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Podczas wrzeœniowego spotkania rad-
ni podjêli 10 uchwa³. Na wniosek bur-

mistrza Œmigla radni podjêli uchwa³ê o od-
wo³aniu skarbnika Jaros³awa Buko oraz
uchwa³ê o powo³aniu na to stanowisko Pio-
tra Szmytkowskiego. Burmistrz Ma³gorza-
ta Adamczak swój wniosek argumentowa-
³a brakiem spe³nienia oczekiwañ przez
pana Buko w roli skarbnika Œmigla. Nowy
kierownik Wydzia³u Finansów ma do-
œwiadczenie w pracy samorz¹dowej - pe³-
ni³ funkcjê skarbnika w Puszczykowie oraz
Dopiewie.

Radni wycofali z porz¹dku obrad projekt
uchwa³y w sprawie zasad udzielania i roz-
liczania dotacji celowej ze œrodków bud¿e-
tu gminy na realizacjê przedsiêwziêæ po-
legaj¹cych na budowie przydomowych
oczyszczalni œcieków na terenie gminy w
latach 2015-2020. Treœæ projektu tej uchwa-
³y zostanie ponownie poddana dyskusji na
komisjach rady.

Trzy z projektów uchwa³ dotyczy³y wy-
boru ³awników. Radni przyjêli regulamin
g³osowania w wyborach ³awników do s¹-
dów powszechnych, a nastêpnie poprzez
g³osowanie tajne wybrali Barbarê Drót-
kowsk¹ na ³awnika do S¹du Okrêgowego
w Poznaniu Oœrodek Zamiejscowy w Lesz-
nie oraz Annê Wieczorek na ³awnika do
S¹du Rejonowego w Koœcianie.

W zwi¹zku z funkcjonowaniem w Œmi-
glu ¿³obka radni podjêli tak¿e uchwa³ê
w sprawie zasad ustalania i rozliczania do-
tacji celowych dla podmiotów prowadz¹-

XII i XIII sesja Rady Miejskiej Œmigla
cych ¿³obki na terenie gminy Œmigiel
w roku kalendarzowym 2015.

Jedna z podjêtych uchwa³ dotyczy³a wy-
ra¿enia zgody na zbycie ogó³u praw
i obowi¹zków do udzia³u w spadku po pani
Teresie Trowskiej, którego spadkobierc¹
jest gmina Œmigiel.

Kolejne uchwa³y dotyczy³y finansów
gminy. Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie
zaci¹gniêcia po¿yczki z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie budowy kana-
lizacji sanitarnej w Bronikowie oraz Gliñ-
sku, dokona³a zmian w bie¿¹cym bud¿e-
cie gminy oraz analogicznie zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy na
lata 2015-2025.

PaŸdziernikowa sesja Rady Miejskiej
odby³a siê w ostatni poniedzia³ek miesi¹-
ca. Goœæmi specjalnymi podczas obrad byli
uczniowie z gminy Œmigiel, którzy otrzy-
mali stypendia oraz nagrody Stowarzysze-
nia Oœwiatowego im. Dezyderego Ch³a-
powskiego w Koœcianie. Roczne stypen-
dium otrzyma³y dwie gimnazjalistki z Cza-
cza: Sara Drozdek i Wiktoria Piotrowska
oraz Daria Kupka ze Œmigla. Nagrody
wrêczono tak¿e Kamili oraz Katarzynie
Golec. Akty nadania stypendium wrêczy³
Jan Beba – przedstawiciel zarz¹du stowa-
rzyszenia. Gratulacje uzdolnionej m³odzie-
¿y z³o¿yli tak¿e: burmistrz – Ma³gorzata
Adamczak oraz Wies³aw Kasperski – prze-
wodnicz¹cy rady. Podczas sesji obecny by³
równie¿ Gwidon Kaczmarek, nowy kie-

rownik posterunku policji w Œmiglu, któ-
rego przedstawiciele œmigielskiego samo-
rz¹du oficjalnie powitali.

Radni podjêli dziesiêæ uchwa³. Dwie
z nich dotyczy³y zaci¹gniêcia po¿yczki
z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej na budowê
kanalizacji. Radni dokonali zmian
w uchwale z 2 wrzeœnia 2010 r. dotycz¹cej
dofinansowania kompleksowego zagospo-
darowania œcieków w zlewni rzeki Obry,
by umo¿liwiæ podpisanie aneksu do umo-
wy z NFOŒiGW w sprawie zwiêkszenia
kwoty po¿yczki. Druga z uchwa³ pozwoli
na zaci¹gniêcie po¿yczki na budowê ka-
nalizacji w Bronikowie i Gliñsku.

Niebawem wprowadzona zostanie nowa
uchwa³a w sprawie zasad udzielania i roz-
liczania dotacji celowej ze œrodków bud¿e-
tu gminy na realizacjê przedsiêwziêæ po-
legaj¹cych na budowie przydomowych
oczyszczalni œcieków na terenie gminy.
Uchwa³a ró¿ni siê nieco od poprzedniej
m.in. tym, ¿e mieszkañcy wsi Wydorowo
i Sierpowo bêd¹ mogli ubiegaæ siê o dofi-
nansowanie budowy oczyszczalni, czy tym,
¿e wzroœnie kwota maksymalnego dofi-
nansowania z 3 500 z³ do 5 000 z³.

W trakcie sesji radni podjêli tak¿e uchwa-
³y: w sprawie programu wspó³pracy gmi-
ny Œmigiel z organizacjami pozarz¹dowy-
mi oraz innymi podmiotami dzia³aj¹cymi
w sferze dzia³alnoœci po¿ytku publiczne-
go na rok 2016 oraz dotycz¹c¹ zg³oszenia
so³ectw: Niet¹¿kowo, ̄ egrówko, Olszewo,
Stare Bojanowo do programu „Wielkopol-
ska Odnowa Wsi 2013-2020”.
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Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne
w Œmiglu” we wspó³pracy z Rad¹ So-

³eck¹ Nowej Wsi zrealizowa³o projekt pn.:
„Jeszcze nie takie stare, a dla niektórych
ju¿ nowe, wspomnieñ czar…”. Na jego
przeprowadzenie otrzymano dofinanso-
wanie ze œrodków Marsza³ka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w ramach zadania:
„Nasza wieœ, nasz¹ wspólna spraw¹”.
Celem w³¹czenia siê w projekt by³o przy-
pomnienie mieszkañcom, czêsto ju¿ nie-
praktykowanych, jesiennych czynnoœci
wykonywanych dawniej na wsi.

Seniorki koordynowa³y, jak starsi przy-
pominali, a m³odzi uczyli siê drzeæ pie-
rze. Czynnoœci tej towarzyszy³y wspo-
mnienia oraz przyœpiewki. W ramach
imprezy odby³o siê równie¿ deptanie
kapusty w kamiennej beczce, które
wzbudzi³o spore zainteresowanie
zw³aszcza wœród najm³odszych. Ponad-

Darli pierze i kisili kapustê
to mieszkañcy Nowej Wsi przygotowali
przedstawienie bajki o Czer wonym
Kapturku, podczas którego bohaterzy
mówili gwar¹.

Uczestnicy impr ezy mogli tak¿e
skosztowaæ tradycyjne potrawy przy-
gotowane przez mieszkanki wsi, takie
jak: pyr y z  gzi-
kiem, plince, czy
szare kluchy. Po-
nadto mo¿na by³o
posiliæ siê pieczo-
nymi ziemniaka-
mi, kie³baskami
z ogniska i lokal-
nymi napojami.
Nastêpnie wszy-
scy uczestnicy ba-
wili siê na trady-
cyjnym „pêpku”.

W tym wydarze-

W paŸdzierniku nast¹pi³a zmiana na
stanowisku kierownika Posterun-

ku w Œmiglu. Od 6,5 roku tê funkcjê spra-
wowa³ aspirant sztabowy Krzysztof Ku-
ciak, ale 14 paŸdziernik by³ ostatnim
dniem jego pracy na tym stanowisku.
Za zgod¹ komendanta, insp. Henryka Ka-
siñskiego zosta³ przeniesiony do pe³nie-
nia s³u¿by w KPP w Grodzisku Wlkp.
na stanowisko komendanta Komisariatu
Policji w Rakoniewicach.

Uroczystego przekazania posterunku
dokonano w poniedzia³ek, 12 paŸdzier-
nika. By³a to tak¿e okazja by podziê-
kowaæ dotychczasowemu kierowniko-
wi za s³u¿bê na rzecz mieszkañców

Nowy kierownik posterunku policji
gminy Œmigiel. Burmistrz – Ma³gorza-
ta Adamczak oraz przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla – Wies³aw Ka-
sperski z³o¿yli na rêce asp. sztab.
Krzysztofa Kuciaka okolicznoœciowy
grawerton.

Natomiast z dniem 15 paŸdziernika
stanowisko kierownika Posterunku
Policji w Œmiglu pe³ni aspirant sztabo-
wy Gwidon Kaczmarek, któr y w poli-
cji s³u¿y od 24 lat. Przez 9 lat s³u¿y³ jako
policjant w Ogniwie Patrolowo-Inter-
wencyjnym w KPP w Koœcianie, a na-
stêpnie przez 15 lat jako dzielnicowy.

A.K.
foto A. Kasperska

W sierpniu i wrzeœniu przeprowadzo-
no kilka inwestycji na terenie gmi-

ny Œmigiel. Najwiêksz¹ z nich by³a prze-
budowa drogi Œmigiel-Poladowo.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P
Œmigiel-Poladowo mia³a na celu wymia-
nê powierzchni asfaltowej, poszerzenie
i utwardzenie pobocza oraz budowê
œcie¿ki rowerowej. Inwestycjê zrealizo-
wano przy wspó³finansowaniu Starostwa
Powiatowego w Koœcianie.

Kolejnymi dzia³aniami by³y: na boisku

Inwestycje
pi³karskim, za Stadionem Miejskim, od-
by³y siê prace maj¹ce na celu wyrówna-
nie terenu i odbudowê murawy. W Sta-
rym Bojanowie zrealizowano budowê
ulicy Ma³ej.

