i nazwiska swoich zmar³ych
„duszyczek” na roz³o¿onych kartkach.
Podczas odczytywania imion i nazwisk
bliskich zmar³ych w tle pobrzmiewa³a
muzyka skrzypcowa i organowa, któ-
ra wœród obecnych wywo³a³a wzrusze-
nie. Dodatkowego nastroju doda³o bi-
j¹ce œwiat³o œwiec rozstawionych

w kaplicy.
Warto przybli¿yæ sylwetki wystêpuj¹-
cych muzyków:
Marta Jaœmina Paw³owska kszta³ci siê
pod kierunkiem prof. W. Maliñskiego
i prof. J. Kaliszewskiej. Jest studentk¹
londyñskiej Royal Academy of Music,
a tak¿e solistk¹ Polskiej Filharmonii
Kameralnej Sopot. Wspó³pracuje z Fil-
harmoni¹ Poznañsk¹. Jest zdobywczy-
ni¹ wielu nagród. Jej gra ma cudowny
dŸwiêk i wielk¹ si³ê ekspresji. Marta
jest stypendystk¹ Ministra Kultur y,
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,
Business and Professional Woman's
Club Poznañ, Stowarzyszenia Pro-Arte
im. Anny Knapik oraz podopieczn¹
Fundacji Barbar y Bieleckiej Musica
Mundi.
Tomasz Paw³owski jest absolwentem

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Teatr i scena fascynowa³y
go od najm³odszych lat. Profesor Adam
Sandauer napisa³ o Tomaszu Paw³ow-
skim, ¿e jest cz³owiekiem renesansu.
Tomek pisze teksty, wystêpuje i œpie-
wa oraz znajduje czas by pomagaæ nie-
pe³nosprawnym i starszym ludziom.
Bardzo mi³ym, fina³owym akcentem
ca³ego spotkania by³ wystêp œmigiela-
nina - Tadeusza Bia³ego, który zagra³
na pile jeden z utworów F. Chopina.
Po prze¿yciu tak ciekawych i pe³nych
wzruszeñ chwil wszyscy przybyli i za-
proszeni goœcie mogli poczêstowaæ siê
ciasteczkami, herbat¹ i kaw¹. Zadusz-
ki muzyczne zorganizowali Anna i An-
toni Szulc przy wspó³pracy œmigielskie-
go Centrum Kultury.

T. Szulc

ZADUSZKI MUZYCZNE
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Odby³a siê kolejna edycja jesiennego
projektu prozdrowotnego dla senio-

rek zorganizowanego przez Stowarzysze-
nie Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie, który zreali-
zowano dziêki dotacji Starostwa Powia-
towego w Koœcianie. Akcja polega³a na
kilkudniowych spotkaniach 16 seniorek
z lekarzem, rehabilitantk¹ oraz instruk-
torkami zdrowego ¿ywienia i dekoracji
potraw. Koordynatorkami projektu by³y:
Teodozja Ratajczak i Aniela Ko³aciñska.
Warsztaty tego typu to œwietny sposób
na aktywnoœæ w czasie d³ugich, jesien-
nych wieczorów, okazja do spotkañ
w grupie rówieœniczek i poszerzenia wie-
dzy o zdrowym stylu ¿ycia. Lekarz
£ukasz Hordecki przybli¿y³ paniom naj-
wa¿niejsze informacje na temat chorób
serca oraz przewodu pokarmowego.
Uzmys³owi³ im, ¿e to w³aœnie nieustanna
praca serca pozwala nam cieszyæ siê
¿yciem. Zapominamy czêsto o tym, ¿e
mamy wiêcej serca do z³ych nawyków,
ni¿ do tych zdrowych, które pomagaj¹
prawid³owo funkcjonowaæ naszemu orga-
nizmowi. Nie zwracamy uwagi na z³e
od¿ywianie, nadwagê i oty³oœæ, ma³¹ ak-
tywnoœæ fizyczn¹. Prelegent zachêca³ do
profilaktyki w myœl zasady „lepiej zapo-
biegaæ ni¿ leczyæ”, proponuj¹c badanie
jelita grubego (kolonoskopiê) w ramach
programu badañ przesiewowych dla
wczesnego wykrywania raka jelita gru-
bego. Dziêki jego namowom kilka pañ
skorzysta z tych bezp³atnych badañ.
Rehabilitantka - Kamila Ogrodowczyk
opowiada³a o po¿ytkach p³yn¹cych z ak-

„FIT - EMERYT” - BABCIA NIE GAPCIA
tywnoœci fizycznej, czêstego spêdzania
wolnego czasu na œwie¿ym powietrzu
i systematycznego, umiarkowanego wy-
si³ku poprawiaj¹cego ogóln¹ wydolnoœæ
organizmu. Zajêcia warsztatowe urozma-
ici³a æwiczeniami fizycznymi, nauk¹ cho-
dzenia z kijkami (Nordic Walking) i ae-
robikiem wodnym (na p³ywalni w Koœcia-
nie).
Z kolei Katarzyna Snela i Renata Fija³-
kowska mówi³y o potrzebie stosowania
zbilansowanej diety - ró¿norodnej, obfi-
tuj¹cej w sk³adniki od¿ywcze i witaminy.
Zachêca³y do inspirowania siê kuchni¹
œródziemnomorsk¹, w której, w codzien-
nym menu, stosuje siê du¿o owoców,
warzyw, ryb, nasion roœlin str¹czkowych
oraz ma³e iloœci miêsa. Dziêki zmianie
kulinarnych przyzwyczajeñ ominiemy
wiele dolegliwoœci i chorób w podesz³ym

wieku. Panie nauczy³y uczestniczki de-
korowaæ codzienne posi³ki - tzw. carting
owocowo-warzywny. Zakoñczenie warsz-
tatów pod has³em „Czy wiesz, co jesz?”
to by³a prawdziwa uczta promowania
zdrowego ¿ywienia. Panie przygotowa³y
piêknie nakryty stó³ i potrawy takie, jak:
- p³atkowe szaleñstwo z pomarañczow¹
nut¹,
- ciasto - „korbolowa rozkosz”,
- dorsz po ch³opsku,
- sok marchwiowo-pomarañczowy.
W trakcie trwania warsztatów koordyna-
torki zadba³y o sale wyk³adowe, ma³y
poczêstunek, produkty ¿ywnoœciowe,
przejazd do Koœciana. Wszystko odby³o
siê z myœl¹ o seniorkach, którym zdro-
wie „le¿y na sercu”.

T. Ratajczak
foto archiwum

Fit-Emerytki

Nie lada zabawê dla mi³oœników ko-
lejek w¹skotorowych, w œwiêto nie-

podleg³oœci, przygotowa³ operator œmi-
gielskiej ciuchci - Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej. W programie
okolicznoœciowych przejazdów znalaz³y
siê dwa kursy z fotostopami. Oferta na
11 listopada przedstawiona przez zak³ad,
zyska³a wielu zainteresowanych, gdy¿

FOTOSTOPY NA 11 LISTOPADA
tego dnia, ³¹cznie podczas
czterech kursów, sprzedano
ponad sto pami¹tkowych bi-
letów. Na trasê wyjecha³a lo-
komotywa spalinowa Lxd2-
241, a tak¿e wagon motoro-
wy MBxd2-226.

