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Uprzejmie informujemy,
¿e Oœrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumieñ zawartych

z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego,

 w dniu 26 sierpnia 2008 roku godz. 1100

w Centrum Kultury, ul Koœciuszki 20, sala kinowa, wejœcie D

przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankê) dla mieszkañców gminy, podczas której zainteresowanym uczestni-
kom, którzy ukoñczyli 50 lat, rozdane zostan¹ specjalne probówki do przygotowania materia³u do badañ na obecnoœæ

krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

 2 wrzeœnia 2008 roku

pobierana bêdzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczo³u krokowego (prosta-
ty).

W badaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ mê¿czyŸni od 50 roku ¿ycia.
Miejsce pobierania krwi: Centrum Kultury, ul Koœciuszki 20, sala kinowa, wejœcie D, od godz. 900 do 1300

Krew mo¿na pobieraæ po zjedzeniu posi³ku!

Laborantka pobieraj¹ca krew na PSA bêdzie równie¿ odbiera³a probówki z ka³em.

Na wszystkie badania proszê zabraæ dowód osobisty!!

Zapisy na badania przyjmuje Gminne Centrum Informacji Œmigiel, ul Koœciuszki 20 tel. 065 5 180 317,
w godz. 800-2000

Wyniki badañ zostan¹ przes³ane na adres domowy.
Wszystkie badania finansowane s¹ z bud¿etu województwa wielkopolskiego
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3 wrzeœnia o godz. 1200 odbêdzie siê
w Centrum Kultury sesja popularnonau-
kowa poœwiêcona wynikom badañ arche-
ologicznych w Bruszczewie. Archeolo-
dzy z Poznania i Kilonii pragn¹ w ten spo-
sób zaznajomiæ mieszkañców Ziemi Œmi-
gielskiej z dotychczasowymi wynikami
badañ. Okazj¹ po temu jest zakoñczenie

Od kilku tygodni œmigielska witryna
internetowa funkcjonuje w nowej szacie
graficznej. Zmieni³y siê równie¿ niektó-
re zak³adki funkcjonuj¹ce na portalu,
m.in. zosta³a zlikwidowana Baza firm, na
której do tej pory przedsiêbiorcy mogli
rejestrowaæ siê samodzielnie. Poniewa¿
w zak³adce tej pojawia³y siê firmy spoza

Wraz z przyjœciem lata w Bruszcze-
wie pojawili siê znów archeolodzy z Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu i Uniwersytetu w Kilonii w Niem-
czech. Ekipa, kierowana przez prof.
J. Czebreszuka i prof. J. Müllera, a z³o-
¿ona z pracowników i studentów z obu
uniwersytetów, za³o¿y³a tym razem swo-
je wykopy w po³udniowej czêœci stano-
wiska, na polu pañstwa S³odzinków.
Ju¿ pierwsze dni wykopalisk przynios³y
zaskakuj¹ce wyniki w postaci odkrycia
bardzo dobrze zachowanej œcie¿ki pro-
wadz¹cej przez bagno z osady w kierun-
ku zachodnim. Zbudowano j¹ z równole-

W ostatnich trzech dniach sierpnia
odbywaæ siê bêdzie w Œmiglu sympozjum
naukowe. Wezm¹ w nim udzia³ specjali-
œci z wielu dziedzin: paleobotanicy, arche-
ozoolodzy, antropolodzy, geomorfolodzy
i archeolodzy z ró¿nych oœrodków aka-
demickich ca³ej Polski oraz z Niemiec,
Austrii i Czech. Organizatorami s¹ na-
ukowcy z Uniwersytetu w Poznaniu i Ki-
lonii, którzy od lat prowadz¹ badania ar-
cheologiczne w Bruszczewie. W organi-

Dzieñ otwarty na wykopaliskach archeologicznych

Miêdzynarodowe sympozjum naukowe na temat wp³ywu cz³owieka na
zmiany œrodowiska naturalnego w pradziejach

Archeolodzy dla mieszkañców naszego miasta i okolic

Informacja dla przedsiêbiorców z gminy Œmigiel

gle u³o¿onych ga³êzi wzmocnionych po-
wbijanymi wzd³u¿ krawêdzi palikami,
dziêki czemu ca³a konstrukcja nie roz-
suwa³a siê w trakcie u¿ytkowania.
Tegoroczne wykopaliska, prowadzone

zacji wspieraj¹ ich liczne instytucje, g³ów-
nie w³adze Œmigla oraz samorz¹d powia-
towy i wojewódzki. Naukowcy w trakcie
kilkudniowych obrad zamierzaj¹ skupiæ
siê na zagadnieniach dotycz¹cych rela-
cji cz³owiek-œrodowisko w pradziejach na
terenach Ni¿u Œrodkowoeuropejskiego.
Badania naukowe, zw³aszcza prowadzo-
ne w Bruszczewie, wskazuj¹ na znaczne
zmiany w œrodowisku, dokonywane
przez cz³owieka ju¿ przed tysi¹cami lat.

Wycina³ on na du¿ych area³ach lasy,
swoj¹ intensywn¹ gospodark¹ wyja³awia³
glebê i zanieczyszcza³ zbiorniki wodne
do tego stopnia, ¿e woda stawa³a siê nie-
zdatna do picia. Okazuje siê wiêc, ¿e pro-
blemy ekologiczne nie s¹ tylko specy-
ficzn¹ cech¹ czasów wspó³czesnych.
Obrady toczyæ siê bêd¹ w Centrum Kul-
tury.

J.C.

ostatniego, dwunastego sezonu badañ
wykopaliskowych. G³ównym organizato-
rem sesji s¹ w³adze Œmigla. Referentem
bêdzie prof. J. Czebreszuk – kierownik
ze strony polskiej miêdzynarodowego
zespo³u badaj¹cego Bruszczewo. Ser-
decznie zapraszamy.

J.C.

w ramach wieloletniego programu ba-
dawczego, bêd¹ zapewne ostatnim eta-
pem prac terenowych. Archeolodzy chc¹
siê od przysz³ego roku skoncentrowaæ na
opracowaniu bogatych zbiorów, które
pozyskali w Bruszczewie.
Planowany jest, jak co roku, „dzieñ otwar-
ty” na wykopaliskach. Zapraszamy w pi¹-
tek, 22 sierpnia o godzinie 1000. W³adze
Miasta, wzorem lat ubieg³ych, umo¿liwi¹
przejazd osobom zainteresowanym z cen-
trum Œmigla na stanowisko i powrót.
Zapraszamy tym bardziej gor¹co, ¿e jest
to ostatnia tego typu szansa!