Aktualnie trwa wymiana przystanków
autobusowych w: Czaczu, Gliñsku, No-
wym Szczepankowie, Bruszczewie, Ksiê-
ginkach i Wonieœciu. Nowe wiaty zostan¹
postawione w ci¹gu najbli¿szych dni.
Ponadto przy boisku pi³karskim w Kar-
œnicach wykañczane s¹ prace remonto-

we budynku, który zagospodarowany
zostanie na potrzeby sportowo-rekreacyj-
ne.

M.M. foto archiwum

Aspirant sztabowy Gwidon Kaczmarek

Specjalistki  w darciu pierza

Droga do Poladowa

niu uczestniczy³y: burmistrz Œmigla –
Ma³gorzata Adamczak oraz sekretarz
Œmigla – Maja Moskwa-Loman. Orga-
nizatorzy dziêkuj¹ mieszkañcom
Nowej Wsi za zaanga¿owanie
w przygotowanie i realizacjê projektu.

AW, foto A. Kasperska

Radni ponadto wyrazili chêæ udzielenia
pomocy finansowej do kwoty 1 000 000 z³ na
przebudowê ci¹gu dróg powiatowych Nowa
Wieœ-¯egrówko-Karœnice, a tak¿e zgodê
na zbycie nieruchomoœci gruntowej po³o¿o-
nej w Œmiglu.

Rada dokona³a tak¿e bie¿¹cych zmian

w uchwale bud¿etowej oraz zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2015-2025. Ostatnia uchwa³a dotyczy³a nie-
uwzglêdnienia wezwania do usuniêcia naru-
szenia prawa. Radni podjêli ww. uchwa³ê
z uwagi na fakt, ¿e Wojewoda Wielkopolski,
rozstrzygniêciem nadzorczym, orzek³ nie-

wa¿noœæ uchwa³y z dnia 15 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obsza-
rów lokalizacji si³owni wiatrowych na obsza-
rze „Sp³awie”.

Treœæ uchwa³ dostêpna jest na stronie BIP.
AKA
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W paŸdziernikowe, niedzielne popo
³udnie na scenie Centrum Kultu-

ry w Œmiglu wyst¹pi³a Natalia Boiko,
œpiewaczka z Ukrainy. Jest ona woka-
listk¹ filharmonii w Tarnoplu. Œmigiel-
ska publicznoœæ by³a zachwycona g³o-
sem dziewczyny œpiewaj¹cej piosenki
m.in. Anny German. Wykona³a ona ta-

Natalia Boiko w Œmiglu
kie utwor y jak: „Tañcz¹ce Eur ydyki”,
„Wróæ do Sorrento”, „Œwieæ, œwieæ
moja gwiazdo”, „A on mi siê podoba”,
a tak¿e „Ave Maria”. Wraz z ni¹ wyst¹-
pi³ kwartet wokalny Accord z Tarno-
pola, któr y zaœpiewa³ w kilku jêzykach.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Cykl warsztatów dla przedszkolaków
i uczniów z klas pier wszych roz-

pocz¹³ siê 9 paŸdziernika w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Œmiglu. Dzieci
co miesi¹c bêd¹ przychodzi³y do biblio-
teki.

Warsztaty biblioteczne „Przygoda z ksi¹¿k¹”

Wprowadzaj¹ca czêœæ spotkania doty-
czy³a historii powstania ksi¹¿ki. Na po-
cz¹tku wyœwietlono dzieciom obrazkow¹
prezentacjê pt. „Od tabliczki kamiennej
do wspó³czesnego audiobooka”. Z niej
maluchy dowiedzia³y siê m.in.: jak po-
wstawa³ pergamin oraz kto wynalaz³

druk. Wys³ucha³y tak¿e audio-
bookowej „Calineczki”. Na-
stêpnie bibliotekarka przeczy-
ta³a krótki fragment bajki z tra-
dycyjnej ksi¹¿ki. Dzieciom do

gustu przypad³a druga wersja ksi¹¿ki,
gdy¿ to w³aœnie ta zawieraj¹ca obrazki
okaza³a siê byæ im bli¿sza.

Podczas drugiej czêœci warsztatów dzie-
ci tworzy³y z plasteliny gliniane tablicz-
ki, na które nanosi³y obrazkowe zapisy.
W ten sposób pozna³y proces powstawa-

nia ksi¹¿ki w staro¿ytnym Egipcie. Mia-
³y tak¿e okazjê pisaæ gêsim piórem.

Spotkanie w bibliotece uœwiadomi³o
najm³odszym, ¿e historia powstawania
ksi¹¿ki zmienia³a siê i po dzieñ dzisiej-
szy ewoluuje.

Agnieszka Klak, foto M.D.

Zespó³ wokalno-klezmerski „Shalom”,
obchodz¹cy w tym roku 15-lecie swe-

go istnienia, nie pierwszy raz zagra³ kon-
cert muzyki ¿ydowskiej w Œmiglu. Tego-
roczny odby³ siê 11 paŸdziernika br. w ka-
plicy poewangelickiej. Zespó³ wy-
st¹pi³ w szeœcioosobowym sk³a-
dzie, œpiewali: Bogus³aw £owiñski
oraz Jagoda Kram.

„Shalom” po raz pierwszy w Œmi-
glu koncertowa³ w 2005 roku na
zaproszenie ówczesnego burmi-
strza - Józefa Cieœli. Nastêpnie,
m.in. w 2006 roku wyst¹pi³ pod-
czas wieczoru z kultur¹ ¿ydowsk¹,
w 2008 uœwietni³ uroczystoœæ od-
s³oniêcia œmigielskiego lapida-

Shalom ponownie koncertowa³ w kaplicy
rium, a w 2010 zakoñczy³ bracki jarmark
histor yczny. Ostatni raz zespó³ goœci³
w Œmiglu w 2012 r.

Œmigielska kaplica ma niepowtarzalny
klimat, który dope³nia przy wystêpach

muzycznych doskona³a akustyka oraz
aran¿acja wnêtrza przygotowywana
za ka¿dym razem przez Antoniego Szulca
– artystê plastyka i opiekuna kaplicy.

Organizatorami koncertu byli: burmistrz
Œmigla oraz Centrum Kultury w Œmiglu.

A. Kasperska, foto M. Dymarkowska

Natalia Boiko i  zespó³ Accord

Pisanie gêsim piórem nie by³o ³atwe

Dzieci pozna³y historiê powstania ksi¹¿ki

Szalom w kaplicy
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Tomasz D¹browski - prezes stowarzy-
szenia na rzecz zapobiegania wypad-

kom drogowym „Stop œmierci” w Koœcia-
nie 8 paŸdziernika przekaza³ na rêce bur-
mistrza Œmigla - Ma³gorzaty Adamczak
odblaskowe kamizelki dla wszystkich
przedszkolaków z gminy Œmigiel.

Gest ten by³ wyrazem wdziêcznoœci dla
œmigielskich w³adz za udzielon¹ pomoc
i zaanga¿owanie w organizacjê wyjazdu
do Warszawy m³odzie¿y z terenu powia-

Dla bezpieczeñstwa
tu koœciañskiego dzia³aj¹cej na rzecz bez-
pieczeñstwa w ramach akcji „Profilakty-
ka a Ty”. W stolicy m³odzie¿ spotka³a siê
na Przystanku PaT, który odby³ siê na
Stadionie Narodowym. Za udzielone
wsparcie podziêkowa³ tak¿e Henryk Ka-
siñski - komendant powiatowy policji
w Koœcianie, który towarzyszy³ prezeso-
wi – Tomaszowi D¹browskiemu.

AKA
foto A. Kasperska

Po raz pierwszy w Œmiglu odby³y siê
eliminacje strefowe do XIII Festiwa-

lu Piosenki M³odej Europy „Solo-Tutti”
w Bydgoszczy. Przes³uchania mia³y miej-
sce 24 paŸdziernika br. w sali widowisko-
wej Centrum Kultury. Tego dnia na sce-
nie zaprezentowa³o siê 27 wokalistów
w czterech kategoriach wiekowych.

Jury w sk³adzie: Edward Chonchera –
przewodnicz¹cy, Alla Szoman-Toma-
szewska oraz Krzysztof Kubiak wybra³o

Solo-Tutti w Œmiglu
dwunastu najlepszych wokalistów.
Oni otrzymali nominacje do festiwalu,
który odbêdzie siê pod koniec listopada
w Bydgoszczy.
Nominacje otrzymali:
- kat. 10 lat – Zosia Olga Fryœ, Karolina

Miko³ajczak oraz Martyna Wrzesiñska,
- kat. 11-13 lat – Natalia Borowik, Marty-

na Maœlanka (wokalistka Studia Piosen-
ki „Muzol”) i Natalia Matecka,

- kat. 14-16 lat – Oliwia Adamczewska,

Agata Ratajczyk oraz Urszula Szyszka,
- kat. 17-21 lat – Magdalena Katarzyñska,
Andrzej P³uciniczak oraz Julita Wróblew-
ska.
Ponadto jury przyzna³o wyró¿nienia, któ-
re otrzyma³y: Wiktoria Muszyñska (kat.
10 lat), wokalistki Studia Piosenki „Mu-
zol” - Nadia Olejnik, Paulina Szczepaniak
(kat. 11-13 lat) oraz Angelika Marchel
i Marta Wawrzyniak (kat 17-21 lat).

M.D., M. Dymarkowska

Paulian Maœlanka otrzya³a nominacjê

Nadia Olejnik

Ewa Przymus

Paulina Szczepaniak

Uczestnicy eliminacji

Jury
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W Miêdzynarodowy Dzieñ Osób
Starszych przypadaj¹cy na 1 paŸ-

dziernika burmistrz Œmigla oraz kierow-
nik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmi-
glu zaprosi³y mieszkañców na obchody
I Gminnego Dnia Seniora. Zaproszenie
to skierowane zosta³o do wszystkich klu-
bów seniora zrzeszonych na terenie gmi-
ny Œmigiel – ze: Œmigla, Bruszczewa,
Czacza, Przysieki Polskiej, Starego Bo-
janowa oraz ¯egrówka.

Uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta
w koœciele pw. Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny Wniebowziêtej w Œmiglu, po której
w kolorowym korowodzie uczestnicy wy-
darzenia wyruszyli do Centrum Kultury
w Œmiglu. Tam z kolei odby³a siê dalsza
czêœæ imprezy.