A.K.
foto M. Koz³owska

,

-
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Boże Narodzenie w Śmiglu w 1920 roku

Rok 1920 dla wszystkich Polaków by³
czasem trudnym. Tak¿e nastrój dla

mieszkañców ziemi œmigielskiej nie by³
zbyt optymistyczny. Wszelkie doœwiadcze-
nia wojenne nios¹ce za sob¹ straty mate-
rialne, duchowe, a przede wszystkim utra-
tê bliskich osób, nie mia³y pozytywnego
wp³ywu na atmosferê obchodzonych wów-
czas œwi¹t.
W œwi¹tecznym numerze „Orêdownika
Œmigielskiego” ukaza³ siê artyku³, w któ-
rym napisano m.in., ¿e: „Œwiêto to z ostat-
nich dni przesz³oœci dla nas w dzielnicy
wielkopolskiej tem radoœniejsze, boæ up³y-
waj¹ w tym roku dwa lata, jak trzeci dzieñ
Bo¿ego Narodzenia naszej Piastowskiej
dzielnicy przyniós³ wybawienie. By³ to
przecie¿ dzieñ 27 grudnia, jak na prowo-
kacjê zerwali siê uciœnieni i udrêczeni nie-
wol¹ i wygnali wroga...” oraz: „Ale nieste-
ty ten okres szczêœliwy a¿ szybko prze-
min¹³, na miejsce mi³oœci przysz³a niena-
wiœæ, zamiast zgody walka klasowa prowa-
dzona z zawziêt¹ nienawiœci¹. Oto po
dwóch latach niepodleg³oœci sta³a siê na-
sza Ojczyzna tak wstrêtnem widowiskiem,
gdzie w walce klasowej dzieci jednej mat-
ki siê zwalczaj¹, a co gorsze w zaœlepieniu
swem nawet na matkê powstaj¹, bo ich
has³em sta³o siê „Wszystko dla partii”.
Tak¿e w tym tonie znalaz³a siê kolêda:
O zewsz¹d smutno w naszym koœciele
Wojuj¹, zbytkuj¹ nieprzyjaciele
Lulaj¿e Jezuniu, lulaj¿e lulaj,
Ty Matko swe ludy wraz z nim utulaj.
Wszystko to wskazuje na to, ¿e po drama-
tycznych prze¿yciach zwi¹zanych z I wojn¹
œwiatow¹ Polakom trudno by³o podnieœæ
siê i w pe³ni cieszyæ siê z narodzin Pana
Jezusa. Jednak¿e nie mo¿na by³o o tym,
tak wa¿nym dla nas - chrzeœcijan czasie
zapomnieæ i obejœæ obok niego obojêtnie.
W Œmiglu tak¿e nie obesz³o siê bez upa-
miêtnienia tego, wa¿nego dnia.
Podczas przygotowañ do œwi¹t pamiêtano
o naszych ¿o³nierzach. S¹ informacje, ¿e
Szko³a Ludowa w Œmiglu przygotowa³a 42
paczki dla ¿o³nierzy, szko³a œrednia 27 pa-
czek, a Marian Olejnik ofiarowa³ 25 fun-
tów m¹ki na op³atki. Na okres œwi¹teczny
przygotowano tak¿e skromne imprezy.
W II œwiêto Bo¿ego Narodzenia odby³ siê
w restauracji Ksawerego Kunze koncert,
a dzieci ze szko³y katolickiej przygotowa-
³y "Jase³ki". Dochód z tej imprezy by³ prze-

znaczony na zakup ksi¹¿ek dla ubogich
dzieci.
Œwiêta minê³y szybko i stwierdzono, ¿e:
„Tegoroczna aura nie dopisa³a, gdy¿ za-
miast mrozu i œniegu mieliœmy deszcz,
b³oto i mg³awice. To te¿ nasi spacerowi-
cze i „sportsmeni” musieli siê zadowoliæ
nudami i trzymaæ siê wiêcej ogniska do-
mowego. Urozmaiceniem, a raczej
atrakcj¹ œwiat by³y „Jase³ka” w pierwszy
i drugi dzieñ. By³a to prawdziwie szczera
uciecha naszej dziatwy”.
W ten radosny dzisiaj czas warto znowu
przypomnieæ, z czego œmiali siê nasi przod-
kowie w okresie II RP.
Ostro¿ny
Wybacz pan - chcia³bym pozbyæ siê swe-
go tasiemca - czy muszê w tym celu uzy-
skaæ zezwolenie urzêdu najmu?
Zawsze kupcy
Kupiec A: No czyœ pan kontent z ¿ony?
Kupiec B: (bogato o¿eniony) Dziêkujê

wcale nieŸle procentuje.
Zasada ¿yciowa
Icek: (do swego syna id¹cego w œwiat) Jeœli
ci coœ dadz¹ - bierz, jeœli ci coœ wezm¹
krzycz.
Dziwne
Starsza panna - ogl¹daj¹c zbiór swoich
zdjêæ fotograficznych: To dziwne - na naj-
starszych fotografiach wygl¹da siê najm³o-
dziej.
Profesor
Profesor na dworcu kolejowym na piêæ
minut przed odjazdem poci¹gu - ob³ado-
wany paczkami
- A wiesz ¿onusiu, szkoda, ¿e nie zabrali-
œmy fortepianu
- Czy ty sfiksowa³eœ? Fortepian zabieraæ
ze sob¹ w podró¿?
- Tak ale ja na fortepianie zostawi³em pasz-
porty i bilety kolejowe...

Jan Pawicki

Œmigiel sprzed 1928 r.

Lata dwudzieste, Towarystwo Gimnastyczne Sokó³ w Œmiglu
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U roczyste obchody narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci w Œmiglu

rozpoczê³y siê okolicznoœciow¹ msz¹ œw.
Odprawiona ona zosta³a w intencji Ojczy-
zny, przez proboszcza parafii p.w. NMP
Wniebowziêtej - ks. kan. Zygmunta Bart-
kowiaka. Podnios³ego nastroju uroczy-
stoœci doda³ udzia³ pocztów sztandaro-
wych szkó³, organizacji i instytucji funk-
cjonuj¹cych na ziemi œmigielskiej, a tak-
¿e oprawa muzyczna w wykonaniu chó-
ru „Harmonia”. Ze sztandarami przyby-
li: harcerze ze œmigielskiego Hufca, Star-
si Harcerze Seniorzy, kombatanci, bra-
cia kurkowi, cz³onkowie Klubu Sporto-
wego „Pogoñ”, stra¿acy z OSP w Œmiglu,
cz³onkowie Towarzystwa Œpiewu „Har-
monia”, œmigielscy rzemieœlnicy, pszcze-
larze oraz uczniowie zespo³ów szkó³
w Starym Bojanowie, Œmiglu i Niet¹¿ko-
wie. We mszy œw. uczestniczy³y tak¿e
w³adze samorz¹dowe oraz pos³anka na
Sejm RP.
Jak co roku, przed pami¹tkow¹ tablic¹ po-
œwiêcon¹ hm. Zbigniewowi £ukomskie-
mu, odby³ siê Apel Poleg³ych, który po-
przedzi³ przemarsz ulicami miasta przy
muzyce M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej.
Pod pozosta³ymi miejscami poœwiêconymi
pamiêci mêczeñstwa i odwagi rozstrzela-

nych Œmigielan, ofiar Katynia i II Wojny
Œwiatowej, zas³ugom Franciszka Witasz-
ka - ¿o³nierza Armii Krajowej oraz uczest-
ników Powstania Wielkopolskiego, wi¹-
zanki z³o¿yli przedstawiciele organizacji
i instytucji ziemi œmigielskiej.
W godzinach popo³udniowych, w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury odby³a siê
okolicznoœciowa akademia, podczas któ-
rej widzowie wys³uchali pieœni patriotycz-
nych w wykonaniu chóru „Harmonia” pod
dyrekcja Piotra Majera oraz œmigielskich
gimnazjalistów. Uczniowie Gimnazjum