J.C.

foto: Mateusz Jaeger

naszej gminy, a ma ona s³u¿yæ wy³¹cznie
firmom z gminy Œmigiel, zmieniliœmy jej
formu³ê.
W zwi¹zku z powy¿szym przedsiêbiorcy
maj¹cy siedzibê w gminie Œmigiel, któ-
rzy s¹ zainteresowani, aby znaleŸæ siê
w Bazie firm zamieszczonej na stronie
miasta, proszeni s¹ o przes³anie nastêpu-

j¹cych danych (na e-mail akasper-
ska@smigiel.pl):
1. Nazwa firmy i adres.
2. Kontakt (telefon, e- mail).
3. Profil dzia³alnoœci – w skrócie – najle-

piej w kilku punktach.
administrator
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Od 7 do 19 lipca so³ectwo w Nowej
Wsi realizowa³o projekt Nowa Wieœ –
Barwna Wieœ, finansowany z Fundacji
Wspomagania Wsi, a skierowany g³ów-
nie do dzieci w formie pó³kolonii. Spo-
tkania odbywa³y siê przez 4 godziny
dziennie.
W czasie zajêæ dzieci poznawa³y ró¿ne
techniki wykonania prac plastycznych –
malowa³y, rysowa³y, lepi³y figurki z gip-
su, a tak¿e tworzy³y prace, wykorzystu-
j¹c dary natury. Podczas spacerów po-
znawa³y piêkno najbli¿szej okolicy, po-
nadto uczestniczy³y w akcji zbierania
œmieci oraz sadzenia drzewek i siania
kwiatów. Powsta³ te¿ pomnik upamiêtnia-
j¹cy letni¹ akcjê, pod którym zakopano
skarb w postaci spisanych marzeñ i ¿y-
czeñ dzieci. Grupa odwiedzi³a ponadto
Izbê Pamiêci w Bukówcu Górnym, a tak-
¿e spêdzi³a czas nad jeziorem w Boszko-
wie. Program pó³kolonii obejmowa³ rów-

Barwna wieœ
nie¿ rozgrywki w pi³kê no¿n¹ oraz w boc-
cio.
Dzieci codziennie otrzymywa³y s³odki
poczêstunek. W ostatnim dniu zajêæ gru-
pa 37 dzieci i 4 opiekunów dziêki poro-
zumieniu OSP ze Starostwem Powiato-
wym w Koœcianie w ramach „Wakacji na
sportowo” spêdzi³a czas na krytym ba-
senie i zwiedzi³a Muzeum Regionalne
w Koœcianie. Na podsumowanie akcji
19 lipca odby³ siê turniej pi³ki siatkowej:

Ju¿ nied³ugo, bo za rok, ten zas³u¿o-
ny klub bêdzie obchodzi³ 80. rocznicê
swojej reaktywacji. Istniej¹ce dokumen-
ty pozwalaj¹ mówiæ w³aœnie o reaktywa-
cji, a nie jego powstaniu w 1929 roku.
Dlaczego?
Krótko przed I wojn¹ œwiatow¹ w nurt
wielow¹tkowej walki ludnoœci polskiej
z postêpuj¹c¹ germanizacj¹ w by³ym za-
borze pruskim w³¹czyli siê równie¿ spor-
towcy. Na pocz¹tku XX wieku na terenie
Wielkopolski powsta³o wiele polskich
klubów sportowych, wywodz¹cych czê-
sto swój rodowód m.in. z Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³”. 23 czerwca
1912 roku zosta³a podjêta decyzja o po-
wo³aniu Towarzystwa Ko³owników
w Œmiglu. Jej zwieñczeniem by³o przyjê-
cie w dniu 22 wrzeœnia 1912 roku statutu
Towarzystwa. Datê przyjêcia statutu
przyjmuje siê zawsze za datê powstania
danej organizacji, tak wiêc 22 wrzeœnia
1912 roku mo¿na uznaæ za datê powo³a-
nia do ¿ycia Towarzystwa. Statut zosta³
podpisany przez prezesa Ignacego Wa-
leñczaka i sekretarza Augustyna Brauna.
Zgodnie z ówczesnymi wymogami napi-
sano go w jêzyku niemieckim, ale pe³na
nazwa klubu zosta³a podana w jêzyku
polskim. Celem Towarzystwa by³a gim-
nastyka cia³a przy pomocy roweru oraz
ró¿norodne sporty. W tym celu organi-
zowano æwiczenia, urz¹dzano wycieczki
i rajdy. Wybuch I wojny œwiatowej prze-
rwa³ dzia³alnoœæ Towarzystwa. Pamiêæ

Z dziejów œmigielskiego K.S. „Pogoñ 1929”

o nim musia³a byæ jednak mocno zako-
rzeniona w pamiêci mieszkañców Œmi-
gla, bo w 1929 roku, a dok³adnie 22 wrze-
œnia przyjêto statut Towarzystwa Cykli-
stów „Pogoñ”. Prezesem zosta³ Ignacy
Ziegler a jego zastêpc¹ Piotr Stanis³aw-
ski. Warto w tym miejscu zwróciæ uwa-
gê na zbie¿noœæ nazwy Towarzystwa,
jego celów, a tak¿e dat uchwalenia statu-
tu, t.j. 22.9.1912 i 22.9.1929 roku. Czy jest
to zbie¿noœæ przypadkowa, czy œwiado-
me nawi¹zanie do wczeœniejszej tradycji?
Nale¿y domniemywaæ, ¿e jednak mieli-
œmy do czynienia z tym drugim, a w ta-
kim przypadku w³adze klubu, jego cz³on-
kowie, mieszkañcy Œmigla bêd¹ mogli
ju¿ za kilka lat œwiêciæ 100 rocznicê po-

wstania klubu.
W miarê up³ywu czasu dominuj¹c¹ dys-
cyplin¹ sportow¹ w klubie sta³a siê pi³ka
no¿na. Pierwsze zawody rozegrano
24.4.1932 roku. Nastêpstwem tej domi-
nacji by³a zmiana nazwy klubu na K.S.
„Pogoñ 1929”, co nast¹pi³o 11 wrzeœnia
1935 roku. W 1936 roku w sk³ad klubu
wchodzi³o 132 cz³onków. Klub w ramach
rozgrywek I dru¿yny w klasie B rozegra³
w tym roku 35 spotkañ, a II dru¿yna 13
spotkañ. W owym roku odby³o siê 16
zebrañ zarz¹du, 2 pogadanki i 1 walne
zebranie. Warto wspomnieæ jako cieka-
wostkê, ¿e w sk³ad klubu wchodzi³o spe-
cjalne ko³o krytyków, a tak¿e sekcja bok-
serska, w której by³o 12 osób. Prezesem
zarz¹du by³ Mieczys³aw Julski, I wicepre-
zesem dentysta Kazimierz Skomacki.
Ciekawe by³y wyniki osi¹gniête przez
klub. W I œwiêto Wielkiejnocy Pogoñ
zwyciê¿y³a w meczu z K.S. Unia Koœcian
1:0, a w drugie œwiêto zremisowa³a z Po-
loni¹ Leszno. W ramach „Dnia Sportu”
zorganizowanego 17 maja 1937 roku Po-
goñ przegra³a 2;1 ze Stomilem Poznañ.
Jak zaznaczono, Stomil zwyciê¿y³ bo by³
lepszy technicznie. Stadion, na którym
odbywa³y siê mecze przed II wojn¹ œwia-
tow¹, stanowi³ w³asnoœæ Powiatowego
Komitetu Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego.

Jan Pawicki.

mê¿atki kontra panny oraz pi³ki no¿nej
kawalerowie kontra ¿onaci.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tko-
we medale, a zwyciêskie dru¿yny pi³ki.
W tym roku szczêœcie uœmiechnê³o siê
do dru¿yn stanu wolnego.
Wieczorem ci, których nie przestraszy-
³a pogoda, usiedli przy ognisku. Pomimo
burzy, deszczu i braku pr¹du impreza
trwa³a do póŸnych godzin.