Oficjalnego otwarcia I Gminnego Dnia
Seniora dokona³a burmistrz Œmigla -
Ma³gorzata Adamczak. ¯yczenia senio-
rom z³o¿yli: pose³ na Sejm RP – Wojciech
Ziemniak, przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla - Wies³aw Kasperski, dyrek-
tor Centrum Kultury w Œmiglu - Euge-
niusz Kurasiñski oraz dyrektor Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie - Arleta Adamczak-Puk. Wœród zapro-
szonych goœci byli tak¿e: sekretarz Œmi-
gla – Maja Moskwa-Loman, radne – Ga-
briela Kasperska i Anna Jaworska, a tak-
¿e najstarszy sportowiec gminy – 82-let-
ni Micha³ Szkudlarek.

Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na
zabawê. Na scenie pojawi³ siê zespó³ „S³o-
neczna Gala Biesiadna”, który w klima-
cie tradycyjnego, polskiego wesela zapre-
zentowa³ znane i lubiane przeboje bie-
siadne, a tak¿e utwory znane z rozg³oœni
radiowych w nowych, ciekawych wyko-
naniach. Klimat udzieli³ siê tak¿e uczest-
nikom wydarzenia, którzy tanecznym
krokiem wkroczyli na parkiet.

Organizatorzy przygotowali tak¿e sze-
reg innych atrakcji, m.in.: gry i zabawy
dla seniorów przygotowane przez Barba-
rê Mencel z Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Na wielu z nich czeka³y nagrody

I Gminny Dzieñ Seniora
ufundowane przez: burmistrza Œmigla,
gabinet „Bella Vita”, kwiaciarniê L. Szku-
dlarek, „Œwiat Prezentów”, hurtowniê
„Irga” M. Firlej, Warsztaty Terapii Zajê-
ciowej w Koœcianie, Sklep Wielobran¿o-
wy Z. Ratajczak, sklep M. Kurasiak, sklep
sportowy R. Stachowski, Aptekê „Cen-

trum Zdrowia”, drogeriê „Jasmin”, sklep
„Markiza”, przedsiêbiorstwo „Darex”,
Salon Fryzjerski „Nicol” oraz Operatora
Bankowego „Fines” – oddzia³ Koœcian.
Ka¿dy zainteresowany móg³ tak¿e za
darmo zbadaæ poziom cukru we kr wi
dziêki pomocy Zarz¹du Powiatowego
Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków.

Fina³owym punktem uroczystoœci by³a
zabawa taneczna w rytmach muzyki ka-
peli „Wiarusy”, podczas której do senio-
rów zawita³ goœæ specjalny – „Maryla
Rodowicz”, w któr¹ wcieli³a siê niezast¹-
piona Barbara Mencel. Wspólnie zaœpie-
wali oni najwiêksze przeboje artystki.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, któ-
rzy wsparli organizacjê wydarzenia: fun-
datorom nagród, piekarni P. Kaczmarek,
piekarni P.K. Lipowicz, piekarni D. Gry-
gier za ufundowanie ciasta, wolontariu-
szom z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie za przygotowanie
kolacji, pos³owi na Sejm - Wojciechowi
Ziemniakowi, a tak¿e wolontariuszom
z Gimnazjum w Œmiglu i pracownikom
Centrum Kultury w Œmiglu.

AKA, foto M.D.
Kolorowy korowód  przeszed³ do centrum

Pami¹tkowe zdjêcie
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Czy mo¿na spadaæ nieskoñczenie d³u
go? Dok¹d trafia woda z naszych kra-

nów? Na te i inne pytania mogli uzyskaæ
odpowiedŸ uczestnicy tegorocznej
10. Nocy Naukowców. W zwi¹zku z tym
wydarzeniem, poznañskie uczelnie przy-
gotowa³y wiele atrakcji.

Z zaproszenia do uczestnictwa w Nocy
Naukowców skorzysta³a miedzy innymi
grupa gimnazjalistów ze Starej Przysie-
ki Drugiej. Goœcili oni w Politechnice
Poznañskiej, gdzie odbywa³y siê warsz-
taty chemiczno-biologiczne. Tym razem
uczniowie wcielili siê w role naukowców
i sami wykonywali doœwiadczenia. W bi-
bliotece uczelni mo¿na by³o zobaczyæ
tak¿e wystawê poœwiêcon¹ ró¿nym ro-
dzajom umundurowania i wyposa¿enie
policji z krajów UE, a w strefie wiedzy
otrzymaæ materia³y reklamowe, m.in.
na temat unii, bezpieczeñstwa i zawodów
rzemieœlniczych. Najwiêksz¹ atrakcj¹
wieczoru okaza³ siê pokaz Fizyka Gravi-

10 Noc Naukowców

ty Show (wietrzna fizyka), podczas któ-
rego profesor i jego asystenci wykonali
doœwiadczenia ukazuj¹ce oddzia³ywanie
grawitacji. Obserwatorzy dowiedzieli siê,

jak wywo³aæ wiatr z butelki oraz poznali
sekrety pi³karzy i ¿eglarzy.

Mariola Fr¹szczak
foto archiwum

W auli Politechniki Poznañskiej

Wystawê fotografii, której autorem
jest Ravin Man Bajracharya otwar-

to 23 paŸdziernika br. w sali kinowej Cen-
trum Kultury w Œmiglu.

Fotografia jest pasj¹ i hobby artysty,
który mówi: To, co najbardziej poci¹ga
mnie w fotografii, to mo¿liwoœæ uchwy-
cenia nieupozowanych momentów, kie-
dy ludzie s¹ zajêci swoimi sprawami,
swobodni i autentyczni. Œmigielsk¹ wy-
stawê nale¿y uznaæ za artystyczny debiut

Oblicza Nepalu
malarza. Warto zaznaczyæ, ¿e po³¹czona
by³a ona ze szczytnym celem. Zyski bo-
wiem ze sprzeda¿y fotografii przeznaczo-
ne bêd¹ na rzecz ofiar kwietniowego trzê-
sienia ziemi w Nepalu. Wernisa¿ wzbo-
gaci³a prelekcja wyg³oszona przez Edy-
tê Stêpczak ze Starego Bojanowa, miesz-
kankê Nepalu. Prze¿y³a ona trzêsienie
ziemi, co obszernie przedstawi³a przyby-
³ym goœciom. Wspomnienia te nadal bu-
dzi³y w niej ogromne emocje. Opowie-

dzia³a te¿ o ludziach i o sytuacji, która
panuje obecnie w Nepalu. Odpowiadaj¹c
na pytania stwierdzi³a: Ludzie tam s¹ za-
wsze uœmiechniêci, poniewa¿ uwa¿aj¹, ¿e
zawsze mo¿e byæ gorzej.

Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 13 listo-
pada br. Przy okazji przeprowadzana jest
tak¿e zbiórka pieniêdzy dla poszkodowa-
nych Nepalczyków. Serdecznie zaprasza-
my.

T. Szulc, foto T. Szulc

Edyta Stêpczak sprzedawa³a równie¿ kalendarze

Wernisa¿ wzbogci³a prelekcja
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Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowe-
go w Œmiglu aktywnie w³¹czy³y siê

w akcjê „Podaj myd³o!” zorganizowan¹
przez Fundacjê Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio. Przedszkolaki do-
wiedzia³y siê, ¿e misjonarze ucz¹ mycia
r¹k dzieci, które chodz¹ do prowadzo-
nych przez nich szkó³ i przedszkoli. Na-
uki te prowadz¹ po to, aby mali miesz-
kañcy krajów tropikalnych nie umierali
z powodu chorób brudnych r¹k. Wa¿ne
jest bowiem wykszta³cenie dobrych na-
wyków zwi¹zanych z utrzymaniem czy-
stoœci. Dzieci w zwi¹zku z tym przynio-
s³y myd³a, które zostan¹ przekazane
na misje w Afryce.

E. Lemañska
foto archiwum

Podaj myd³o

W Zespole Szkó³ w Starym Bojano-
wie 25 wrzeœnia 2015 roku odby³

siê konkurs angielsko-niemiecki pn. „En-
glish? Deutsch? – ¿aden problem!”. Roz-
pocz¹³ on projekt pt. „Liga miêdzygim-
nazjalna”, który ma integrowaæ gimna-
zja z gminy Œmigiel w nauczaniu jêzyków
obcych. Patronat nad tym projektem
obj¹³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla - Wies³aw Kasperski.

Celem konkursu jest propagowanie
nauki jêzyków poprzez zabawê i zachê-
cenie uczniów, aby korzystali z niekon-
wencjonalnych metod, np. nauki piose-
nek obcojêzycznych, konkursów o in-
nych krajach, czy z ³amañców jêzyko-
wych.

W tegorocznej rywalizacji wziê³y udzia³
dru¿yny z gimnazjum w: Czaczu, Broni-
kowie oraz Starym Bojanowie. Ka¿da
z dru¿yn z³o¿ona by³a z przedstawicieli
klasy pierwszej, drugiej i trzeciej gimna-
zjum. Zespo³y zmaga³y siê w nastêpuj¹-
cych konkurencjach: uk³adanie puzzli
z elementami charakterystycznymi dla

English? Deutsch? – ¿aden problem!
kraju anglo- lub nie-
mieckojêzycznego,
wymawianie angiel-
skich i niemieckich
³amañców jêzyko-
wych, odgr ywanie
scenek jêzykowych,
dyktando rysunkowe,
kalambury jêzykowe
oraz karaoke z pio-
senk¹ anglo- lub nie-
mieckojêzyczn¹.

Konkurs min¹³
w przyjaznej atmosfe-
rze, a nad w³aœciwym
przebiegiem czuwa³a Justyna Kokociñ-
ska – nauczyciel, doradca metodyczny

ds. jêzyków obcych
nowo¿ytnych w Cen-
trum Doskonalenia
Nauczycieli w Lesz-
nie.

Rywalizacja kon-
kursowa zakoñczy³a
siê nastêpuj¹co:

I miejsce zajê³a
dru¿yna z Czacza
„Little Demons”
(Katarzyna Fr y-
der, Adrian Gbior-
czyk, Miko³aj Bie-
lawski), dr ugie
miejsce wywalczy-

³a dru¿yna z Bronikowa „Power Rangers”
(Paulina Fr¹ckowiak, Igor Kowalka, Se-
bastian Nowak) oraz dru¿yna gospoda-
rzy o nazwie „Schokobons” (Patryk Sta-
chowiak, Zofia Stephan, Alicja Mueller).