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI

w Œmiglu przygotowali tak¿e widowisko
teatralne pt. „Legenda o œw. Marcinie i ro-
galach marciñskich”. Wokalnie uczniów
przygotowa³a Alicja Przyby³ek, a autorem
scenariusza i re¿yserem widowiska teatral-
nego by³ Krzysztof Chudak.
Organizatorami obchodów œwiêta narodo-
wego byli: Burmistrz Œmigla, Hufiec ZHP
Œmigiel, Centrum Kultury, Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, orga-
nizacje spo³eczne, a tak¿e Gimnazjum
w Œmiglu.

AKA, foto A. Kasperska

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

Janka Bytnara „Rudego” zaprosi³y przed-
szkolaków i uczniów Szko³y Filialnej
w ¯egrówku na dodatkowe zajêcia edu-
kacyjne, podczas których pokaza³y dzie-
ciom, czego dowiedzia³y siê i nauczy³y
o swojej OjczyŸnie zdobywaj¹c na zbiór-
kach sprawnoœæ ¿o³nierza. Przybli¿y³y im
symbole narodowe, legendy zwi¹zane
z powstaniem pañstwa polskiego i podkre-
œli³y rolê ¿o³nierzy w dziejach naszego na-
rodu. Zaprezentowa³y tak¿e pieœni patrio-
tyczne, piosenki harcerskie i ¿o³nierskie.

LEKCJA PATRIOTYZMU
Opowiedzia³y o strajku w szko-
le w ̄ egrówku z 1906 roku opie-
raj¹c siê o kronikê i pami¹tko-
wy dyplom. Podsumowaniem
zajêæ by³ quiz, w którym naj-
wiêksz¹ wiedz¹ wykaza³y siê:
Kaja Gawron, Aleksandra
D³u¿yk i Klaudia Marach.
Spotkanie zakoñczy³o siê
wspóln¹ recytacj¹ „Katechi-
zmu polskiego dziecka” W³a-
dys³awa Be³zy.

B. £awniczak
foto archiwum Zwyciê¿czynie quizu
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W trzecim tygodniu wrzeœnia grupy
„Tygrysków” i „Motylków” pod

opiek¹ swoich wychowawczyñ: Danuty
Gbiorczyk i Katarzyny Wieczorek reali-
zowa³y projekt edukacyjny „Œwiêto ziem-
niaka”. Jego g³ównym celem by³o przy-
bli¿enie dzieciom wybranych elementów
kultury i tradycji zwi¹zanej z Wielko-
polsk¹. Wychowawczynie skupi³y siê
g³ównie na ziemniaku - roœlinie, która jest
pospolitym warzywem, przyrz¹dzanym
w naszych domach na ró¿ne sposoby.
Kuchnia wielkopolska, to kuchnia o zde-
cydowanym charakterze, w której
ogromn¹ rolê odgrywaj¹ ziemniaki. Do
dziœ ka¿dy, kto pochodzi z Poznania
i okolic nazywany jest „poznañsk¹ pyr¹”.
Ziemniak sta³ siê pretekstem do wspól-
nej zabawy z rodzicami oraz zaproszony-
mi goœæmi. Przedszkolaki mia³y okazjê
zebraæ ziemniaki z pola pañstwa Grze-
siak. Mog³y równie¿ obejrzeæ teatrzyk
o warzywach. Nastêpnie zaprosi³y ku-
charkê - Dorotê Kozak, by wspólnie
usma¿yæ placki ziemniaczane, a wraz
z rodzicami robi³y „ziemniaczane cuda-
ki”. Ciekawe by³o równie¿ to, ¿e przed-
szkolaki mia³y mo¿liwoœæ zapoznania siê

ZIEMNIACZANE ŒWIÊTO W PRZEDSZKOLU
z gwar¹ oraz strojem z regionu Wielko-
polski. Dziêki uprzejmoœci kierownika
zespo³u „¯eñcy Wielkopolscy” - Rafa³a
Rosolskiego i pary tancerzy, naszych by-
³ych przedszkolaków, nauczy³y siê
uproszczonej formy „Miko³ajka”. Zwieñ-
czeniem projektu by³a wspania³a impre-
za w ogrodzie przedszkolnym. Tam,
Krzysztof Nawrocki rozpali³ ognisko,
w którego ¿arze mo¿na by³o upiec ziem-

niaki.
Pobyt na œwie¿ym powietrzu sprzyja³
ka¿demu. Apetyt dopisywa³ zarówno
dzieciom, jak i doros³ym. Wszyscy chêt-
nie uczestniczyli w zabawach i w konkur-
sach. Z wielki ¿alem ka¿dy wraca³ do
domu. Pozostaje jednak nadzieja, ¿e taka
impreza zostanie powtórzona w przy-
sz³ym roku.

D. Gbiorczyk, foto archiwum
Wykonawcy pysznych placków ziemniaczanych

W maju tego roku Gmina Œmigiel
przeprowadzi³a przetarg na wyko-

nanie zadania pt. „Przebudowa œwietlic
w Bronikowie, Karœnicach, Robaczynie,
Starej Przysiece Pierwszej, Wonieœciu”.
Wykonawc¹ robót zosta³a firma Wielo-
bran¿owe Przedsiêbiorstwo Handlowo-
Us³ugowe Ryszard Chmielewski z Lesz-
na. Projekt remontu wszystkich œwietlic
zosta³ wspó³finansowany w ramach dzia-
³ania „Odnowa i Rozwój Wsi” objêtego
programem PROW na lata 2007-2013.
10 listopada nast¹pi³o otwarcie wyremon-

WIELKIE OTWARCIE W KARŒNICACH
towanej œwietlicy wiejskiej w Karœnicach,
którego dokona³ so³tys wsi - Zbigniew
Kêdziora. Odnowiona sala zosta³a po-
œwiêcona przez ks. Marka Smólskiego -
proboszcza parafii Wilkowo Polskie.
Wœród zaproszonych osób nie zabrak³o
burmistrza - Wiktora Sneli, zastêpcy bur-
mistrza - Wies³awy Poleszak-Kraczew-
skiej, wiceprzewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej Œmigla - Romana Schillera, dyrek-
tora Centrum Kultury - Eugeniusza Ku-
rasiñskiego, kierownika Wydzia³u Inwe-
stycji - Blandyny Pelli oraz innych osób,

które realizowa³y projekt na remont œwie-
tlicy i czuwa³y nad jego poprawnym prze-
biegiem. Na tê uroczystoœæ przyby³ tak-
¿e radny Rady Miejskiej Œmigla - Jan Pie-
trzak, so³tysi Nowego i Starego Bia³cza
oraz Ksiêginek, a tak¿e mieszkañcy Kar-
œnic i Ksiêginek.
Poczêstunek przygotowa³y panie z KGW,
a sponsorami by³y: Rady So³eckie Kar-
œnic i Ksiêginek, KGW, OSP oraz KR
w Karœnicach. Przy dobrej muzyce ba-
wiono siê do póŸnych godzin nocnych.