Anna Wieczorek
foto Anna Wieczorek
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Integracja to rzecz najwa¿niejsza…
W s³oneczn¹ niedzielê 3 sierpnia kilka
wsi gminy Œmigiel postanowi³o siê wspól-
nie zabawiæ na boisku sportowym znaj-
duj¹cym siê miêdzy Nowym Bia³czem
a Karœnicami. Festyn sportowo-integra-
cyjny zorganizowany zosta³ przez Powiat
Koœciañski, OSP Karœnice, so³ectwa wsi
Karœnice, Nowy Bia³cz, Broñsko, Ksiê-
ginki, Stary Bia³cz. Imprezê otworzyli
so³tysi Karœnic Zbigniew Kêdziora oraz
Nowego Bia³cza Anna Wojciechowska.
G³os zabra³ równie¿ burmistrz Œmigla
Wiktor Snela oraz radny Jan Pietrzak.
G³ównym celem imprezy by³o zintegro-
wanie mieszkañców okolicznych miej-
scowoœci i zachêcenie ich do wspólnej za-
bawy i uprawiania sportu. Dlatego te¿
zorganizowano turniej pi³karski, w któ-
rym zwyciê¿y³a dru¿yna Karœnic. Rów-

Rusza kolejny konkurs w ramach IV
edycji projektu stypendialnego TVP S.A.
dla m³odych artystów „Dolina Kreatyw-
na”. Od 11 lipca do 29 sierpnia 2008 r.
organizatorzy czekaj¹ na prace z dziedzi-
ny literatur y. Jury z³o¿one z pisarzy
i znawców literatury podzieli miêdzy naj-
zdolniejszych m³odych twórców 15 tys.
z³ stypendium. Jedyne kryterium zg³asza-
nia siê do konkursu to wiek – mog¹ wzi¹æ
w nim udzia³ osoby miêdzy 14 a 25 ro-
kiem ¿ycia.
Konkurs jest adresowany zarówno do do-
œwiadczonych twórców z osi¹gniêciami,
jak i tych, którzy stawiaj¹ w literaturze
swoje pierwsze kroki. Mo¿na zg³aszaæ do
niego dowolne formy literackie – wier-
sze, prozê, esej, dramaty, scenariusze,
a tak¿e komiksy (w ich przypadku bêdzie
oceniana jedynie warstwa literacka).
Przy ich ocenie jury bêdzie siê kierowa-
³o kryteriami walorów artystycznych i in-
telektualnych, oryginalnoœci ujêcia tema-
tu oraz warsztatu literackiego. Pe³ny re-
gulamin konkursu oraz dokumenty nie-

Dla nas liczy siê sport i dobra zabawa!

K o n k u r s  l i t e r a c k i
zbêdne do wziêcia w nim udzia³u mo¿na
pobraæ ze strony internetowej projektu:
www.dolinakreatywna.tvp.pl.
Wype³niony formularz zg³oszeniowy
oraz prace konkursowe nale¿y wysy³aæ
do 29 sierpnia 2008 r. na adres dolina.kre-
atywna@waw.tvp.pl. Osoby bior¹ce
udzia³ w konkursie mog¹ zg³aszaæ siê do
niego same lub byæ zg³aszane przez szko-
³y, uczelnie, domy kultury, fundacje, pra-
cownie, ale jedynie za zgod¹ osoby zg³a-
szanej i po akceptacji formularza zg³osze-
niowego.
Werdykt jury zostanie og³oszony pod-
czas audycji fina³owej „Dolina Kreatyw-
na, czyli czego szuka m³oda sztuka”, któ-
ra zostanie wyemitowana w paŸdzierni-
ku 2008 r. na antenie TVP2, a tak¿e w te-
lewizji interaktywnej iTVP. Audycjê po-
przedz¹ krótkie felietony „Dolina Kre-
atywna – co s³ychaæ?”, w których zostan¹
przedstawione sylwetki finalistów.
„Dolina Kreatywna” to cykliczny projekt
stypendialny Telewizji Polskiej S.A. skie-
rowany do m³odych twórców, który obej-

muje 10 dziedzin sztuki, tj. multimedia,
fotografiê, literaturê, taniec, sztuki pla-
styczne, muzykê, teatr, film, animacjê
kultury oraz design. Co miesi¹c jest roz-
strzygany konkurs w jednej z tych dzie-
dzin – jury z³o¿one ze specjalistów w da-
nej dziedzinie dzieli miêdzy najzdolniej-
szych ich zdaniem twórców 15 tys. z³ sty-
pendium. Celem projektu jest wspiera-
nie m³odych talentów i umo¿liwienie im
dalszego rozwoju artystycznego. Laure-
aci s¹ prezentowani na antenie TVP2
w emitowanej raz w miesi¹cu audycji
„Dolina Kreatywna, czyli czego szuka
m³oda sztuka”. Przedsiêwziêciu towa-
rzysz¹ liczne dodatkowe inicjatywy i im-
prezy kulturalne. Wiêcej informacji na
www.dolinakreatywna.tvp.pl.

Dodatkowych informacji udzielaj¹:
Anna Kusztal-Skrobska: (22) 547 57 24,
anna.kusztal-skrobska@waw.tvp.pl
Leszek Tarnowski: (22) 547 57 24,
 leszek.tarnowski@waw.tvp.pl

noczeœnie odbywa³ siê turniej wsi. Miesz-
kañcy brali udzia³ w ró¿nych konkuren-
cjach sportowych. Sprawdzali swoj¹ do-
k³adnoœæ podczas przelewania wody ku-
beczkiem z miski do wiadra, precyzyj-
noœæ w strzelaniu i w konkurencji strza-
³y na ma³¹ bramkê, szybkoœæ i równowa-
gê podczas slalomu, a tak¿e si³ê w kon-
kurencji przeci¹gania liny. Zwyciê¿y³y
Karœnice, pokonuj¹c Broñsko oraz ex
aequo Nowy Bia³cz i Ksiêginki . Wszy-
scy otrzymali pami¹tkowe puchary i dy-
plomy.
Odby³ siê równie¿ turniej strzelecki, któ-
ry mia³ charakter indywidualny i zosta³
przeprowadzony przez Ligê Obrony Kra-
ju w Kotuszu.
Atrakcje nie ominê³y równie¿ dzieci, dla
których Centrum Kultury w Œmiglu przy-
gotowa³o gry i zabawy. Ogromn¹ frajdê

sprawi³o dzieciom chodzenie na szczu-
d³ach, skakanie w workach oraz chodze-
nie w tunelu. Wszystkie dzieci otrzyma-
³y drobne upominki i s³odycze. Ponadto
mo¿na by³o posmakowaæ popcornu, waty
cukrowej lub kupiæ balonik. Niestety po-
mimo s³onecznej pogody, wiatr uniemo¿-
liwi³ roz³o¿enie dmuchanej zje¿d¿alni.
W miêdzyczasie odby³ siê pokaz sikaw-
ki konnej stra¿aków z OSP Karœnice.
Przy muzyce bawiono siê do pó³nocy.