Organizatorzy ju¿ przygotowuj¹ kolejn¹
edycjê konkursu.

Nauczyciele jêzyków obcych Zespó³
Szkó³ w Starym Bojanowie

foto archiwum

Dzieci przynios³y myd³a

Wrêczenie nagród

Dru¿yna gospodarzy
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Gorzelnia w Starej Przysiece do 1939 roku

Maj¹tek w Starej Przysiece do 1797
roku stanowi³ w³asnoœæ klasztoru

cystersów w Przemêcie. Ostatnimi w³a-
œcicielami byli: hr. Zygmunt Kurnatow-
ski od 1882 roku oraz od 1936 roku do
dnia wybuchu II wojny œwiatowej Adam
Kurnatowski. W latach 80. XIX wieku po-
wsta³a na tamtych terenach gorzelnia,
która by³a jedn¹ z licznych, w sieci tego
rodzaju, wytwórni w Wielkopolsce.
Po 1875 roku cukrownictwo i gorzelnic-
two odgrywa³o przewodni¹ rolê w prze-
myœle spo¿ywczym
w skali ca³ej Rzeszy. Pod
koniec XIX wieku wyno-
si³o ono od 14,1% do 20%
tej produkcji. Zdecydo-
wana wiêkszoœæ gorzelni
znajdowa³a siê w rêkach
ziemian, gdy¿ byli oni w³a-
œcicielami 99% gorzelni.

W powsta³ej gorzelni na
terenach Starej Przysie-
ki Drugiej mieœci³y siê:
aparatownia, dro¿d¿ow-
nia, fermentownia, a tak-
¿e mieszkanie i biuro
gorzelanego. W osob-
nym budynku znajdowa-
³a siê p³atkarnia oraz par-
niki. Podstawowymi surowcami, z któ-
rych wytwarzano spirytus by³y ziemnia-
ki oraz ¿yto. Dochody z produkcji spiry-
tusu musia³y byæ dostatnie, gdy¿ gorzel-
nia nieprzerwanie funkcjonowa³a w okre-
sie II RP. Z zachowanych dokumentów
Gorzelni Rolniczej w Przysiece Starej,
a tak¿e dyrekcji Pañstwowego Monopo-
lu Spirytusowego w Warszawie wynika,
¿e produkcja spirytusu by³a nie tylko sta-
bilna, ale w 1939 roku zak³adano znacz-
ny wzrost jego produkcji.

W przeci¹gu lat 1937-38 planowano pro-
dukcjê 70 000 litrów spirytusu na rzecz

Zrzeszenia Producentów Spir ytusu
w Warszawie, którego cz³onkiem by³a go-
rzelnia w Przysiece Starej, a którego pe³-
nomocnikiem by³ wówczas Stefan Twar-
dowski. Za dostarczenie spir ytusu
o mocy 90-92% przewidywano cenê
34 /4 gr za 1 litr, a za spirytus o mocy
powy¿ej 92% 35 gr za litr. Natomiast przez
kolejny rok przydzielono gorzelni do pro-
dukcji kontyngent 90 000 litrów. W 1939
roku zobowi¹zano siê wyprodukowaæ 30
000 litrów spirytusu ¿ytniego w dwóch

równych dostawach, tj.: 15 000 litrów
do 25.10.1939 roku i nastêpne 15 000 li-
trów do 15.11.1939 roku. W przypadku
niewywi¹zania siê z umowy przewidzia-
no karê 30 gr za litr niedostarczonego
produktu. W sierpniu 1939 roku gorzel-
nia zobowi¹za³a siê dostarczyæ 50 000 li-
trów spir ytusu ziemniaczanego do
31.01.1940 roku i kolejne 50 000 litrów
do 15.05 1940 roku. Ustalono cenê 41 gr
za 1 litr spirytusu ziemniaczanego i 55
gr za 1 litr spirytusu ¿ytniego.

Warto dodaæ, ¿e w 1939 roku gorzelnia
zobowi¹za³a siê dostarczyæ 1 700 litrów

spir ytusu na rzecz Po¿yczki Obrony
Przeciwlotniczej. Wartoœæ tego spirytu-
su wynosi³a 680 z³. Nale¿y tak¿e nadmie-
niæ, ¿e okresie przedwojennym produ-
cenci spirytusu korzystali ze znacznej
ulgi wynosz¹cej 40% przy zakupie wêgla
przeznaczonego na cele produkcyjne.
Gorzelnia mog³a nabyæ po zni¿onych ce-
nach 1,5 kg mia³u lub 2 kg wêgla w prze-
liczeniu na 1 litr wyprodukowanego spi-
rytusu. Gotowy produkt gorzelnia zobo-
wi¹zana by³a dostarczyæ do sk³adów Pañ-

stwowego Monopolu Spiry-
tusowego we w³asnych na-
czyniach, tj. w beczkach lub
cysternach dostarczanych
kolej¹ lub samochodami.

W 1938 roku umowê pod-
pisa³ Adam Kurnatowski.
Jako ciekawostkê mo¿na po-
daæ, ¿e na czele Zrzeszenia
Producentów Spirytusu sta³
Mieczys³aw Ch³apowski.
W kampanii 1938/39 roku
zrzeszenie przewidywa³o
w skali ca³ej Polski produk-
cjê 100 mln litrów spirytusu.

Nale¿y jeszcze nadmieniæ,
¿e ju¿ wczeœniej zdawano
sobie sprawê z zagro¿eñ, ja-

kie niesie spo¿ywanie alkoholu. W zwi¹z-
ku z tym w 1840 roku powsta³o w Wiel-
kim Ksiêstwie Poznañskim Towarzystwo
Przyt³umienia U¿ywania Wódki z siedzi-
ba w Kurniku. Nastêpnie powo³ano Brac-
two WstrzemiêŸliwoœci, którego dzia³al-
noœæ stara³ siê o¿ywiæ ks. abp Mieczys³aw
Ledóchowski oraz by³y wikariusz Wieli-
chowa - ks. abp Florian Stablewski.
W 1890 roku powsta³o w Poznaniu kolej-
ne Bractwo WstrzemiêŸliwoœci „Jutrzen-
ka”.

Jan Pawicki
foto M.Dymarkowska

Budynek gorzelni w Starej Przysiece Pierwszej

Og³oszenia drobne
Pakowacz APT Beetsma (5169)
tel. 730-351-789
Pracownik monta¿u APT Beetsma (5169)
tel. 730-351-789
Zatrudnimy od zaraz APT Beetsma
(5169) tel. 730-351-789

Sprzedam dom. ¯egrówko
tel. 667 891 443
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Œmiglu
w paŸdzierniku obchodzi³a 120.

rocznicê utworzenia jednostki. W zwi¹z-
ku z tym zorganizowano uroczysty jubi-
leusz.
T³o historyczne
27 marca 1895 roku ówczesny burmistrz
Kluge, w zwi¹zku z brakiem w Œmiglu
odpowiednich s³u¿b po¿arniczych, bio-
r¹c przyk³ad z innych miast, zwo³a³ ze-
branie informacyjne Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Œmiglu, na którym wybrano
tymczasowy Zarz¹d (pierwszym preze-
sem zosta³ wybrany burmistrz Kluge).
Pierwsza stra¿nica znajdowa³a siê na Pla-
cu Wojska Polskiego, w podwórzu Urzê-
du Miejskiego. Natomiast sikaw-
kê rêczn¹ przechowywano przy
ulicy K¹tnej. W 1905 roku mia-
sto wybudowa³o now¹ stra¿nicê
przy ulicy Ogrodowej (obecnie
ul. Powstañców Wielkopol-
skich). Stra¿nica ta po kilku mo-
dernizacjach istnieje do dziœ.

Jubileuszowe uroczystoœci roz-
poczê³y dŸwiêki syren alarmo-
wych, w towarzystwie których
stra¿acy - ochotnicy, delegacje,
zaproszeni goœcie oraz M³odzie-
¿owa Orkiestra Dêta ze Œmigla
rozpoczêli przemarsz na Plac

120 lat OSP w Œmiglu
Rozstrzelanych, by na miejscach poœwiê-
conych pamiêci ofiarom z³o¿yæ kwiaty.
Nastêpnie korowód skierowa³ siê do ko-
œcio³a pw. NMPW w Œmiglu, gdzie zosta-
³a odprawiona okolicznoœciowa msza
œwiêta.

Dalsza czêœæ obchodów jubileuszu od-
by³a siê na placu przed stra¿nic¹. W tym
miejscu krótki rys historyczny przedsta-
wi³ prezes OSP Œmigiel – dh Roman
Schiller. ̄ yczenia œmigielskiej jednostce
sk³adali: burmistrz Œmigla – Ma³gorzata
Adamczak, przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla – Wies³aw Kasperski, ko-
mendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Koœcianie – Jaros³aw Toma-

szewski, cz³onek Zarz¹du Powiatowego
Zwi¹zku OSP w Koœcianie – Henryk Bar-
toszewski, radny Rady Powiatu – Krzysz-
tof Walachowski, dyrektor Centrum Kul-
tury w Œmiglu – Eugeniusz Kurasiñski,
kierownik OKFiR – Zygmunt Ratajczak,
a tak¿e delegacje Chóru Harmonia oraz
OSP z terenu gminy Œmigiel.

Obchody rocznicowe stanowi³y tak¿e
okazjê do uhonorowania zas³u¿onych
stra¿aków odpowiednimi odznaczeniami.
Z³oty Medal za zas³ugi dla po¿arnictwa
otrzymali:

- dh Arkadiusz Nadolny,
- dh Wojciech Olejnik.

Srebrny Medal za zas³ugi dla po¿arnic-
twa otrzymali:

- dh Zbigniew Prajs,
- dh Piotr Szudra,
- dh Sebastian Tomowiak,
- dh Mariusz Wajske.

Br¹zowy medal za zas³ugi dla po-
¿arnictwa otrzymali:

- dh Maciej Bock,
- dh Szymon Jurga,
- dh Mateusz Mueller,
- dh Piotr Ratajczak,
- dh Albert Wajske.