M.D.

W celu uczczenia pamiêci braci kur-
kowych, którzy zginêli na œmigiel-

skim rynku w publicznych egzekucjach,
w dniach 30 wrzeœnia i 23 paŸdziernika
1939 r., Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Œmiglu, ju¿ po raz czwarty zorganizo-
wa³o zawody strzeleckie pod nazw¹ Me-
moria³ Braci KBS. Turniej, na który przy-
by³y bractwa m.in. z Rydzyny, Jutrosina
czy Ksi¹¿a Wlkp. odby³ siê 27 paŸdzier-
nika br. w strzelnicy œmigielskiego brac-
twa.
Inicjatywê podtrzymania pamiêci o skut-
kach wojny i losie jej ofiar podjêli rów-

nie¿: Ma³gorzata Adamczak - pose³ RP,
burmistrz Œmigla - Wiktor Snela oraz
Bank Spó³dzielczy w Œmiglu funduj¹c
okolicznoœciowe tarcze strzeleckie.
W strza³ach do tarczy memoria³owej naj-
lepsi okazali siê: Jaros³aw G³owacki, Ta-
deusz Dekiert i Krzysztof Smoleñski.
Bezb³êdny w strzelaniu do tarczy Pose³
RP by³ Krzysztof Smoleñski. Tu¿ za nim
uplasowali siê: Tadeusz Dekiert i Andrzej
Ku¿ma. Do tarczy Banku Spó³dzielcze-
go najlepszymi strzelcami byli: Tadeusz
Dekiert, Marek Balcerek i Krzysztof
Smoleñski. Swoj¹ tarczê ufundowa³ rów-

KU PAMIÊCI
nie¿ zarz¹d KBS Œmigiel - zdoby³ j¹ Tade-
usz Dekiert wyprzedzaj¹c Krzysztofa Smo-
leñskiego i Eugeniusza Nawrockiego. Tar-
czê Burmistrza Œmigla zdoby³ Andrzej
Ku¿ma wygrywaj¹c z Markiem Balcer-
kiem i Jaros³awem G³owackim. Kulmi-
nacj¹ turnieju by³o strzelanie do kura. Tu
najlepszy okaza³ siê Andrzej Ku¿ma.
Bracia KBS dziêkuj¹ pos³ance - Ma³gorza-
cie Adamczak, Burmistrzowi Œmigla, re-
prezentantowi prezesa Banku Spó³dziel-
czego - Jerzemu Wojciechowskiemu za
udzielon¹ pomoc i wsparcie.

M.D.
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Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Oprawa muzyczna imprez
tel. 517 455 618

Og³oszenia drobne
Cyklinowanie pod³óg, wykonywa-
nie i renowacja schodów
tel. 721 062 230

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

Przyjmê do pracy przy kompute-

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

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

Jak co roku przypominamy, ¿e zbli¿a
siê zima, wiêc nale¿y zadbaæ o swoje

bezpieczeñstwo. Samochód umo¿liwia
nam jazdê w ka¿dych warunkach pogo-
dowych, po ka¿dej drodze. Jednak czê-
sto t¹ mroŸn¹ por¹ roku nawet najlepszy
kierowca, w najlepszym samochodzie
mo¿e znaleŸæ siê w wielkim niebezpie-
czeñstwie, gdy¿ jezdnia bardzo szybko
mo¿e zamieniæ siê w lodowisko. Dlatego
wszyscy kierowcy powinni odpowiednio
przygotowaæ siê do zimy. Bezpieczn¹ jaz-
dê w okresie zimowym zapewni nam
przegl¹d pojazdu i odpowiednie zimowe
wyposa¿enie. Jeszcze jesieni¹ nale¿y
sprawdziæ, czy posiadamy:
- odpowiedni¹ jakoœæ p³ynu ch³odz¹cego,
- zimowy p³yn do spryskiwaczy,
- w³aœciwie ustawione œwiat³a,
- prawid³owo dzia³aj¹ce wycieraczki,
- powleczone odpowiednimi preparatami
uszczelki drzwi i baga¿nika,
- odpowiedni stan bie¿nika i za³o¿one
opony zimowe,
- skrobak do lodu, miote³kê do œniegu,
linkê holownicz¹, a tak¿e kable rozrucho-
we oraz ³añcuchy przeciwœnie¿ne.
Zanim wyruszymy w drogê nale¿y do-
k³adnie zeskrobaæ lód z szyb i lusterek
zewnêtrznych. Nie zapomnijmy o usuniê-
ciu œniegu z dachu, maski oraz z reflek-
torów i œwiate³ tylnych. Czêsto rankiem,
kiedy oczyœcimy szyby ze szronu osadza
siê on b³yskawicznie od nowa. DoraŸnym
sposobem na to jest spryskanie szyby
dobrym odmra¿aczem. Jednak czyste
szyby i lampy nie zapewniaj¹ nam bez-

pieczeñstwa na drodze. Bardzo wa¿n¹
rzecz¹ poprawiaj¹c¹ bezpieczeñstwo jaz-
dy jest za³o¿enie na wszystkie ko³a opon
zimowych. Wykonane s¹ one z mieszan-
ki gumowej nietrac¹cej elastycznoœci
w ch³odzie i na mrozie, z bogato rzeŸbio-
nym bie¿nikiem i malutkimi naciêciami,
które zachowuj¹ siê na œliskiej jezdni, jak
przyssawki poprawiaj¹c przyczepnoœæ.
Opony te pozwalaj¹ autu ³atwiej siê roz-
pêdziæ, bezpieczniej skrêcaæ i hamowaæ
z mniejszym lub z ¿adnym poœlizgiem.
Na œliskiej nawierzchni negatywny
wp³yw na zachowanie auta maj¹ tak¿e
zu¿yte amortyzatory, jak i nierówno dzia-
³aj¹ce hamulce.
Nale¿y pamiêtaæ o kilku podstawowych
zasadach zwi¹zanych z jazd¹ w warun-
kach zimowych przy oœnie¿onej lub ob-
lodzonej nawierzchni drogi. Mimo i¿
wyje¿d¿aj¹c z domu panuje temperatura
dodatnia, a nawierzchnia drogi jest wil-
gotna po deszczu lub porannej rosie
mo¿emy spotkaæ siê z tzw. „efektem lo-
dówki”. Zjawisko to pojawia siê na mo-
stach, wiaduktach lub g³êboko zacienio-
nych miejscach, gdy mokra jezdnia jest
intensywnie owiewana przez zimne wia-
try nios¹ce skondensowan¹ wilgoæ z po-
bliskich ³¹k, czy zbiorników wodnych.
Zachodzi wtedy zjawisko podobne, jak
w parownikach agregatów lodówkowych
tzn. wilgoæ paruje i powierzchnia jezdni
och³adza siê. Gdy dojdzie do poœlizgu
kierowca powinien usun¹æ jego przyczy-
nê:
- ko³a napêdzane zaczynaj¹ buksowaæ -