Anna Wojciechowska
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W sieci osad, które pokrywaj¹ dziœ
œwiat, miasta s¹ jak punkty wêz³owe. By³
jednak czas, kiedy na wzgórzu nad pod-
mok³¹ dolin¹ rzeczki Samicy, niegdyœ
du¿o obfitszej w wody, nie by³o jeszcze
miasta Œmigla.
Ludzie mieszkali w okolicy od bardzo
dawnych czasów. Ich œlady odkrywaj¹
dziœ przede wszystkim ³opaty archeolo-
gów. Œwiat ten pozostaje jednak anoni-
mowy – nazwy, imiona, stosunki w³asno-
œci czy pokrewieñstwa poznaæ mo¿na
dopiero ze Ÿróde³ pisanych. Te zaœ poja-
wiaj¹ siê stosunkowo póŸno i d³ugo s¹
nad wyraz sk¹pe. W niepiœmiennym spo-
³eczeñstwie zapisywano po prostu nie-
wiele. Dlatego najdawniejsze wzmianki
o poszczególnych miejscowoœciach s¹
przypadkowe. W 1273 r. s³yszymy po raz
pierwszy o Czaczu (ju¿ wtedy znacz¹cej
siedzibie rycerskiej), w 1305 r. o Polodo-
wie (które pewien Marcin, œciêty za roz-
boje, zapisa³ przed œmierci¹ klasztorowi
cystersów w Wieleniu), zaœ w 1301 r.
o Bogus³awie, synu Dzier¿ykraja z Ko-
szanowa.
Najstarsze Koszanowo nie sta³o jednak
tam, gdzie znajduje siê dzisiejsza wieœ tej
nazwy. Pierwotnej osady szukaæ nale¿y
w pobli¿u œmigielskiego koœció³ka Œw.
Wita. To niew¹tpliwie najstarsza œwi¹ty-
nia w okolicy. Ludzie i ich osiedla siê
przemieszczaj¹, koœcio³y zostaj¹ jednak
na miejscu. Czêsto wiêc opuszczony ko-
œció³ek albo kaplica znacz¹ do dziœ wœród
pól czy lasów miejsce zapomnianej, daw-
no opuszczonej osady.
Dziedzice z Koszanowa byli rodzin¹
znaczn¹ i mo¿n¹. Wspomniany Bogus³aw
to kanonik i dziekan poznañskiej kapitu-
³y katedralnej. Nieco m³odszy od niego
Andrzej z Koszanowa by³ œwieckim ry-
cerzem. Sprawowa³ wysokie urzêdy, bi³
siê z Krzy¿akami pod P³owcami (1331).
Jego synowie zwi¹zali siê jednak z opo-
zycj¹ przeciwko surowym rz¹dom Kazi-
mierza Wielkiego. Bezwzglêdny król
pokara³ ich konfiskat¹ maj¹tków. Ode-
brane im dobra, Koszanowo i Czacz,
monarcha nada³ obcemu przybyszowi –
tacy ludzie zawsze zdaj¹ siê gwarantowaæ
wiernoœæ – Ramszowi von Oppeln. Jego
rodzina pochodzi³a z Niemiec, spod Bu-
dziszyna, ale szuka³a w³aœnie kariery na
Œl¹sku, a st¹d blisko ju¿ by³o do Wielko-
polski. Nowi dziedzice, jak zwykle to
bywa z ludŸmi spo³ecznego awansu, mieli
du¿o energii i jeszcze wiêksze ambicje.
Dysponowali ju¿ kluczem kilku okolicz-
nych wsi, mieli zamek w Czaczu. Wa¿-

N a r o d z i n y  m i a s t a

nym wyró¿nikiem pozycji spo³ecznej
by³o te¿ jednak posiadanie w³asnego mia-
sta. I Oppelnowie takie miasto stworzy-
li.
Dokona³ tego syn starego Ramsza, no-
sz¹cy ojcowskie imiê – powtarzaj¹ce siê
zreszt¹ stale w tej rodzinie. Ramsz m³od-
szy potrafi³ uzyskaæ od króla W³adys³a-
wa Jagie³³y stosowny przywilej, zezwala-
j¹cy na za³o¿enie („lokacjê”) prywatne-
go miasta. Dokument siê nie zachowa³,
ale przypuszczaæ mo¿na, ¿e wystawiono
go w 1388 r., kiedy to kilkakrotnie widaæ
Ramsza u boku monarchy. Królewski
przywilej nie oznacza³ jednak oczywiœcie
powstania miasta. By³ tylko jak pozwole-
nie na budowê – trzeba j¹ by³o jeszcze
zrealizowaæ.
Pan Ramsz przeprowadzi³ swe przedsiê-
wziêcie starannie, systematycznie i z roz-
wag¹, rzec by siê chcia³o – iœcie po nie-
miecku. Miasto funkcjonowa³o na pew-
no ju¿ w 1400 r. Wówczas to bowiem dzie-
dzic wyda³ dokument, gwarantuj¹cy w³a-
dzom miejskim monopol na handel sol¹
oraz posiadanie wagi i postrzygalni
(a wiêc kontrolê nad sprzeda¿¹ deta-
liczn¹ wszystkich tkanin i towarów wa-
¿onych). Prawa te Ramsz potwierdzi³ raz
jeszcze w 1415 r. Spisany wtedy obszer-
ny, uroczyœcie sformu³owany akt zawie-
ra szereg postanowieñ reguluj¹cych sto-
sunki mieszczan z dziedzicami i stano-
wi³ niejako ukoronowanie ca³ego proce-
su budowania, organizowania i zasiedla-

nia nowego miasta. Sam Ramsz zmar³
zreszt¹ krótko potem. Zd¹¿y³ wiêc nadaæ
swemu dzie³u ostateczny kszta³t.
W obydwóch najstarszych dokumentach
miejskich nigdzie nie pada jednak nazwa
Œmigiel, a mówi siê o Koszanowie. Mia-
sto powsta³o na pewno na gruncie tej wsi,
ale w nowym, starannie wybranym miej-
scu. Miasto zbudowano na wyniesionym
wyraŸnie wzgórzu, w miejscu z natury
obronnym, le¿¹cym na skrzy¿owaniu
dróg, a przy tym dobrze zaopatrzonym
w dobr¹ wodê (ju¿ najstarsze dokumen-
ty wspominaj¹ Ÿród³a, z których jedno
zwano „œwiêtym”, a wiêc mia³o chyba
w³aœciwoœci lecznicze). Punkt by³ wybra-
ny œwietnie i na pewno z g³êbokim roz-
mys³em. Dawn¹ wieœ te¿ przesuniêto –
na obecne miejsce – a prastary koœció³
Œw. Wita pozosta³ samotny w szczerym
polu.
Lokacja miasta by³a dzie³em du¿ym, d³u-
gotrwa³ym i trudnym. Powstawa³a zupe³-
nie nowa jakoœæ – miasto stanowi³o twór
prawny, przybywali nowi ludzie (czêœcio-
wo na pewno ze Œl¹ska i Niemiec), a oko-
liczna przestrzeñ nabiera³a nowego
kszta³tu. Zrozumia³e, ¿e za tak daleko
id¹cymi przemianami musia³o nad¹¿aæ
nazewnictwo. Miasto musia³o dostaæ
now¹, odrêbn¹ nazwê. I nie by³ to odgór-
ny pomys³ dziedzica-za³o¿yciela (w jego
dokumentach mowa wci¹¿ o Koszano-
wie), ale wymóg codziennego ¿ycia. Mia-
sto szybko zaczêto nazywaæ Œmiglem –
najpewniej od œmigie³ wiatraków, które
ju¿ wówczas dobrze krêciæ siê musia³y
na wynios³ym wzgórzu. Nazwa pada po
raz pierwszy w 1408 r., kiedy to przed
s¹dem koœcielnym w odstêpie kilkuna-
stu dni pojawili siê plebani z Koszanowa
oraz Œmigla. Widaæ, jak stopniowo kszta³-
towa³y siê nowe stosunki tak¿e na polu
koœcielnym. Z czasem farna œwi¹tynia
w mieœcie przejê³a wszystkie funkcje
dawnej parafii. Ale jeszcze dwieœcie lat
póŸniej, w pocz¹tkach XVII w., odprawia-
no w nim w okresie po Niedzieli Prze-
wodniej specjalne nabo¿eñstwa, t³umnie
nawiedzane przez „pobo¿nych ludzi”.
Oppelnowie nie podo³ali kosztom swej
ambitnej inwestycji. Ju¿ Ramsz-za³o¿yciel
zacz¹³ wyprzedawaæ swe dobra, a jego
syn popad³ w d³ugi tak wielkie, ¿e jego
z kolei dzieci musia³y sprzedaæ Œmigiel.
Ale ich dzie³o – wzniesione na wzgórzu
miasto wiatraków, ju¿ wtedy znane te¿
z dobrego piwa – pozosta³o. Zosta³o i stoi
do dziœ.