M.M.
foto M. Majer

Dru¿yny z: Machcina, Niet¹¿kowa,
Sp³awia oraz Czacza 4 paŸdziernika

2015 r. wziê³y udzia³ w Powiatowych Za-
wodach Sportowo-Po¿arniczych Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych w Racocie.
W rozgrywkach ³¹cznie wziê³o udzia³
14 dru¿yn mêskich i 5 dru¿yn kobiecych.
Uczestników zawodów, widzów oraz za-
proszonych goœci, wœród których byli
m.in.: wicewojewoda Wielkopolski - Do-
rota Kinal, starosta koœciañski - Bernard
Turski, wójt gminy Koœcian - Andrzej
Przyby³a powita³ prezes Zarz¹du Oddzia-
³u Powiatowego ZOSP RP w Koœcianie -

Powiatowe zmagania po¿arnicze
Kazimierz Król.

Stra¿acy wziêli udzia³ w æwicze-
niach bojowych oraz w sztafecie.
W klasyfikacji generalnej, w ka-
tegorii mêskiej, tr yumfowa³a
dru¿yna z Machcina. Na drugim
miejscu uplasowali siê stra¿acy
z Niet¹¿kowa. Natomiast dru¿y-
na ze Sp³awia zajê³a miejsce
czwar te, a z Czacza szóste.
W klasyfikacji kobiet Machcin
zaj¹³ miejsce drugie.

M.M.
foto archiwum

Stra¿acy oddali ho³d rozstrzelanym

Machcin zaj¹³ drugie miejsce
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Inicjatorem Hubertusa, który odby³ siê
17 paŸdziernika br. w ¯egrówku, by³o

Stowarzyszenie Sportowe „Pegaz” – or-
ganizator dorocznych W³oœciañskich
Zawodów w Powo¿eniu Zaprzêgami Kon-
nymi.

Impreza odby³a siê zgodnie z tradycj¹.
By³a pogoñ za „lisem”, przygotowano

W pogoni za lisem
ognisko na terenie rekreacyjnym
w ̄ egrówku, bigos, grochówkê, przejazd
bryczkami oraz biesiadê z konkursami
w sali wiejskiej w ¯egrówku. Zwyciêzc¹
pogoni za „lisem” zosta³ Maciej Pawlak,
który otrzyma³ puchar prezesa stowarzy-
szenia – Leszka Kowalskiego oraz paszê
dla koni ufundowan¹ przez firmê Michel.

Wspó³organizatora-
mi imprezy byli: bur-
mistrz Œmigla – Ma³-
gorzata Adamczak
oraz Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu. Impre-
zê wsparli tak¿e: Ko³o
Gospodyñ Wiejskich
w ¯egrówku, Rada
So³ecka ¯egrówka
i Bielaw oraz so³tysi:
Henryk Skorupiñski
i Stanis³aw Szefner,

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie, Restauracja „Poemat” i ,,Bar
„¯ó³tek”.

AKA, foto A. Kasperska

Tradycj¹ przedszkola w Starym Boja-
nowie jest organizowanie we wrze-

œniu Dnia Pieczonego Ziemniaka.
W zwi¹zku z tym i w tym roku nie mo¿na
by³o omin¹æ jego obchodów. W niedzie-
lê, 27 wrzeœnia, tu¿ po po³udniu, na ustro-
jonym dyniami i s³onecznikami placu
przedszkolnym zrobi³o siê weso³o i gwar-
no. Dzieci wraz z rodzicami stawili siê
t³umnie, aby wspólnie spêdziæ czas
na zabawie. Zorganizowano konkursy za-
równo dla dzieci, jak i dla ich rodziców,

Ziemniaki w roli g³ównej
m.in.: slalom z ziemniakami, wykopki
w piaskownicy, skoki w workach oraz
obieranie ziemniaków na czas.

Wspólnie mo¿na by³o tak¿e skosztowaæ
kawy, ciasta oraz na pieczonych ziemnia-
ków i kie³basek z grilla. Na zakoñczenie
spotkania ka¿de dziecko otrzyma³o me-
dal za udzia³ w obchodach pieczonego
ziemniaka.

Danuta Tasiemska
foto archiwum

Organizatorzy
ze zwyciêzc¹ pogoni
„za lisem”

Biesiada przy ognisku

Obieranie ziemniaków na czas

W roku szkolnym 2013/2014 Szkol-
ne Ko³o Wolontariatu pod opiek¹

Izabelli Szablewskiej zrealizowa³o projekt
pn. „Wernisa¿ szkolnych i lokalnych ar-
tystów”. Nauczycielami wspieraj¹cymi tê
inicjatywê by³y Monika W³och oraz Ali-
cja Przyby³ek. Przedsiêwziêcie to reali-
zowane by³o we wspó³pracy z Centrum
Edukacji Obywatelskiej z Warszawy
w ramach programu „M³ody Obywatel”
oraz miêdzynarodowego programu
CENTERS „kreatywnoœæ i przedsiêbior-
czoœæ w edukacji”.

W ramach projektu wolontariusze na-
wi¹zali wspó³pracê z 9 lokalnymi oraz
11 szkolnymi artystami – przeprowadzi-
li z nimi wywiady, przygotowali ich bio-
grafiê, zaprezentowali ich twórczoœæ pod-
czas wernisa¿u, który odby³ siê 30 kwiet-
nia 2014 r. w œwietlicy poewangelickiej
w Œmiglu. Inicjatywa ta ma na celu uka-
zanie spo³ecznoœci lokalnej czym jest

Projekt zyska³ uznanie
twórczoœæ, jak mieszkañcy gminy reali-
zuj¹ swoje pasje i marzenia oraz kim s¹
lokalni artyœci, twórcy, rzemieœlnicy. Da³a
ona dowód na to, ¿e ludzie z ma³ych miej-
scowoœci maj¹ wielkie talenty. Dla m³od-
szej grupy odbiorców projektu dzia³ania
mia³y byæ motywacj¹ do pracy i osi¹ga-
nia swoich celów, zaplanowania œcie¿ki
¿yciowej w zgodzie ze swoimi marzenia-
mi.

Zrealizowana inicjatywa spotka³a siê
z uznaniem w œrodowisku lokalnym i zo-
sta³a wyró¿niona trzy razy:

- w Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie podczas ogólnopolskiej uroczystoœci,
która odby³a siê 5 czerwca 2014 r. w Cen-
trum Nauki „Kopernik” w Warszawie.
Grupê reprezentowali Joanna Ziegler oraz
Tobiasz Wieczorek. M³odzie¿y towarzy-
szy³y: pani Izabella Szablewska oraz wice-
dyrektor - pani Joanna Pawlicka. Uroczy-
stoœæ zosta³a zorganizowana w ramach

w miêdzynarodowego programu CEN-
TERS, do którego przyst¹pi³o 150 szkó³
z Polski (w tym 18 z Wielkopolski) oraz
szko³y z 8 pañstw cz³onkowskich (Dania,
Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, S³owe-
nia, Czechy, Wielka Brytania);

- w Zamku Królewskim w Warszawie -
6 czerwca 2014 r., grupa 4 uczennic, tj.
Kaja Spycha³a, Wiktoria Kubiak, Katarzy-
na Pieœniak oraz Anna Zaj¹c, wziê³a
udzia³ w Ogólnopolskiej Prezentacji Pro-
jektów M³odzie¿owych, które odby³y siê
w Arkadach Kubickiego na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie, a których organi-
zatorem by³ nasz Partner Fundacja Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej z Warsza-
wy. Ponadto do stolicy udali siê tak¿e:
ówczesny burmistrz Œmigla - Wiktor Sne-
la, dyrektor gimnazjum - Wanda Judek
oraz opiekun wolontariuszy - Izabella
Szablewska;

cd. na stronie 16
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Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmi-
glu wraz z pedagogami szkolnymi

i uczniami szkó³ z terenu gminy Œmigiel
15.10.2015 roku zorganizowali akcjê Miœ
– „Nie bij mnie, kochaj mnie”. Tego dnia
dzieci i m³odzie¿ pod opiek¹ pedagogów
szkolnych wyszli na ulice Œmigla, Stare-
go Bojanowa, Bronikowa, Starej Przysie-
ki Drugiej, Wonieœcia i Czacza. Posiada-
li oni przy sobie pluszowe misie, wcze-
œniej zebrane w szko³ach i specjalnie
przygotowane na tê akcjê. Maskotki zo-
sta³y zaopatrzone w plastry i banda¿e.
Mia³y tak¿e doczepione karteczki z na-
pisem: „nie bij mnie, kochaj mnie” oraz
„dziêkujê, przy tobie od razu mi lepiej,
poznaj moj¹ historiê, opowiedz innym”.
Na karteczkach by³ równie¿ podany ad-
res internetowy, gdzie mo¿na znaleŸæ
wiêcej informacji na temat akcji. Zaban-
da¿owane misie zostawione przez dzieci
w miejscach publicznych czeka³y na prze-
chodniów. Maskotki zawita³y m.in.
w: sklepach, aptekach, przychodniach
zdrowia, przystankach autobusowych
oraz w szko³ach. W Œmiglu m³odzie¿
z miœkami zawita³a równie¿ do Urzêdu
Miejskiego oraz Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej.

Akcja mia³a na celu zachêciæ spo³eczeñ-
stwo do reagowania na agresywne zacho-
wania osoby doros³ej wzglêdem dzieci.
Pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia jest Fun-
dacja Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy, która tworz¹c „Akcjê Miœ”
chcia³a zwróciæ uwagê na problem prze-
mocy wobec dzieci. Inicjatywa ta jest
bowiem protestem przeciwko sytuacjom,
gdy do szpitala trafiaj¹ dzieci, których
obra¿enia zosta³y spowodowane agre-
sywnym zachowaniem osoby doros³ej.
Przemoc wobec dzieci to zadawanie cier-
pieñ psychicznych i inne formy poni¿a-
nia dziecka. To tak¿e niewywi¹zywanie

Nie bij mnie…
siê z opieki, wp³ywaj¹ce na zdrowie psy-
chiczne i fizyczne dziecka. Przemoc¹ jest
tak¿e celowe zaniechanie dzia³añ, które
mog³oby zapobiec krzywdzie dziecka.