zmniejsz nacisk na peda³ gazu,
- ko³a zaczynaj¹ siê blokowaæ przy hamo-
waniu - zmniejsz nacisk na peda³ hamul-
ca,
- przednie ko³a nie chc¹ skrêcaæ i auto
nadal sunie prosto - wyprostuj ko³a i spró-
buj lekko zahamowaæ, a nastêpnie puœæ
hamulec i znowu ³agodnie skrêæ,
- tylna oœ ucieka w zakrêcie na zewn¹trz
- natychmiast skrêæ kierownic¹ w tê stro-
nê, w któr¹ ucieka ty³, ale w nastêpnej
sekundzie musisz skrêciæ w przeciwnym
kierunku, by ustabilizowaæ kierunek jaz-
dy.
Poœlizg nie wystêpujê bez przyczyny. Pra-
wie zawsze spowodowany jest gwa³tow-
nym dzia³aniem kierowcy. Z tego powo-
du im gorsze warunki jazdy, tym delikat-
niejsze powinny byæ ruchy kieruj¹cego
pojazdem. ̄ eby reakcja na poœlizg w jego
wczesnej fazie by³a skuteczna, musi byæ
natychmiastowa.
O zimie powinni tak¿e pamiêtaæ piesi
i rowerzyœci. Wa¿ne jest w³aœciwe oœwie-
tlenie roweru, jak i za³o¿enie przez ro-
werzystów i pieszych kamizelek oraz
emblematów odblaskowych. Byæ dobrze
oœwietlonym jesieni¹ i zim¹ - ta dewiza
powinna obowi¹zywaæ rowerzystów i pie-
szych.
Przygotowuj¹c siê do zimy w³aœciciele
pojazdów mog¹ skorzystaæ z bezp³atne-
go sprawdzenia oœwietlenia pojazdów
w Okrêgowych Stacjach Diagnostycz-
nych.

Rados³aw Adamczak
www.koscian.policja.gov.pl

PORADY DLA KIEROWCÓW

5 listopada - Stary Bia³cz
Ok. godz. 825 policja otrzyma³a zg³oszenie,
¿e w dniach od 31paŸdziernika do
1 listopada br. nieznany sprawca, z terenu
gospodarstwa rolnego, skrad³ m.in.100 li-
trów oleju napêdowego. £¹czn¹ wartoœæ
strat wyceniono na kwotê 2.300 z³.

12 listopada - Karœnice
Ok. godz. 1605 zatrzymano kieruj¹cego
ci¹gnikiem rolniczym 55-letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci. Badanie wykaza³o 1,22 promi-
la alkoholu w organizmie kontrolowane-
go.
16 listopada  - Œmigiel
Ok. godz. 850 policja otrzyma³a zg³oszenie,
¿e w dniach od 15-16 listopada br.
z terenu gospodarstwa rolnego w gm. Œmi-

giel n/n sprawca, z zaparkowanego w ga-
ra¿u ci¹gnika, skrad³ 80 litrów oleju napê-
dowego. Wartoœæ skradzionego mienia
wyceniono na kwotê ok. 440 z³.
18 listopada - Œmigiel
Ok. godz. 2050 policjanci zostali powiado-
mieni, ¿e na terenie gm. Œmigiel n/n
sprawca w³ama³ siê do domu jednorodzin-
nego, gdzie ³upem sprawcy pad³a z³ota bi-
¿uteria w postaci pierœcionka i ³añcuszka
o wartoœci ok. 500 z³.
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 11/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/12
brzmia³o: „NIE STRASZNY LISTOPAD
ZA OKNEM”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Gra¿yna Marciniak 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

Poziomo
2. zeznanie podatkowe
5. œmigielska gazeta
6. œrodek transportu miejskiego
7. druga litera w greckim alfabecie
8. internetowa, towarzyska, planszowa
9. wynik mno¿enia
11. metoda diagnostyczna wykorzystu-
     j¹ca ultradŸwiêki
12. skaza
14. „... zawodowiec”
15. przedmiot wystawiony na pokaz
16. wielok¹t o oœmiu bokach
17. drapie¿ny kot
18. dawniej czêœæ korytarza
20. wiatr od morza
21. tajny wojownik w dawnej Japonii
24. przedmiot ma³o przydatny ale deko-
      racyjny
25. gdy zaœwieci siadamy do wieczerzy

     wigilijnej
28. s³awne polskie uzdrowisko
29. t³uszcz jadalny
30. wokalistka Anna Maria .....
31. kwas dezoksyrybonukleinowy
32. œwiêcenie biskupa

Pionowo
1. serce i mózg komputera.
3. ptak lub owoc
4. lubi imponowaæ
9. ptak czczony w Egipcie
10. grecka bogini zwyciêstwa
13. rozk³ad na czynniki
14. Boles³aw ..., polski poeta
19. osoba korzystaj¹ca z komputera.
22. pod obrusem na wigilijnym stole
23. Ÿród³o
26. sygna³ alarmowy
27. ptak padlino¿erca
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Narodzenie -
czyli, co czytaæ podczas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

SMAKI WIGILII
Z ka¿dym dniem coraz bardziej zaczyna-
my odczuwaæ zapach upragnionych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wielu przygo-
towuje siê do nich d³ugo i starannie. Œwiê-
ta te s¹ doskona³¹ okazj¹ do poœwiêce-
nia wiêcej czasu rodzinie i bliskim.
W Wigiliê wraz z oczekiwaniem na
pier wsz¹ gwiazdkê (nawi¹zanie do
Gwiazdy Betlejemskiej) na stó³ „wkra-
czaj¹” wspania³e, postne dania, których
zgodnie z tradycj¹ powinno byæ 12 (tyle,
ilu by³o aposto³ów). Dla Pani domu jest
to spore wyzwanie, przede wszystkim
dlatego, ¿e wiêkszoœæ dañ bywa praco-
ch³onna. Po³ow¹ sukcesu jest dobre zor-
ganizowanie pracy. Wczeœniej mo¿na
przyrz¹dziæ: rolmopsy, uszka, pierniczki
i wszelkiego rodzaju farsze.
W tym szczególnym dniu wszyscy prefe-
rujemy kuchniê tradycyjn¹. W potrawach
wigilijnych poszukujemy smaków, które
zapamiêtaliœmy z dzieciñstwa. Potrawy
przygotowane na „gwiazdkê” lepiej sma-
kuj¹. Pamiêtajmy jednak, ¿e œwiêta po-
winniœmy bardziej prze¿ywaæ ni¿... prze-
¿uwaæ. Na wszelki wypadek, oprócz prze-
pisów kulinarnych, przypomnê kilka po-
rad na dobre trawienie. ̄ yczê wszystkim
mi³oœnikom dobrej kuchni smacznego
i radosnego œwiêtowania.