Tomasz Jurek
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9 sierpnia przy Centrum Kultury w
Œmiglu odby³a siê dyskoteka dla dzieci i
m³odzie¿y. W imprezie wziê³o udzia³ oko-
³o 50 uczestników. Prowadzi³ j¹ D.J. Ra-
dek. Najwiêkszym powodzeniem cieszy-

Cykl wyjazdów zorganizowanych
przez Centrum Kultury w Œmiglu w ra-
mach „Akcji Lato 2008” rozpoczê³a wy-
cieczka do Ogrodu Zoologicznego w Po-
znaniu. 7 sierpnia spod budynku Cen-
trum odjecha³ autobus z grup¹ 33 dzieci
z gminy Œmigiel, wczeœniej zg³oszonych
do udzia³u przez rodziców i opiekunów.
Zainteresowanie wyjazdem by³o bardzo
du¿e.

ZOO w Poznaniu istnieje ju¿ od 134
lat. Historia jego powstania jest nieco-
dzienna. Grupa dowcipnych graczy
w krêgle z okazji 50. rocznicy urodzin
przynios³a swojemu prezesowi w prezen-
cie przeró¿ne zwierzêta: œwiniê, kozê, ba-
rana, kota, królika, wiewiórkê, gêœ, kacz-
kê, kurê, pawia, tresowanego niedŸwie-
dzia i ma³pê. Na pocz¹tku mena¿eria,
z racji swych rozmiarów i wymagañ, zo-
sta³a na proœbê jubilata umieszczona
w ogródku restauracyjnym, „a¿eby zwie-
rzêta te eksponowano stale w ogrodzie,
nie tylko dla rozrywki, lecz i dla poucza-
nia ogl¹daj¹cych je i a¿eby ta, na razie
skromna kolekcja, sta³a siê zacz¹tkiem
przysz³ego zbioru zoologicznego”. I tak

Dyskoteka dla dzieci i m³odzie¿y

L a t o  z  C e n t r u m  K u l t u r y

w 1874 roku powsta³o Towarzystwo Ak-
cyjne Ogród Zoologiczny. Natomiast
w setn¹ rocznicê powstania ZOO przy uli-
cy Zwierzynieckiej udostêpniono zwie-
dzaj¹cym Nowe ZOO na Bia³ej Górze,
w pobli¿u Jeziora Maltañskiego, roz-
mieszczone na prawie 117 ha.

Dzieciêce ZOO – tu rozpoczêliœmy
nasz¹ przygodê przyrodnicz¹. Kózki kar-
³owate, puszyste króliczki i œwinki wiet-
namskie podbi³y serca dzieci. Kuc sze-
tlandzki czy osio³ek chêtnie pozwala³y siê
poklepaæ. Z rana trafiliœmy na œniadanie
w ZOO, które „Walduœ” – œwinka wietnam-
ska i inne zwierzêta jad³y z apetytem.
Wróciliœmy w to miejsce ponownie pog³a-
skaæ zwierz¹tka przed powrotem do Œmi-
gla. Wszystkich egzotycznych zwierz¹t,
które zobaczyliœmy nie sposób wymieniæ.
Mieszkañcy najwiêkszego basenu w No-
wym ZOO to foki pospolite. Woliery z wie-
loma gatunkami kuraków przyci¹ga³y
wzrok. Szczególn¹ urod¹ odznacza³y siê
samce, których upierzenie posiada bajecz-
nie po³yskliwe barwy. Dzieci niecierpliwie
wygl¹da³y nosoro¿ców, ¿yraf i kangurów.
Bardzo weso³o jak zwykle by³o przy wy-

biegu ma³p (makaków japoñskich). Zwie-
dziliœmy równie¿ pawilon zwierz¹t noc-
nych. Natomiast z letniej ekspozycji mo-
tyli jeden przez przypadek wydosta³ siê
z nami na zewn¹trz. Jednak, gdy zosta³ za-
uwa¿ony, od razu odnieœliœmy go do œrod-
ka. Potê¿n¹ sylwetk¹ i wag¹ ponad 200 kg
przera¿a³y tygrysy syberyjskie. W insek-
tarium zobaczyliœmy ptaszniki – najwiêk-
sze paj¹ki œwiata o bardzo groŸnym wy-
gl¹dzie. Kolekcjê dope³nia³y drapie¿ne
modliszki.

Imponuj¹cy, olbrzymi i zarazem bar-
dzo piêkny pawilon s³oniarni – 3.500 m2

– obejrzeliœmy z daleka, poniewa¿ inwe-
stycja zostanie ukoñczona prawdopodob-
nie w sierpniu br., a ekspozycja s³oni udo-
stêpniona zwiedzaj¹cym na pocz¹tku
2009 r.

Dzieci w drodze powrotnej gromki-
mi brawami podziêkowa³y opiekunom
i kierowcy. Szczególne podziêkowania
sk³adamy Paniom Marii Józefczak i Kry-
stynie Schulz, które opiekowa³y siê dzieæ-
mi i pomog³y w zorganizowaniu wyjaz-
du.

LS

³y siê piosenki zespo³ów Virgin, Feel oraz
K.A.S.A. Do utworów: Asereje, Makare-
na, Lambada, i Kaczuchy zosta³y zatañ-
czone uk³ady taneczne. By³o bardzo du¿o
pozdrowieñ i ¿yczeñ zapowiedzianych

przez mikrofon. Pracownice Centrum
Kultury przeprowadzi³y konkursy z na-
grodami. Dyskoteka zakoñczy³a siê pio-
senkami „Jest ju¿ ciemno” i „To ju¿ jest
koniec” .

LS
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„Wyprawa rowerowa do Pragi” –
brzmi powa¿nie... Tak naprawdê 30 lip-
ca zebraliœmy siê we trzech, zapakowali-
œmy nasze rowery oraz kilka u¿ytecz-
nych (jak nam siê wtedy wydawa³o) dro-
biazgów i ruszyliœmy w drogê. Mieliœmy
ambitny plan dotarcia do stolicy Czech,
który siê powiód³. Ca³oœæ zajê³a nam
6 dni, dostarczaj¹c wspania³ych prze¿yæ,
wspomnieñ i absolutnie nowych doœwiad-
czeñ. Na pewno wiele poznaliœmy: nowe
miejsca, kulturê, ¿ycie, ludzi, zabytki,
sklepy, wszystko. Rzecz oczywista i zwi¹-
zana z ka¿dym wyjazdem, jednak z per-
spektywy siode³ka roweru jest to jakby
ciekawsze i pe³niejsze.
Co by³o w tej wyprawie naprawdê niezwy-
k³e, niepowtarzalne i dla nas chyba naj-
wa¿niejsze, to sama idea takiej podro¿y.
To, ¿e rzucasz wszystko, wsiadasz na
rower i bierzesz sobie wolne od normal-
nego œwiata na tydzieñ, znikasz. Nie do-
jadasz, mokniesz, marzniesz, w koœciach
ciê ³amie, a jednak jesteœ szczêœliwy –
jedziesz. Ta jazda jest niezwyk³ym prze-
¿yciem. Fascynuj¹cy jest fakt, ¿e wszyst-
ko co do ¿ycia potrzebne, znajduje siê na
baga¿niku. Niby nic specjalnego, a jed-
nak to cudowna sprawa. Po³¹czenie pe-
da³owania, kontaktu z przyrod¹, ca³o-
dziennego przebywania na œwie¿ym po-
wietrzu, odciêcie siê od codziennej bie-
ganiny i wygód tego œwiata oraz pewnie
jeszcze kilka innych, nie do koñca
uchwytnych i opisywalnych sk³adników
tworz¹ wyj¹tkow¹ mieszankê, któr¹
wspomina siê z rozrzewnieniem. Oj, ciê¿-
ko to wszystko wyraziæ s³owami, my zwy-
kliœmy to nazywaæ JECHANIEM. W ka¿-
dym razie ten kto by³, jeŸdzi³, wie, o co
chodzi, a kto nie by³, niech siê koniecz-
nie wybierze. Cel i miejsce nie s¹ najwa¿-
niejsze, jednak trzeba powiedzieæ, ¿e
Czechy ze wzglêdu na swoj¹ „rowero-
przyjaznoœæ” s¹ absolutnie godne pole-
cenia i rozwa¿enia.
W ci¹gu naszej szeœciodniowej podró¿y
pokonaliœmy ponad 500 kilometrów,
z czego znakomit¹ wiêkszoœæ oczywiœcie
w Czechach. Ca³oœæ zaczê³a siê w Œmi-
glu, z którego kierowaliœmy siê przez
Wschowê, G³ogów, Polkowice, Chocia-
nów, Chojnów, Z³otoryjê, Œwierzawê do
Jeleniej Góry, gdzie mieliœmy pierwszy
nocleg. Tam te¿ nast¹pi³a zmiana planów
dotycz¹ca trasy nastêpnego dnia. Po
przekroczeniu granicy polsko-czeskiej
zamiast kierowaæ siê na Turnov, poleco-
no nam wybranie trasy o ³agodniejszym
charakterze, jednak dalszej. Tak wiêc
skrêciliœmy na Jablonec nad Nisou. Stam-