Przemoc fizyczna to wywo³anie fizycz-
nego bólu u drugiej osoby. Dzieci dozna-
j¹ce tego typu krzywdy czêsto s¹ pacjen-
tami szpitali, gdzie po³amane koñczyny,
pêkniête koœci, wybite zêby, czy obra¿e-
nia wewnêtrzne ich rodzice t³umacz¹
upadkiem lub niezamierzonym uderze-
niem siê o mebel. O takich przypadkach
informuj¹ nas media. Jednak¿e przemoc
fizyczna to nie tylko takie drastyczne
przypadki. Kara cielesna, która nie po-
zostawia na skórze dziecka ¿adnych œla-
dów, to równie¿ przemoc fizyczna. Cza-
sami zdarza nam siê us³yszeæ zdanie:
„by³em bity i wyros³em na porz¹dne-
go cz³owieka”. Czêsto jednak nie mamy
œwiadomoœci, ¿e w bitym dziecku rodzi siê
poczucie krzywdy, czêsto nienawiœæ do
rodziców, bezsilnoœæ. Te wszystkie emo-
cje trzeba odreagowaæ. Dziecko w póŸniej-
szym czasie mo¿e byæ agresywne w sto-
sunku do rodzica, rodzeñstwa lub kolegów
w szkole. Jeœli natomiast dziecko bêdzie
t³umi³o te emocje, w doros³ym ¿yciu mog¹
go czekaæ nerwice, zaburzenia lêkowe,
a tak¿e niskie poczucie w³asnej wartoœci.
Bicie dzieci jest najmniej skuteczn¹ me-
tod¹ wychowawcz¹. Jak przekonuj¹ psy-
cholodzy, zamiast bicia wystarczy ¿elazna
konsekwencja. Rodzic nie powinien byæ
tylko partnerem dla dziecka. Ono powin-
no znaæ, jasno okreœlone przez opiekuna,
granice. Takie zachowanie daje dziecku
poczucie bezpieczeñstwa.

Wobec tych wszystkich faktów nie b¹dŸ-
my obojêtni na zjawisko przemocy wobec
dzieci. Reagujmy!

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
foto archiwum

Misie na przystanku PKS

Akcja „Miœ”  w Bronikowie

Uczniowie z misiami  w Œmiglu
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21 wrzeœnia – Gniewowo
Oko³o godz. 730 patrol WRD zatrzyma³
do kontroli drogowej kieruj¹cego ci¹gni-
kiem siod³owym marki Scania wraz
z naczep¹, 31-letniego mieszkañca pow.
koœciañskiego bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci. Badanie na iloœæ alkoholu
w organizmie kontrolowanego wykaza-
³o ponad 0,60 promila.

25 wrzeœnia – Œmigiel
Oko³o godz. 1400 kieruj¹cy samochodem
marki VW Golf, 50-letni mieszkaniec
pow. Koœciañskiego, na ul. Podgórnej nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu poru-
szaj¹cemu siê ul. Lipow¹ w kierunku ryn-
ku, kieruj¹cemu motocyklem marki Hon-
da, 45-letniemu mieszkañcowi pow. ko-
œciañskiego. W wyniku tego zdarzenia
drogowego motocyklista dozna³ ogól-
nych pot³uczeñ. Kieruj¹cy byli trzeŸwi.
Sprawca kolizji drogowej zosta³ ukarany
MKK.

27 wrzeœnia – Czacz
Oko³o godz. 625 w Czaczu na ul. Wieli-
chowskiej patrol WRD zatrzyma³ do kon-
troli drogowej kieruj¹cego samochodem
marki VW Polo, 37-letniego mieszkañca
pow. leszczyñskiego bêd¹cego w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie na iloœæ alkoho-
lu w organizmie kontrolowanego wyka-
za³o prawie 2,5 promila.

27 wrzeœnia – Stara Przysieka
Oko³o godz. 1937 na drodze Przysieka
Stara-Gniewowo kieruj¹ca samochodem
osobowym marki Fiat Punto, 20-letnia
mieszkanka pow. koœciañskiego, jak wy-
nika ze wstêpnych ustaleñ, w celu omi-
niêcia przebiegaj¹cych przez drogê sa-
ren zjecha³a na pobocze, po czym

wje¿d¿aj¹c do przydro¿nego rowu dacho-
wa³a. W zdarzeniu tym obra¿eñ cia³a do-
zna³a kieruj¹ca oraz pasa¿erowie tego
pojazdu, tj. 48-letni mê¿czyzna, 38-letnia
kobieta oraz dwie dziewczynki. Wyjaœnia-
ne s¹ okolicznoœci tego zdarzenia.

28 wrzeœnia – K5
Oko³o godz. 700 na drodze K-5 w rejonie
miejscowoœci Czacz kieruj¹cy samocho-
dem marki Iveco, mieszkaniec pow.
wschowskiego nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go pojaz-
du i uderzy³ w ty³ samochodu marki Ford
Transit kierowanego przez mieszkañca
pow. koœciañskiego. Sprawca kolizji dro-
gowej zosta³ ukarany MKK.

28 wrzeœnia – Stara Przysieka Druga
Oko³o godz. 1547 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e w Starej Przysiece Drugiej
na zoranym gruncie rolnym, z nieustalo-
nej przyczyny, powsta³ po¿ar stogu z ba-
lotami s³omy. W jego wyniku spaleniu
uleg³o ok. 100 ton s³omy, której wartoœæ
zg³aszaj¹cy oszacowa³ na kwotê
ok. 20.000, 00 z³. Wyjaœniane s¹ okolicz-
noœci tego zdarzenia.

29 wrzeœnia – Che³kowo
Oko³o godz. 1328 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e na terenie RSP w Che³kowie
gm. Œmigiel powsta³ po¿ar. Zapaleniu ule-
g³a pianka poliuretanowa oraz poliester
w iloœci ok. 150 ton s³u¿¹cych do produk-
cji mebli tapicerowanych sk³adowanych
w zamkniêtym budynku stodo³y o po-
wierzchni ok. 600 m2. W akcji gaœniczej
bra³o udzia³ kilkanaœcie jednostek gaœni-
czych. Trwa szacowanie strat. Przyczy-
ny po¿aru s¹ wyjaœniane.

1 paŸdziernika – Stare Bojanowo
Oko³o godz. 945 na ul. Dworcowej patrol
z Posterunku Policji w Œmiglu zatrzyma³
do kontroli drogowej kieruj¹cego samo-

chodem marki Opel Vectra, 31-letniego
mieszkañca pow. koœciañskiego bêd¹ce-
go w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie na
iloœæ alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego wykaza³o ponad 2 promile.

4 paŸdziernika – Niet¹¿kowo
Oko³o godz. 336 w Niet¹¿kowie na ul.
Leszczyñskiej kieruj¹cy samochodem
marki Alfa Romeo, mieszkaniec pow.
koœciañskiego, jak wynika ze wstêpnych
ustaleñ, najecha³ na le¿¹cego na jezdni,
27-letniego mieszkañca pow. koœciañ-
skiego. Poszkodowanego z nieustalony-
mi obra¿eniami cia³a przewieziono
do szpitala. Kieruj¹cy pojazdem by³ trzeŸ-
wy. Wyjaœniane s¹ okolicznoœci zdarze-
nia drogowego.

8 paŸdziernika – Poladowo
Oko³o. godz. 1735 na drodze Poladowo-
Œmigiel patrol WRD zatrzyma³ do kon-
troli drogowej kieruj¹cego samochodem
marki Renault, 55-letniego mieszkañca
pow. koœciañskiego bêd¹cego w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie na iloœæ alkoho-
lu w organizmie kontrolowanego wyka-
za³o ponad 3 promile.

20 paŸdziernika – Œmigiel
Oko³o godz. 911 na ul. Mickiewicza kie-
ruj¹ca motorowerem, mieszkanka pow.
koœciañskiego uderzy³a w bok wykonu-
j¹cego manewr skrêtu samochodu mar-
ki Mercedes Sprinter kierowanego przez
mieszkañca pow. wolsztyñskiego. Spraw-
czyni kolizji drogowej zosta³a ukarana
MKK.

26 paŸdziernika – Œmigiel
Oko³o godz. 725 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e na terenie gm. Œmigiel
w dniach od 24 do 26 paŸdziernika br.
nieznany sprawca w³ama³ siê do pomiesz-
czenia biurowego sk¹d skrad³ pieni¹dze
w kwocie kilku tysiêcy z³otych.

Siatkarki UKS Œmigiel udzia³ w roz-
gr ywkach ligowych mog¹ uznaæ

za udany. Zawodniczki w kategorii m³o-
dziczek uzyska³y bowiem dwa ³atwe
zwyciêstwa wynikiem 2:0 z zespo³ami
z Wronek i Pudliszek. By³y one dobr¹
prognoz¹ przed meczem trzeciej ligi.
W tej rozgr ywce przeciwnikiem œmi-
gielskich dziewczyn by³ zespó³ LUKS
Orkan Wrzeœnia. Warto zaznaczyæ, ¿e
by³ to drugi wystêp zawodniczek UKS
Œmigiel na boiskach trzecioligowych.
Przed meczem mo¿na by³o dostrzec,
¿e trema towarzysz¹ca wystêpom

UKS Œmigiel
w rozgr ywkach
seniorskich mi-
nê³a i œmigiel-
skie s iatkarki
zagra³y zdecy-
dowanie lepsze
spotkanie, które
zakoñczy³o siê
zw yc iê s t we m
3:0.

UKS Œmigiel
foto

archiwum
UKS Œmigiel
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 10/15
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 9/15
brzmia³o: „PO BRYGIDZIE BABIE LATO
PRZYJDZIE”. Nagrodê - du¿¹ pizzê ufun-
dowan¹ przez Restauracjê Pizzeriê „KA-
KADU”, otrzymuje Lucyna Wasielewska
z Nowej Wsi.