Krajanka miodowa (pierniczki)
Sk³adniki:
60 dag m¹ki,
1/4 l miodu,
2 jaja,
1 szklanka cukru,

1 ³y¿ka sody oczyszczonej,
przyprawy korzenne,
1 jajko do smarowania,
nadzienie: marmolada, figi lub daktyle.
Przygotowanie:
Mieszaj¹c miód i cukier nale¿y je zago-
towaæ tak, aby siê nie przypali³o (cukier
powinien ca³kowicie rozpuœciæ siê). Na
stolnicê trzeba przesiaæ m¹kê z ³y¿k¹
sody. Na œrodku wskazanie jest zrobiæ
do³ek, w którym nale¿y wlaæ ciep³y miód,
wbiæ 2 jaja, dodaæ mia³ko ut³oczonych
korzeni (przyprawa do piernika). Dalej
trzeba wyrobiæ ciasto (na g³adko), które
w dalszym etapie nale¿y odstawiæ na kil-
ka godzin do lodówki. Nastêpnie pozo-
staje podzieliæ je na 4 czêœci, z ka¿dej
rozwa³kowaæ pas szerokoœci d³oni, a d³u-
goœci blaszki do pieczenia. Œrodek pasa
nale¿y pokryæ figami, marmolad¹ lub
daktylami (mo¿na je zast¹piæ - suszony-
mi gruszkami). Dalej trzeba uformowaæ
wa³ek, pozalepiaæ brzegi ciasta i posma-
rowaæ jajem oraz u³o¿yæ na blasze. Tak
postêpuje siê ze wszystkimi czterema
kawa³kami ciasta. Na koniec nale¿y piec
w piekarniku, w temp. 180°C przez oko-
³o 30-40min. Upieczone dzieli siê, nastêp-
nego dnia, na ma³e poprzeczne krajanki.

Zupa rybna
Sk³adniki:
2 karpie,
0,5 kg w³oszczyzny (marchew, pietrusz-
ka, seler),
2 z¹bki czosnku,
pêczek natki pietruszki,
2 ³y¿ki m¹ki,
? szklanki œmietanki,
sól, pieprz, liœæ laurowy, ziele angielskie,
ga³ka muszkato³owa,
sok z cytryny lub ocet.

Sposób wykonania:
Ryby oczyœciæ, op³ukaæ, a nastêpnie od-
kroiæ ³by, wyd³ubaæ oczy i skrzela. £ad-
niejsze kawa³ki ryb nale¿y przeznaczyæ
do sma¿enia. G³owy i kawa³ki miêsa za-
lewamy zimn¹ wod¹ oraz doprawiamy
sol¹ i pieprzem. Nastêpnie trzeba dodaæ
obran¹ w³oszczyznê, czosnek, liœæ lauro-
wy oraz ziele angielskie i gotowaæ przez
oko³o 45 min. Wywar nale¿y przecedziæ,
zaci¹gn¹æ m¹k¹ i powtórnie zagotowaæ.
Przestudzon¹ w³oszczyznê trzeba pokro-
iæ w drobn¹ kostkê, a miêso obraæ (do-
k³adnie tak, aby nie by³o oœci). Nastêp-
nie nale¿y je dodaæ do zupy razem z natk¹
pietruszki i przyprawiæ ga³k¹ muszkato-
³ow¹ oraz sokiem z cytryny. Po zagoto-
waniu trzeba wlaæ œmietanê. Mo¿na da-
nie te podaæ z ma³ymi grzankami lub
polaæ stopionym mas³em.

W trosce o dobre trawienie:
1. Nak³adaj na talerz niewielkie porcje.
2. Trawienie zaczyna siê w jamie ustnej,
wiêc jedz powoli, prze¿uwaj¹c ka¿dy kês
kilkadziesi¹t razy (prawid³owo ok. 40
razy).
3. Nie pij ¿adnych p³ynów przed i w trak-
cie jedzenia.
4. Takie przyprawy, jak: pieprz, tymianek,
majeranek zwiêkszaj¹ wydzielanie soków
trawiennych, tote¿ u¿ywaj do potraw
du¿o przypraw.
5. Uczucie ciê¿koœci w ¿o³¹dku z³agodzi
maleñka fili¿anka mocnej kawy po zakoñ-
czeniu posi³ku.
6. Pracê uk³adu pokarmowego poprawi¹
napary z zió³ np. miêty, kopru w³oskie-
go, a tak¿e z zielonej herbaty.
7. Bez wzglêdu na pogodê przyda siê pó³-
godzinny spacer.

S³awomir Grzesiewicz

Za chwilê, za kilka dni nadejdzie ocze-
kiwany przez ka¿dego czas, podczas

którego, jak co roku dla wszystkich roz-
pocznie siê: wielkie sprz¹tanie, robienie
zakupów, dekorowanie, dzielnie siê op³at-
kiem, wspólna pasterka, œpiew kolêd,
rodzinne spotkania, prezenty. Nawet ci,
którzy wierz¹, ale nie praktykuj¹, w ten
jeden dzieñ ( a mo¿e nawet w tê jedn¹
noc), pójd¹ praktykowaæ do koœcio³a.
Wszystko odbêdzie siê tak, jak co roku,
mo¿e tylko bombki na choince bêd¹ in-
nego koloru, kszta³tu, inne serwetki,
œwieczki…. A wszystko to z powodu Bo-
¿ego Narodzenia, z powodu pojawienia
siê na œwiecie Dziecka.
„Wybra³am ¿ycie” to zbiór reporta¿y Bry-

gidy Grysiak - ksi¹¿ka, któr¹ chcê Pañ-
stwu poleciæ. Bohaterkami reporta¿y s¹
kobiety, które pomimo licznych przeciw-
noœci losu, pomimo namawiania do abor-
cji przez mê¿ów, partnerów i inne najbli¿-
sze osoby, postanowi³y urodziæ swoje
dzieci. Autorka nazywa je „matkami
wszechmog¹cymi”. Przedstawiê sylwet-
ki niektórych z nich:
Krystyna - wiedzia³a, ¿e sam¹ mi³oœci¹ nie
wykarmi pi¹tki dzieci. Zanios³a Aniê do
okna ¿ycia - „Po³o¿y³a ma³¹. Uklêk³a. P³a-
ka³a. Nie oddam jej - myœla³a. Nie odejdê.
Ania le¿a³a w oknie. Krystyna sta³a obok.
Nie wie, jak d³ugo to trwa³o, ale nie mog³o
trwaæ zbyt d³ugo, bo alarm w oknie ¿ycia
w³¹cza siê po kilkudziesiêciu sekundach.