Na dwóch kó³kach do Pragi.

t¹d ju¿ przez Mlada Boleslav, Benatky
nad Jizerou do Brandys nad Labem.
Wszystko zaczê³o siê ju¿ w zesz³ym roku.
Pad³a propozycja, by wyruszyæ rowera-
mi w dalsz¹ trasê (mia³a byæ Szklarska
Porêba, jednak nic z tego nie wysz³o).
W tym roku nie mogliœmy znów odpu-
œciæ. W planach by³y pocz¹tkowo Mazu-
ry – okolice Go³dapi. Po g³êbszych za-
stanowieniach doszliœmy do wniosku, ¿e
lepszym wyjœciem bêdzie Praga. Na oko-
³o 2 miesi¹ce przed planowanym wyjaz-
dem, wraz z Dawidem i £ukaszem spo-
tkaliœmy siê, by wstêpnie omówiæ plan
podró¿y. Stworzyliœmy wstêpn¹ listê rze-
czy, które musimy zabraæ. Po wyznacze-
niu trasy i obliczeniu odleg³oœci, okaza-
³o siê, ¿e do celu mamy oko³o 340 km.
Na nastêpnym spotkaniu zosta³y dopra-
cowane szczegó³y – po co w ogóle tam
jedziemy. Na dzieñ przez rozpoczêciem
wyprawy spotkaliœmy siê po raz ostatni.
Ju¿ spakowani i gotowi do drogi, przeje-
chaliœmy kilkanaœcie kilometrów, by
sprawdziæ, czy wszystko gra ze sprzêtem,
ewentualnie dokrêciæ przys³owiow¹
„ostatni¹ œrubkê”. Maj¹c pewnoœæ, ¿e
wszystko zosta³o dopiête na ostatni gu-
zik, rozjechaliœmy siê do domów.
30 lipca, godz. 2:00 – budzik. Godzina na
uszykowanie siê i w drogê. O 3:45 – zbiór-
ka w Lipnie, sk¹d oficjalnie o 4:00 wyru-
szyliœmy. Kilka fotek i w drogê. Pierw-
sze 30 km pokonaliœmy w nieco ponad
godzinê. Pora na zrobienie kilku fotek
wschodu s³oñca, ³yk wody i w dalsz¹ dro-
gê. Pierwszym postojem by³ parking
w G³ogowie. Dojechaliœmy na miejsce
o godz. 7:05. W czasie 2 godzin i 34 mi-
nut pokonaliœmy 57,16 km, ze œredni¹
prêdkoœci¹ 22,2 km/h. Po zjedzeniu œnia-
dania i chwili odpoczynku – pora ruszyæ
dalej. Tutaj czeka³ nas doœæ niebezpiecz-

ny odcinek – 7 km drog¹ ekspresow¹ –
nie by³o mo¿liwoœci jej ominiêcia. Po
przejechaniu nastêpnych 50 km dotarli-
œmy do Chojnowa, gdzie zjedliœmy obiad
i kupiliœmy czesk¹ walutê – korony. Wy-
bi³o po³udnie. Za sob¹ mieliœmy przeje-
chane 116,1 km, które pokonaliœmy
w 5 godzin 42 minuty ze œredni¹ prêdko-
œci¹ 20,04 km/h. O godz. 13:04 postano-
wiliœmy wyruszyæ dalej. Nastêpny przy-
stanek – Jelenia Góra. Pierwszym odcin-
kiem, który przysporzy³ nam problemów,
by³ czterokilometrowy podjazd na wzgó-
rze Kapela o nachyleniu 18%. Po dosta-
niu siê na szczyt od Jeleniej Góry dzieli-
³o nas ju¿ tylko 7 km zjazdu z Kapeli.
W tym miejscu zosta³ ustanowiony re-
kord prêdkoœci dnia, który wyniós³ 54,9
ok./h. Po pierwszym dniu jazdy, ju¿ doœæ
zmêczeni, maj¹c w nogach przejechane
181,14 km i wysiedziane ponad 10 go-
dzin, nadesz³a pora na nocleg.
Nastêpnego dnia wyruszyliœmy o godz.
11:30. Od samego pocz¹tku nie by³o
³atwo. Blisko dwudziestopiêciokilome-
trowy podjazd przez Szklarsk¹ Porêbê
dzieli³ nas od przejœcia granicznego w Ja-
kuszycach, gdzie byliœmy o godzinie
14:50. Podczas jazdy rozkoszowaliœmy
siê przepiêknymi widokami. Tu¿ po prze-
kroczeniu granicy czeka³ na nas kilkuki-
lometrowy zjazd, który pokonaliœmy
z prêdkoœci¹ maksymaln¹ blisk¹ 65 km/
h. Pierwszy postój mieliœmy w malowni-
czo po³o¿onej miejscowoœci Korene,
gdzie zjedliœmy obiad. Do tego miejsca
przejechaliœmy 37,32 km w czasie 2h 52
minut. Odcinek ten, ze wzglêdu na
ogromn¹ iloœæ stromych podjazdów,
uznaliœmy za najtrudniejszy. Po postoju,
tj. o 16:25, wyruszyliœmy w dalsz¹ dro-
gê. Wymêczeni po blisko pó³tora dnia
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Stra¿acy ze œmigielskiej ochotniczej
jednostki po¿arniczej w ostatnim czasie
intensywnie rozwijali zagraniczne kon-
takty.
W maju francuscy stra¿acy goœcili w Œmi-
glu, pozostawiaj¹c dla miejscowej jed-
nostki zaproszenie do Neufchateau na
pierwszy tydzieñ lipca. Z rewizyt¹ poje-
cha³o do Francji dziesiêciu œmigielskich
przedstawicieli. Tydzieñ wczeœniej
z dwudniow¹ wizyt¹ (21-22 czerwca) dru-
¿yna dziewiêciu œmigielskich stra¿aków
goœci³a w zaprzyjaŸnionych czeskich
Kamenicach nad Lipou, gdzie wziê³a
udzia³ w nocnych zawodach stra¿ackich.
Zarówno wyjazd do Francji jak i do Czech