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

Pionowo
1. mo¿na go dobiæ
2. dawniej u³an
3. Joe, wiceprezydent USA
4. miasto na pó³nocy Francji
5. mo¿e byæ szewska
7. jezioro Popiela
8. przed nazw¹ brytyjskich okrêtów
10. wra¿liwy na py³ki
11. wybraniec t³umów
13. big-… rodzaj muzyki
14. Dire … , brytyjska grupa rockowa
19. koc na siwku
24. najwiêksze miasto w Europie
25. marszczona bibu³a
26. hinduist. ma³pie bóstwo
28. na pulpicie
29. kamizelki ratunkowe
30. motyle z rodziny rusa³kowatych
31. stamt¹d baœnie 1000 i 1 nocy
32. odbicie pi³ki setowej
34. ¿ó³ty kamieñ szlachetny
35. siekierka dla kucharza
41. rywal Vizira
43. muzyka z Jamajki

Poziomo
6. krakowska uczelnia techniczna
9. Grimaldi – ksi¹¿ê Monako

12. system w aucie
15. … Traugutt albo Lipko
16. awaryjny przycisk w komputerze
17. prowadzi do celu
18. wykonuje pomiary gruntów
20. forma ukszta³towania terenu
21. rodzimy koncern naftowy
22. królewskie odzienie
23. uroczysty strój mêski
27. ojczyzna Odyseusza
30. gruba tkanina na worki
33. ³ad, schludnoœæ
36. najjaœniejsza w gwiazdozbiorze Skor-

piona
37. Kondracka w Tatrach
38. jedzonko bobasa
39. „mocna jednostka”
40. op³ata przy zapisie
42. cz³owiek o rozleglej wiedzy
44. zespó³ z Kor¹
45. urz¹d ministra
46. … Douglas, ojciec
47. na rzece lub mêskiej g³owie
48. stan w USA, s¹siad Illinois

Nagrod¹ za rozwi¹zanie krzy¿ówki
jest bilet dla dwóch osób na kon-

cert Justyny Steczkowskiej
19 grudnia br. w Czempiniu.
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Umowy terminowe na nowych zasadach
  Za kilka miesiêcy zatrudnienie termino-
we bêdzie odbywa³o siê na innych warun-
kach. Po wejœciu w ¿ycie nowelizacji Ko-
deksu pracy, czasowe kontrakty bêd¹
trudniejsze do wypowiedzenia, a tak¿e
nie bêd¹ mog³y byæ traktowane jako spo-
sób obejœcia przepisów o zatrudnieniu
bezterminowym. Nowe przepisy zaczn¹
obowi¹zywaæ od 22 lutego 2016 roku.

O jedn¹ umowê mniej
W ostatnim czasie zosta³y uchwalone

dwie du¿e nowelizacje Kodeksu pracy.
Jedna z nich dotyczy urlopów rodziciel-
skich, a druga zatrudniania na podstawie
umów terminowych.

Przegl¹d nowoœci wprowadzonych
ustaw¹ nowelizuj¹c¹ mo¿na rozpocz¹æ od
likwidacji umowy na czas wykonania
okreœlonej pracy. Rozszerzona te¿ zosta-
nie regulacja dotycz¹ca umów o pracê na
okres próbny – po raz pierwszy pojawi¹
siê przepisy ustalaj¹ce, w jakich warun-
kach mo¿na ponowiæ tak¹ umowê.
W myœl przepisów nowelizuj¹cych dru-
ga umowa na okres próbny miêdzy sa-
mymi stronami bêdzie dopuszczalna, je-
¿eli pracownik ma byæ zatrudniony przy
innej rodzajowo pracy ni¿ poprzednio. Je-
¿eli praca ma byæ rodzajowo taka sama,
odleg³oœæ czasowa od zakoñczenia ostat-

niej umowy o pracê musi wynosiæ co naj-
mniej 3 lata.

Limit iloœciowy i czasowy
Cech¹ charakter ystyczn¹ umowy na

czas okreœlony jest krótki okres jej wy-
powiedzenia. Jest on oderwany od czasu
trwania umowy, czego praktyczn¹ kon-
sekwencj¹ bywaj¹ umowy na 5, 7 czy
10 lat z zaledwie dwutygodniowym okre-
sem wypowiedzenia.

Kodeks pracy na dzieñ dzisiejszy prze-
widuje wy³¹cznie iloœciowy limit umów
na czas okreœlony bez wyznaczania mak-
symalnego czasu trwania takiej umowy.
Ta sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie
po wejœciu w ¿ycie omawianej noweliza-
cji. Wed³ug nowego stanu prawnego za-
trudnienie na podstawie umowy lub
umów na czas okreœlony bêdzie mog³o
trwaæ maksymalnie przez 33 miesi¹ce.
Ograniczona zostanie liczba wspomnia-
nych umów – strony bêd¹ mog³y zawrzeæ
nie wiêcej ni¿ 3 takie umowy. Te doœæ ry-
gorystyczne zasady w niektórych sytu-
acjach nie bêd¹ obowi¹zywa³y, a miano-
wicie w razie zawarcia umowy na czas
okreœlony:

- w celu zastêpstwa innego pracownika
lub do wykonania prac dorywczych czy
sezonowych,

- na okres kadencji,
- w przypadku, gdy pracodawca wska¿e

obiektywne przyczyny le¿¹ce po jego stro-
nie.

W przypadku zawarcia umowy poza li-

mitem z powodu obiektywnych przyczyn
dotycz¹cych zak³adu pracy, przewidzia-
no obowi¹zek informacyjny wobec orga-
nów inspekcji pracy, tj. pracodawca jest
zobowi¹zany zawiadomiæ o podpisaniu
takiej umowy w³aœciwego okrêgowego
inspektora pracy w terminie 5 dni robo-
czych od jej zawarcia (brak zawiadomie-
nia bêdzie wykroczeniem przeciwko pra-
wom pracownika, zagro¿onym kar¹
grzywny).

Wypowiedzenie jak przy sta³ym etacie
Przepisy nowelizuj¹ce wprowadzaj¹ za-

sadnicz¹ zmianê:
- rezygnuj¹ z dwutygodniowego wypo-

wiedzenia umowy o pracê na czas okre-
œlony na rzecz wypowiedzenia, którego
d³ugoœæ zale¿y od sta¿u zak³adowego.
Okres wypowiedzenia wspomnianej
umowy bêdzie taki sam, jak przy umo-
wie na czas nieokreœlony, czyli:

- dwutygodniowy – przy sta¿u zak³ado-
wym poni¿ej 6 miesiêcy,

- miesiêczny – je¿eli pracownik jest za-
trudniony w danej firmie co najmniej
6 miesiêcy,

- trzymiesiêczny – przy co najmniej trzy-
letnim sta¿u.

H.C.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pra-
cy ( Dz.U. z 2014 poz.1502 ze zm.)

- w ramach konkursu „Wolontariat
na medal”, którego organizatorem by³o

Stowarzyszenia CENTRUM PISOP
z Leszna.

We wrzeœniu 2015 r. koordynator pro-
jektu Izabella Szablewska zg³osi³a w/w
inicjatywê do konkursu Otwarta Szko³a
2015, który og³osi³o Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej. Ostatecznie projekt
znalaz³ siê w grupie 10 wyró¿nionych
projektów wy³onionych w I etapie kon-

kursu „Otwarta Szko³a 2015” – jako je-
dyny z Wielkopolski!

21 paŸdziernika br. w œmigielskiej szko-
le odby³a siê wizyta studyjna, która mia-
³a na celu wy³onienie laureatów konkur-
su „Otwarta Szko³a”. Podczas kilkugo-
dzinnej wizyty przedstawiciele Fundacji
„Kapitan Œwiate³ko”, którzy przybyli
z wizyt¹ studyjn¹,

rozmawiali z dyrektorem szko³y, koor-
dynatorem projektu, nauczycielami,

uczniami, lokalnymi artystami, a tak¿e
podziwiali kaplicê poewangelick¹, w któ-
rej odby³ siê wernisa¿.

Ju¿ niebawem uka¿¹ siê wyniki, aczkol-
wiek bez wzglêdu na ostateczny werdykt
dla szko³y, wolontariuszy, opiekuna klu-
bu - Izabelli Szablewskiej, artystów oraz
ca³ej spo³ecznoœci lokalnej to ogromne
wyró¿nienie. Dla uczniów to te¿ motywa-
cja do podejmowania kolejnych inicjatyw.

I.Szablewska, foto I.W³och

Wolontariusze  z opiekunkami w Warszawie Wernisa¿ wystawy w kaplicy poewangelickiej
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Uroczystoœci w ZSP im. Jana Kasprowicza w Niet¹¿kowie

Œlubowanie

Pasowanie uczniów
klas mundurowych

Dzieñ Edukacji Narodowej oraz
Dzieñ Patrona to œwiêta uroczyœcie

obchodzone w Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie. W tym roku
szkolnym zosta³y one po³¹czone z podpi-
saniem umowy o partnerstwie z 12. Bry-
gad¹ Zmechanizowan¹ im. gen. broni
Józefa Hallera w Szczecinie oraz Lesz-
czyñskim Centrum Logistycznym Grzeœ-
kowiak.

Wœród przyby³ych goœci obecni byli:
Bernard Turski – starosta koœciañski,
Stefan Stachowiak – wicestarosta ko-
œciañski, Ma³gorzata Adamczak – bur-
mistrz Œmigla, p³k mgr in¿. Zbigniew
Nowak – dowódca 19. Samodzielnego
Oddzia³u Geograficznego, Wojciech
Ziemniak – pose³ na sejm RP, genera³
br ygady Dariusz Górniak – dowódca
12. Br ygady Zmechanizowanej
w Szczecinie, Marek Grzeœkowiak –
prezes Leszczyñskiego Centrum Logi-
stycznego Grzeœkowiak, dr hab. in¿.
Olaf Ciszak – dziekan Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Zarz¹dzania Politechniki
Poznañskiej, insp. Henr yk Kasiñski –
komendant Powiatowy Policji w Ko-
œcianie, insp. Piotr Leciejewski – ko-
mendant Miejski Policji w Lesznie,
pp³k Przemys³aw Ziêtalak – dowódca
4. Dywizjonu Przeciwlotniczego, pp³k
dypl. Zbigniew Pruski – wojskowy ko-
mendant Uzupe³nieñ w Lesznie,
mjr Roman Krajniak – szef Wydzia³u
Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzu-
pe³nieñ w Lesznie, br yg. mgr in¿. Ja-
ros³aw Tomaszewski – komendant Po-
wiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Koœcianie, ks. Tadeusz Fo³czyñski –
proboszcz parafii pw. œw. Stanis³awa
Kostki w Œmiglu, Ewa Beba – dyrek-
tor Powiatowego Urzêdu Pracy w Ko-
œcianie, kpt. Jaros³aw Kor ytowski –
dyrektor Aresztu Œledczego w Lesznie,
Jan Józefczak – prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie, Teodozja Ra-
tajczak – wiceprezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie, Bogdan Ko-
styk – przewodnicz¹cy Koœciañskiej
HDK, Jaros³aw Przybylak, Cezar y Du-
bisz – przewodnicz¹cy Rady Rodziców,
Marian Markiewicz – Ko³o £owieckie
nr 10 „Ryœ” w Koœcianie, Jan Bresiñ-
ski – Nadleœnictwo Koœcian oraz przy-
jaciele szko³y, rodzice, grono pedago-
giczne i uczniowie.