Potem pojawiaj¹
siê siostry zakon-
ne i zabieraj¹
dziecko. Alarm
nie zd¹¿y³ siê ode-
zwaæ. I tak spo-
tka³a, jak mówi,
swojego pierw-
szego anio³a stró-
¿a.” Anio³a stró¿a
- ksiêdza, który
w³aœnie wyszed³
i powiedzia³: „Niech pani poczeka, niech
pani jej nie zostawia… I wyjê³am Aniê
z tego okna...”.
Daria, która pracowa³a jako prostytutka.
Nagle zachodzi w ci¹¿e i nie ma pojêcia,



grudzień/2012 17

Dru¿yny dziewcz¹t oraz ch³opców
          ze Szko³y Podstawowej w Œmi-
glu, po zwyciêstwie na szczeblu powia-
towym oraz rejonowym, 30 paŸdzier-
nika wziê³y udzia³ w Dru¿ynowych Mi-
strzostwach Wielkopolski w Tenisie
Sto³owym Szkó³ Podstawowych,
w Szkole Podstawowej nr 50 w Pozna-
niu.
W zawodach wziê³o udzia³ ³¹cznie 28
dru¿yn - 14 dziewczêcych i tyle samo
ch³opiêcych - po 2 zespo³y z ka¿dego
rejonu Wielkopolski.
Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej
w Œmiglu, w sk³adzie: Nikola Kortus,

GRALI O TYTU£ MISTRZA
Bogna Jankowska i Oliwia Szuster, wy-
walczy³y III miejsce. W meczu o br¹-
zowy medal pokona³y SP Mrowino
3:1. Warto nadmieniæ, ¿e dwie z dziew-
cz¹t s¹ dopiero w pi¹tej klasie, a naj-
m³odsza zawodniczka dru¿yny - Oli-
wia, to drugoklasistka.
Ch³opcy, w sk³adzie: Filip Ludwiczak,
Remigiusz Styziñski i £ukasz Ciorga,
wykazali siê s³absz¹ form¹, gdy¿ osta-
tecznie zajêli V miejsce. Remigiusz
i Filip s¹ uczniami czwartej klasy,
a £ukasz trzeciej.

AKA
foto archiwum szko³yŒmigielscy tenisiœci z opiekunk¹ Danut¹ Strzelczyk

Ju¿ po raz IX ruszy³a Amatorska Liga
Pi³ki No¿nej Halowej, której organiza-

torem jest Uczniowski Klub Sportowy
„Junior” w Niet¹¿kowie. Pierwsze roz-
grywki odby³y siê 18 listopada w sali
sportowej Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿-
kowie. Do ligi zg³osi³o siê 10 zespo³ów.
Ka¿da dru¿yna sk³ada siê maksymalnie
z 12 zawodników. Wszystkie mecze od-
bywaæ siê bêd¹ w niedziele.
Po pierwszej kolejce trudno wskazaæ fa-
woryta rozgrywek. Wysokie zwyciêstwo

RUSZY£A LIGA
i szybka, kombinowana gra „Edy Trans”
wskazuje na du¿e szanse tej dru¿yny. Na
pewno w rywalizacji, jak zawsze bêdzie
liczyæ siê zespó³ Marta. Ciekawym zespo-
³em, sk³adaj¹cym siê m³odych zawodni-
ków, dobrze rozumiej¹cych siê na boisku
jest „Robson Team”. Pomimo pierwszych
niepowodzeñ w czubie tabeli powinien
siê znaleŸæ zespó³ Kozatko. £atwe zwy-
ciêstwo Astry 2 Koszanowo nad nienaj-
lepiej tego dnia graj¹cym Vito Leszno nie
odzwierciedla si³y zespo³u.
Wyniki I kolejki:

Marta-Makintosch - Porabiantus 5:2
DH Trans - Robson Team 1:2
Kozatko - Z³omix 0:1
Vito Leszno - Astra 2 Koszanowo 0:3
Grzeœ Pol - Eda Trans 0:4
Najlepszym strzelcem po pierwszej ko-
lejce jest Szymon Nowak z zespo³u Mar-
ta. Po dwie bramki strzelone maj¹: Œmi-
³owski Dawid (Eda Trans), Gbiorczyk
Bartosz (Eda Trans), Sikora Mariusz
(Marta).

J.P.

W sali sportowej Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych im. Jana Kaspro-

wicza w Niet¹¿kowie odby³ siê 17 listopa-
da br. Turniej Pi³ki Halowej dla szkó³ pod-
stawowych oraz gimnazjów. Rozgrywki
zwane s¹ potocznie Mistrzostwami Mini-
strantów Dekanatu Œmigielskiego lub Pa-
rafiad¹. Organizatorami turnieju by³
Uczniowski Klub Sportowy „Junior” oraz
ks. Tomasz Nowak z parafii St. Kostki
w Œmiglu. Wziê³o w nim udzia³ 16 zespo-
³ów - 8 w kategorii szko³y podstawowe oraz
8 w kategorii - gimnazjum.
Obydwie kategorie zosta³y podzielone na
grupy. Po przejœciu fazy grupowej szkó³
podstawowych o trzecie miejsce walczy³y
dru¿yny parafii œw. St. Kostki w Œmiglu
i parafii z Radomicka. Mecz zakoñczy³ siê
remisem, wiêc o wyniku zadecydowa³y

PARAFIADA
rzuty karne. Tu lepsi okazali siê ministran-
ci z Radomicka. W meczu fina³owym spo-
tkali siê ministranci z Bucza oraz z Popo-
wa Starego, czyli zespo³y z jednej parafii.
2:0 zwyciê¿yli ministranci z Bucza.
Rozgrywki w kategorii gimnazjum rów-
nie¿ rozegrane zosta³y systemem grupo-
wym. Tu w walce o trzecie miejsce zwy-
ciê¿y³a parafia w Wilkowie Polskim poko-
nuj¹c Stare Bojanowo - wynik 0:1.
W meczu fina³owym starli siê zwyciêzcy
grup - parafia œw. Barbary w Buczu i para-
fia œw. Micha³a Archanio³a w Czaczu.
W tej rozgrywce tak¿e o zwyciêstwie za-
decydowa³y rzuty karne, które lepiej wy-
konali ministranci z Bucza.
Spoœród wszystkich uczestników wybra-
no najlepszych zawodników, którymi zo-
stali: w kategorii szko³a podstawowa - Szy-

mon Walachowski z Popowa Starego
i w kategorii gimnazjum - Marcina Czajka
z Bucza.
Dziêki wsparciu Urzêdu Miejskiego
w Œmiglu zawodnicy mogli zjeœæ smaczny
obiad, a najlepsi zawodnicy otrzymali pa-
mi¹tkowe statuetki.
Urz¹d Miejski w Œmiglu ufundowa³ rów-
nie¿ puchary i medale dla trzech najlep-
szych zespo³ów w ka¿dej kategorii.

J.P., M.D.

Puchary wrêczy³  ks. Dziekan Tadeusz
Fo³czyñski

który z jej klientów jest ojcem dziecka.
Za¿ycie „tabletek po stosunku” mia³o roz-
wi¹zaæ problem - nie rozwi¹za³o, Daria
urodzi³a córkê. Po porodzie nie mia³a œrod-
ków do ¿ycia i dalej pracowa³a w agencji
towarzyskiej i na ulicy, by wy¿ywiæ siebie
i dziecko. Dziœ jej ¿ycie wygl¹da inaczej
i jest szansa, ¿e bêdzie wreszcie szczêœli-
wa. Jak sama przyznaje: „Trzeba spaœæ g³ê-

boko na dó³, ¿eby zacz¹æ siê odbijaæ. Ja
siê odbi³am. I dziœ wiem, ¿e mo¿na”.
Agnieszka - bita i poni¿ana przez mê¿a al-
koholika. Pojecha³a usun¹æ ci¹¿ê, ale za-
brak³o jej 200,00 z³ na zabieg. Odczyta³a
to, jako znak i wróci³a do domu. Urodzi³a
córeczkê.
Matki, które opowiedzia³y autorce swoje
wstrz¹saj¹ce historie podarowa³y ¿ycie

swoim dzieciom, powiedzia³y swoim dzie-
ciom „tak” i zaprosi³y je do ¿ycia. Ka¿de
nowe ¿ycie to cud.
„Po œwiecie chodzi prawie siedem mi-
liardów cudów,…, a my w nie nie wie-
rzymy.”*