Miêdzynarodowe kontakty OSP Œmigiel

jazdy, postanowiliœmy, by oko³o godz. 19
zacz¹æ poszukiwania noclegu, a resztê
trasy przejechaæ jutro. Po dojechaniu do
miejscowoœci Cesky Dub plany znów ule-
g³y zmianie. Postanowiliœmy jechaæ da-
lej. Oko³o godz. 21 zaczê³o robiæ siê sza-
ro. Zrobiliœmy wiêc kilkunastominutowy
postój. Ubraliœmy ciep³e ubrania, za³¹czy-
liœmy oœwietlenie i ruszyliœmy dalej. Po
drodze nie oby³o siê bez kilku przerw.
O godz. 6:30, po ca³ej nocy jazdy dotarli-
œmy do Brandys nad Labem, gdzie po-
stanowiliœmy znaleŸæ zakwaterowanie.
Liczniki wskazywa³y ³¹czny przejechany
dystans 363,1 km, który pokonaliœmy
w 22 godziny, ze œredni¹ prêdkoœci¹ 16,5
km/h. Prêdkoœæ maksymalna, jak¹ od-
notowaliœmy na liczniku £ukasza, wynio-
s³a 69,4 km/h.
Przez najbli¿sze trzy dni postanowiliœmy
trzymaæ siê z dala od rowerów. Do cen-
trum Pragi mieliœmy oko³o 20 km, wiêc
wszêdzie poruszaliœmy siê liniami metra
oraz autobusami miejskimi. Po trzech

wypadach do Pragi postanowiliœmy uroz-
maiciæ trochê nasz pobyt w Czechach
i wyjechaliœmy w stronê ruin zamku Bez-
dez. Wg mapy by³ on oddalony od miej-
sca naszego pobytu o zaledwie 35-40 km.
W rzeczywistoœci tego dnia pokonaliœmy
140 km i w hotelu byliœmy grubo po pó³-
nocy. W stronê zamku Bezdez wyruszy-
liœmy oko³o po³udnia. W trakcie jednego
z przystanków pomyœleliœmy, ¿e warto
by³oby zwiedziæ jeszcze pa³ac w Mielni-
ku. Tak te¿ zrobiliœmy. Mieliœmy tu nie-
planowany, godzinny postój, z uwagi na
ulewê, która nasz³a nas, gdy zbli¿aliœmy
siê do miasta. Po zrobieniu pami¹tkowe-
go zdjêcia postanowiliœmy wst¹piæ jesz-
cze na œluzê w Horinie. Spiêtrza ona
wodê na rzece Vltava i umo¿liwia barkom
pokonanie blisko oœmiometrowej ró¿ni-
cy poziomu lustra wody na Vltavie i £a-
bie. Stamt¹d ok. 16:30 wyruszyliœmy ju¿
w stronê Bezdez. Z odleg³oœci ponad 30
km by³o ju¿ widaæ górê, na której mie-
œci³y siê ruiny zamku. Po dwóch godzi-
nach drogi dotarliœmy na miejsce. U pod-

nó¿a góry spostrzegliœmy, ¿e nadci¹ga
ogromna chmura. Po 3 km wspinaczki,
z rowerami na plecach, wdrapaliœmy siê
na szczyt. Szczêœliwi, ¿e uda³o nam siê
wreszcie dotrzeæ na miejsce, maj¹c w no-
gach 80 km zamiast 40, zauwa¿yliœmy, ¿e
bramy do zamku s¹ zamkniête! Nie ma
co siê dziwiæ. W koñcu na zegarkach by³o
ju¿ po 19. Warto by³o jednak przejechaæ
tyle kilometrów, gdy¿ naszym oczom
ukaza³a siê przepiêkna panorama na
œrodkowe i górne Czechy. Po zjechaniu
ze szczytu, tj. ok. 21, ujrzeliœmy jeszcze
przepiêkny zachód s³oñca. Po zrobieniu
kilku zdjêæ, ju¿ w zupe³nych ciemno-
œciach, skierowaliœmy siê w stronê hote-
lu. To by³ dzieñ pe³en przygód. Nastêp-
nego dnia z rana udaliœmy siê do Pragi,
sk¹d dalej prosto do domu.
Uczestnicy: Bartosz Czarnecki – Œmigiel,
£ukasz Jêdrzejewski – Lipno, Dawid
Witkiewicz – Robaczyn.
Ca³kowi ty  prze jechany dystans :
573,5km.

Autor: Bartosz Czarnecki

31 lipca 2008 minê³a 100. rocznica
urodzin Wilhelma Kreuschnera, znane-
go mieszkañcom Ziemi Œmigielskiej
ogrodnika oraz dzia³acza wielu organiza-
cji spo³ecznych, m.in. OSP, kó³ka rolni-
czego czy Towarzystwa Œpiewu Harmo-
nia.
Obchody setnej rocznicy urodzin Pana
Wilhelma rozpoczê³a msza œwiêta, która
odby³a siê w koœciele p.w. œw. Stanis³awa
Kostki w Œmiglu. Nastêpnie cz³onkowie
rodziny, przyjaciele i goœcie szanowne-
go jubilata udali siê na przyjêcie do re-
stauracji Poemat. Wœród obecnych nie
zabrak³o przedstawicieli w³adz gminy –

wzbogaci³ wiedzê œmigielskich ratowni-
ków o nowe informacje na temat wyko-
rzystywanego przez zagraniczne jednost-
ki sprzêtu oraz nowych technik dzia³a-
nia. We francuskim Nancy œmigielanie
obejrzeli sprzêt do ratownictwa wysoko-
œciowego oraz chemicznego, a w pobli-
skim Epinal wziêli udzia³ w æwiczeniach
w komorach dymnych przypominaj¹-
cych lokale mieszkalne. W Neufchateau
byli ponadto œwiadkami pokazu ratownic-
twa drogowego samochodów z instalacj¹
gazow¹. Poza tym delegacja ze Œmigla
mia³a okazjê uczestniczyæ w uroczysto-
œci oddania do u¿ytku nowej stra¿nicy.
W Francji œmigielscy ratownicy goœcili

ju¿ kilkakrotnie, natomiast w Czechach
byli po raz pierwszy. Wyjazd zainicjowa-
³y w³adze partnerskiego miasteczka pod-
czas wizyty w Œmiglu z okazji obchodów
dni miasta. Nasi stra¿acy w czeskich,
nocnych zawodach wystartowali wspie-
rani personalnie przez stra¿aków z Ka-
menic nad Lipou. Œmigielskiej ekipie
uda³o siê zdobyæ wyró¿nienie nagrodzo-
ne dyplomem i pucharem.
Wymiana informacji z pewnoœci¹ zapro-
centuje wzbogaceniem doœwiadczeñ
z korzyœci¹ dla wszystkich – zarówno
mieszkañców jak i stra¿aków: polskich,
czeskich, i francuskich.

tekst. A. Kasperska

Setna rocznica urodzin
burmistrza Œmigla Wiktora Sneli, prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Jana Józef-
czaka i zastêpcy kierownika Urzêdu Sta-
nu Cywilnego Tadeusza Marciniaka, de-
legacji w³adz powiatu koœciañskiego oraz
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œmiglu.
By³o wiele ¿yczeñ, kwiatów i prezentów.
Goœcie wznieœli toast na czeœæ Pana Wil-
helma oraz odœpiewali symboliczne „200
lat”, a jubilat podziêkowa³ wszystkim za
pamiêæ, ciep³e s³owa i upominki.
Z okazji setnej rocznicy urodzin Panu
Wilhelmowi Kreuschnerowi ¿yczenia jak
najlepszego zdrowia, wszelkiej pomyœl-
noœci oraz satysfakcji z ¿ycia sk³adaj¹

w³adze samorz¹dowe wraz z pracowni-
kami Urzêdu Miejskiego w Œmiglu.