Pani dyrektor Arleta Adamczak-Puk
przywita³a przyby³ych goœci, a w swym
przemówieniu zwróci³a siê do nauczycieli
i podziêkowa³a im za pracê oraz serce,

które wk³adaj¹ w kszta³towanie postaw
m³odych ludzi. Zwróci³a szczególn¹ uwa-
gê na osi¹gniêcia oraz, jak powiedzia³a,
„swoist¹ markê” szko³y, któr¹ uzyska-
no  dziêki  po ³¹czeniu przyjaznej
uczniom atmosfer y oraz ciê¿kiej pra-
cy wszystkich pracowników. Koñcz¹c
przemówienie dyrektor podziêkowa³a
za wszelk¹ pomoc i wspó³pracê Hen-
r ykowi Drobni-
kowi, Jackowi Ko-
pience, Violetcie
G³adysiak i Jaro-
s³awowi Przybyla-
kowi. Po przemó-
wieniu dyrektor,
g³os zabra³ staro-
sta koœciañski.
Edwar d T urski
cytuj¹c s³owa Ja-
nusza Korczaka:
„Nauczyciel to ten,
który nie wt³acza,
a wyzwala, nie ci¹-
gnie, a wznosi, nie
ugniata, a kszta³tuje, nie dyktuje,
a uczy, nie ¿¹da, a zapytuje – ten prze-
¿ywa z dzieæmi wiele natchnionych
chwil” – przedstawi³ postawê prawdzi-
wego nauczyciela. Przypomnia³ zebra-
nym o ogromnej roli pedagoga, w któ-
rego rêkach jest los ucznia. Nauczy-
ciel, jak wspomnia³ starosta, powinien
budowaæ wieŸ z uczniami opar t¹ na
szacunku i kompromisach, inspirowaæ
w odkr ywaniu i kszta³towaniu zainte-
resowañ m³odzie¿y, przygotowywaæ j¹
do podejmowania odpowiedzialnych
decyzji.

W trakcie uroczystoœci dyrektor szko-
³y wyró¿ni³a za pracê nauczycieli oraz
pracowników szko³y, którzy wykazali
siê szczególnymi osi¹gniêciami i zaan-
ga¿owaniem.

Bardzo wa¿nym punktem ceremonii
by³o podpisanie umów o partnerstwie.
Pier wsz¹ z nich Arleta Adamczak-Puk
podpisa³a z 12. Br ygad¹ Zmechanizo-

wan¹ w Szczecinie reprezentowan¹
przez genera³a br ygady - Dariusza
Górniaka. Kolejna umowa zosta³a pod-
pisana z Leszczyñskim Centrum Logi-
stycznym Grzeœkowiak reprezentowa-
nym przez prezesa centrum - Marka
Grzeœkowiaka. Podejmowane przez
szko³ê inicjatywy wspó³pracy z ró¿ny-
mi instytucjami maj¹ zapewniæ
uczniom jak najwy¿sz¹ jakoœæ kszta³-
cenia i przygotowaæ m³odzie¿ do zdo-
bycia odpowiednich kwalifikacji.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
po³¹czone zosta³y tak¿e ze œlubowa-
niem uczniów klas pier wszych oraz pa-
sowaniem uczniów z klas munduro-
wych, którzy zostali przyjêci w poczet
spo³ecznoœci uczniowskiej. Po pasowa-
niu m³odzie¿ odda³a czeœæ Janowi Ka-
sprowiczowi sk³adaj¹c wi¹zankê kwia-
tów oraz znicz na pomniku patrona
szko³y.

Tegorocznej uroczystoœci towarzy-
szy³y równie¿ akcja symbolicznego sa-
dzenia drzew przez przyjació³ szko³y
oraz defiladê uczniów z klas munduro-
wych. Ca³¹ akademiê zwieñczy³o wido-
wisko s³owno-muzyczne przygotowane
przez pani¹ Kingê KaŸmierczak i pana
Grzegorza G³owackiego, a wykonane
przez uczniów naszej szko³y. Scenogra-
fiê przygotowali uczniowie technikum
architektur y krajobrazu pod opiek¹
pani Pauliny Pacholczyk oraz pani
Magdaleny Po³czyñskiej.

ZSP w Niet¹¿kowie
foto M.D
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M i³oœnicy tur ystyki spotkali siê
          10 paŸdziernika w Poladowie. Po-
ranek nie by³ ciep³y, w zwi¹zku z tym
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu zapewni³ uczestnikom rozgry-
wek gor¹cy posi³ek oraz napoje.

W œwietlicy wiejskiej zgromadzi³y siê
grupy z zespo³ów szkó³ w: Bronikowie,
Czaczu, Starej Przysiece Drugiej, Starym
Bojanowie oraz Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Œmiglu. Dojechali te¿ za-
przyjaŸnieni turyœci z: Brenna, Koœciana,
Miejskiej Górki i W³oszakowic.

Po posi³ku rozegrano w dwóch katego-
riach: „dzieci i m³odzie¿ szkolna” oraz
„doroœli”  konkursy. Najlepsze wyniki
uzyskali:

– w rzutach ringo do tablicy - Ola Szczer-
bal z Gimnazjum w Przysiece Starej Dru-
giej; wœród doros³ych Brygida Nowak
z Koœciana,

– w rzutach lotk¹ do tarczy - £ukasz
Ciorga ze Szko³y Podstawowej w Œmiglu;
wœród doros³ych Marian Nowak z Ko-
œciana,

– w ¿ó³wiej jeŸdzie rowerem - Ernest
£awniczak z Gimnazjum w Bronikowie;

X Œmigielska Jesieñ Turystyczna

wœród doros³ych Marian Nowak z Ko-
œciana,

– w konkurencji „pi³ka na lince” - Miro-
na Majorczyk ze Szko³y Podstawowej
w Czaczu; wœród doros³ych Maria Przy-
bysz z Koœciana,

– w rzutach podkowami - Mateusz Go-
lec ze Szko³y Podstawowej w Starym
Bojanowie; wœród doros³ych Jan Lasik

z Koœciana.
Zdobywcy miejsc I-III w poszczegól-

nych kategoriach otrzymali nagrody rze-
czowe, a wszyscy uczestnicy rajdu pa-
mi¹tkowe butony oraz dyplomy.

OKFIR dziêkuje za goœcinê so³tysowi
Poladowa - Janowi Majerowi oraz opie-
kunom grup szkolnych.

OKFiR, foto OKFiR

Grupa ze œmigielskiej szko³y

Dru¿yna Byczki Gniewowo zorgani-
zowa³a Turniej Pi³ki No¿nej Ch³op-

ców o puchar senatora RP Mariana Po-
œlednika. Odby³ siê on 11 paŸdziernika
w Starej Przysiece Pierwszej i zosta³ ro-
zegrany w dwóch kategoriach wieko-
wych: roczników 2005-2007 oraz roczni-
ków 2000-2004. Mecze rozegrane by³y
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W pierw-
szej kategorii najlepsza okaza³a siê dru-
¿yna Luks ze Starego Bojanowa, która
pokona³a Borusjê Jerka i Byczki Gniewo-
wo. Natomiast w kat. 2000-2004 star³y siê
dwie dru¿yny z Gniewowa. Wygra³y
Byczki Gniewowo I.

Dru¿ynom kibicowa³ senator Marian
Poœlednik, który na koniec turnieju wrê-
czy³ zawodnikom nagrody. Wszystkie
dru¿yny otrzyma³y puchary, zawodnicy
medale, d³ugopisy oraz jab³ka. Senator
wrêczy³ równie¿ ka¿dej dru¿ynie pi³kê.
Dla wszystkich by³y te¿ s³odkie wypieki
Agaty Sroczyñskiej i Mariety Ratajczak.

Organizatorzy s¹ wdziêczni so³tysowy
wsi - Romanowi Cichockiemu za okazan¹
pomoc.

17 paŸdziernika br. dziêki Wojciechowi
Ziemniakowi – pos³owi na sejm RP, gru-
pa zawodników z Gniewowa wraz
z uczniami z Czacza i Starego Bojanowa
wyruszy³a do stolicy, aby kibicowaæ
uczestnikom szóstej edycji Wielkiego

Byczki gra³y i kibicowa³y
Fina³u Turnieju Orlika o Puchar Premie-
ra RP, który odby³ siê w hali Torwaru
w Warszawie. Ambasadorami turnieju
byli reprezentanci Polski w pi³kê no¿n¹:
Wojciech Kowalewski i Dariusz Gêsior.
Imprezê otworzy³a premier Ewa Kopacz,
a prowadzi³ j¹ Dj Ucho i W³odzimierz Sza-
ranowicz. Pierwsza edycja turnieju odby-
³a siê w 2010 roku. Corocznie bior¹ w niej
udzia³ dziewczêta i ch³opcy w katego-
riach wiekowych 10-11 lat oraz 12-13 lat.
Niestety, tym razem wœród zawodników
nie by³o dru¿yny z wielkopolski. Uczest-
nicy imprezy mieli okazjê zobaczyæ

w akcji mistrzów Europy w siatko-nogê,
pokazy Freestyle z pi³k¹ do nogi, jak rów-
nie¿ wystêp Margaret, która zaœpiewa³a
znane przeboje. Otrzymali równie¿ ko-
szulki oraz prowiant.

M³odzie¿ z Gniewowa mia³a okazjê
zwiedziæ stolicê i oczywiœcie… Stadion
Narodowy.

Zawodnicy wrócili zadowoleni z wyjaz-
du i podziêkowali pos³owi Wojciechowi
Ziemniakowi za wsparcie finansowe.

ZS w Czaczu
foto archiwum

Dru¿yna przed hal¹ Torwar w Warszawie