Aldona Micha³owska
* Cytat pochodzi z ksi¹¿ki Rosamund Lup-
ton „Siostra”
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W sali M-GOK, w Borku Wielkopol-
skim odby³ siê otwarty turniej war-

cabowy, który zgromadzi³ na starcie 28
uczestników. Organizatorami byli: MG
Rada Z LZS w Borku oraz miejscowy dom
kultury. Obowi¹zki sêdziego goœcinnie
pe³ni³ E. Karpiñski ze Starego Bojanowa.
Po 8 rundach wy³oniono dwóch, niepoko-
nanych zawodników: Edwarda Karpiñ-
skiego oraz Jaros³awa B³aszczyka. Pojedy-
nek zakoñczy³ siê remisem, a zawodnik
z Dalabuszek okaza³ siê byæ zwyciêzc¹ im-
prezy. Turniej zakoñczy³ siê nastêpuj¹cy-
mi wynikami: 1 miejsce Jaros³aw B³asz-
czyk - 16 p. (+,=2), 2 miejsce Edward Kar-

TURNIEJE WARCABOWE
piñski - 15 p. (+6,=3), 3 miejsce Robert
K¹tny - 13 p., 4 miejsce Stanis³aw Glura -
12 p., 5 miejsce Jerzy K¹tny - 11 p. i 6 miej-
sce Zbigniew Kotarski - 10 p.
W sali „Dom Ogrodnika”, w Widziszewie
odby³ siê l Otwarty Indywidualny Turniej
Warcabowy w warcabach „64”. Organiza-
torami byli: OSiR Koœcian, RP Z LZS
w Koœcianie, oraz Rada So³ecka w Widzi-
szewie. Rywalizowano w dwóch katego-
riach: szkó³ podstawowych oraz „OPEN”.
W kategorii „OPEN” zwyciê¿y³ Stanis³aw
Glura (Borek Wielkopolski) zyskuj¹c
16 p. (+7,=2), 2 miejsce Edward Karpiñski
(Stare Bojanowo) zdobywaj¹c 15 p.

(+6,=3), 3 miejsce Tomasz Maækowiak
(£ubnica) z 14 p. (+92), 4 miejsce Jaros³aw
B³aszczyk (Dalabuszki) z 14 p. (+91),
|5 miejsce Jacek Homski (Turew), a 6 miej-
sce Lucyna G³ogiñska (Studzianna).
W kategorii szkó³ podstawowych na naj-
wy¿szym podium stanê³a Gabriela Staœkie-
wicz (Koœcian) wyprzedzaj¹c Agnieszkê
G³ogiñsk¹ (Studzianna) i Jakuba B³aszczy-
ka. Czo³ówkê uzupe³nili: 4 miejsce Kacper
Staœkiewicz i 5 miejsce Martyna Karpiñ-
ska (Targowisko). Zawodników uhonoro-
wano medalami, a czo³owe „szóstki” atrak-
cyjnymi nagrodami rzeczowymi.

E. Karpiñski

W niedzielê, 4 listopada, w sali spor-
towej Szko³y Podstawowej w Œmi-

glu spotkali siê siatkarze walcz¹cy o pu-
char Mariana Graczyka - komendanta
gminnego Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych. Turniej przygotowa³ i przeprowa-
dzi³ Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu.
W rozgrywkach wziê³y udzia³ cztery dru-
¿yny: OKFiR I, Sami Swoi, WC NET oraz
ZSET IVECO Kêpka z Leszna. Mecze
rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Na szczycie podium stanê³a gr upa
OKFiR I, której kapitan z r¹k komendan-
ta Mariana Graczyka odebra³ puchar.
Kolejne miejsca zajêli: II - WC NET, III -

OKFIR WYGRA£
Sami Swoi, IV - ZSET IVECO Kêpka.
Sêdzia zawodów - Tomasz Fr¹ckowiak na
najlepszego siatkarza turnieju wybra³
Rados³awa Koniecznego z dru¿yny
OKFiR I.

Dziêkujemy za udzia³ w turnieju i korzy-
staj¹c z okazji zapraszamy do udzia³u
w kolejnym, który odbêdzie siê 9 grud-
nia br.

OKFiR, foto OKFiR

Uczestnicy turnieju

Dru¿yna pi³karska „Byczki Gniewo
wo”, mimo ¿e jest dru¿yn¹ m³od¹,

bo powsta³a w maju 2011 roku, ma ju¿
swoje tradycje. Jedn¹ z nich jest wspól-
ne spotkanie przy ognisku. Podczas nie-
go uczestnicy mog¹ mi³o spêdziæ czas
oraz podsumowaæ miniony sezon. W tym
roku spotkanie to odby³o siê w s³oneczn¹
sobotê 20 paŸdziernika. M³odzi zawod-
nicy za osi¹gniête sukcesy zostali uho-
norowani dyplomami oraz s³odyczami
i upominkami. By³o to mo¿liwe dziêki
sponsorom: Firmie Sacco Polska z Ko-
bylnik, Hurtowni Rolnik z Nac³awia,
Kar-Moto z Koœciana, Hurtowni Pasz

BYCZKI ZAKOÑCZY£Y SEZON
Neorol z W³awia, Piekarni K.P. Lipo-
wicz z Wonieœcia, El¿biecie Wolf
z Przysieki Starej Drugiej, Oœrodkowi
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu oraz dyrektorowi
Centr um Kultur y w
Œmiglu - Eugeniuszowi
Kurasiñskiemu. Orga-
nizatorzy spotkania
w sk³adzie: Krzysztof
Pawlak, Krzysztof Mo-
szak i Jacek Heliñski
dziêkuj¹  wszystkim
darczyñcom. Natomiast
m³odzie¿ pragnie wszyst-

kie sukcesy w przysz³ym sezonie zade-
dykowaæ rodzicom za ich zaanga¿owa-
nie i smaczne wypieki.

M.D., foto E.K.

W tym roku, 11 listopada odby³ siê
XIX Ogólnopolski Bieg Niepod-

leg³oœci „Góra 2012”. Na starcie biegu
stanê³o prawie 500 zawodników. Tra-
sa licz¹c¹ 10 km przebiega³a ulicami
miasta. Na „starcie” nie zabrak³o œmi-

W GÓRZE BIEGALI
gielskich biegaczy. W biegu wziê³o
udzia³ trzech zawodników z OKFiR Œmi-
giel. P³eæ piêkn¹ reprezentowa³y: Ange-
lina Chrustowska, która zajê³a 4 miejsce
oraz Kinga Zieliñska, która przybieg³a na
metê, jako 10. Obie startowa³y w katego-

rii powy¿ej 30 lat. Micha³ Szkudlarek,
jako przedstawiciel p³ci mêskiej zdoby³
w tym biegu dwa puchary - za zajêcie
3 miejsca w kategorii powy¿ej lat 70 oraz
jako najstarszy uczestnik imprezy.

M.D.

Czêœæ z osi¹gniêæ zdobytych przez Byczki z Gniewowa