M. Ka³ek
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Joga

Niewa¿ne, ile masz lat i jaka jest two-
ja kondycja fizyczna. Joga to æwiczenia
dla ciebie.
Joga jest niezast¹piona jako doskona³e
remedium na stres, chandrê czy depre-
sjê. Poprawia samopoczucie, niweluje
bóle krêgos³upa i stawów, spowalnia pro-
ces starzenia.
Gdy posmakujesz jogi, z pewnoœci¹ za-
przyjaŸnisz siê z ni¹ na d³u¿ej.
Zapraszamy do wspólnej przygody.
Joga wzmacnia i utrzymuje w harmonii
ca³e cia³o. Asany jogi to æwiczenia roz-
ci¹gaj¹ce, wzmacniaj¹ce i odprê¿aj¹ce.
Umys³ skoncentrowany jest na ruchu
i oddechu, co wy³¹cza go z chaotycznej
gonitwy myœli. Dziêki temu œwiadomoœæ
uczy siê pozostawaæ „tu i teraz”, a wiêc,
uprawiaj¹c jogê, uczymy siê relaksu
i koncentracji. Ka¿da sesja jogi zakoñczo-
na jest relaksem w pozycji le¿¹cej. W od-
ró¿nieniu od klasycznej gimnastyki, w jo-
dze, poprzez koncentracjê na pracy cia-
³a, oddechu i zrelaksowaniu umys³u, d¹¿y
siê do wykonywania æwiczeñ w taki spo-
sób, aby siê nie napinaæ i nie zwiêkszaæ

tym samym porcji stresów, na jakie je-
steœmy ci¹gle nara¿eni. Takie chwile
koncentracji pozwalaj¹ na odciêcie siê od

zewnêtrznych bodŸców, stresów i myœli,
przynosz¹c w efekcie wewnêtrzny spo-
kój.
Pozycje dostosowuje siê do umiejêtnoœci
osób uczestnicz¹cych w zajêciach, dlate-
go prawie ka¿dy mo¿e æwiczyæ jogê, od-
nosz¹c z tego wymierne korzyœci.
Nauczyciel wprowadza w pozycjê za po-
moc¹ demonstracji oraz instrukcji. Zajê-
cia trwaj¹ zazwyczaj 90 minut.
Centrum Jogi Marii Stró¿yk to najstar-
sza szko³a jogi dzia³aj¹ca w Poznaniu.
Zosta³a za³o¿ona w 1992 roku przez dr
nauk wychowania fizycznego, Mariê
Stró¿yk, która rozpoczê³a swoj¹ przygo-
dê z jog¹ w 1987 roku. Owocem wielo-
letniej praktyki oraz dzia³alnoœci nauczy-
cielskiej Marii Stró¿yk jest ca³e grono
wykszta³conych przez ni¹ instruktorów
jogi. Z wieloma z nich Maria Stró¿yk
wspó³pracuje do dzisiaj w swoim Cen-
trum mieszcz¹cym siê w Poznaniu przy
ul. Jarochowskiego 8.

Zapraszamy na zajêcia Jogi w Centrum
Kultury w Œmiglu

J o g a Joga
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W dniach 29 czerwca - 12 lipca odby³
siê obóz harcerski Hufca ZHP Œmigiel
w Kaplinie. Zuchy i harcerze wyjechali
podsumowaæ rok swojej pracy, zawi¹zaæ
nowe znajomoœci i prze¿yæ przygodê,
mieszkaj¹c w lesie. Tematyk¹ tegorocz-
nego obozu by³o poszukiwanie skarbu,
st¹d te¿ nazwa INDAGATIONIS. Czas
odmierza³ nam specjalny zegar, który
jednoczeœnie wskazywa³ tematykê kolej-
nych dni obozu
Pierwszy dzieñ up³yn¹³ nam pracowicie.
W³asnorêcznie, za pomoc¹ drewna
i sznurka, zbudowaliœmy bramê, p³ot, wy-
konaliœmy pionierkê obozow¹. W ci¹gu
kolejnych dni podró¿owaliœmy statkiem
wikingów, rakiet¹ czy po prostu pieszo.

Harcerska Akcja Letnia w Kaplinie

Okres wakacji to dobry moment na pod-
sumowanie dokonañ w³adz samorz¹do-
wych w pierwszym pó³roczu 2008 r. Wie-
le zadañ zosta³o zakoñczonych, czêœæ
z nich jest w realizacji, niektóre czekaj¹
dopiero na rozpoczêcie.

Zadania zrealizowane

Najbardziej zauwa¿aln¹ inwestycj¹ by³
remont œmigielskich wiatraków polega-
j¹cy na zamontowaniu œmigie³, wymianie
czêœci pokrycia dachowego oraz bie¿¹-
cej konserwacji. Prace te poch³onê³y pra-
wie 96 tys. z³. W ostatnim okresie mia³o
miejsce kilka przypadków wandalizmu,
m.in. dotycz¹cych w³aœnie wiatraków,
wobec czego w³adze Œmigla zdecydowa-
³y o zamontowaniu tam systemu monito-
ringu obejmuj¹cego równie¿ teren targo-
wiska i Centrum Kultury. To zadanie
kosztowa³o prawie 40 tys. z³ W tym roku
realizowane by³y równie¿ inwestycje, któ-
re rozpoczê³y siê w latach ubieg³ych.
Jedn¹ z nich by³o zakoñczenie budowy
zaplecza sportowego przy boisku w Sta-
rym Bojanowie, za kwotê 57 tys. z³. Przy
udziale finansowym Gminy Œmigiel i Sa-
morz¹du Województwa Wielkopolskiego
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w Karœnicach
zbudowany zosta³ chodnik. Zakoñczy³y
siê tak¿e prace przygotowawcze zwi¹za-

PIERWSZE PÓ£ROCZE POD ZNAKIEM INWESTYCJI
ne z po³o¿eniem krawê¿nika pod wyko-
nanie dywanika asfaltowego na istniej¹-
cej podbudowie betonowej ulicy Osiedle,
na odcinku 420 metrów.
Jednym z najwa¿niejszych problemów
jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej
oraz zapewnienie mieszkañcom sta³ego
dostêpu do wody poprzez dalsz¹ rozbu-
dowê sieci wodoci¹gowej. Nie czekaj¹c
na decyzjê o przyznaniu œrodków euro-
pejskich na ten cel, o co zabiegamy,
w tym roku powsta³a ju¿ sieæ wodoci¹go-
wa na odcinku Morownica – Œmigiel, ul.
Morownicka w Œmiglu. Wartoœæ robót
monta¿owo-budowlanych to prawie 380
tys. z³. W tym roku kontynuowany jest
i zakoñczony zostanie te¿ remont po-
mieszczeñ Urzêdu Miejskiego Œmigla.

Ponadto zrealizowano wiele prac moder-
nizuj¹cych bazê œwietlic wiejskich:

• w Karminie wybudowano toaletê,
• w Szczepankowie po³o¿ono elewacjê,
• w Olszewie wymieniono okna,
• w Przysiece Polskiej po³o¿ono posadz-

kê,
• w Machcinie i Czaczu wymieniono

okna,
• ponadto w Machcinie i Sp³awiu zbu-

dowano place zabaw.

Powy¿sze zadania zosta³y wykonane na
kwotê prawie 120 tys. z³

Zadania rozpoczête i w trakcie reali-
zacji

Na bie¿¹co realizowane jest powierzch-
niowe utrwalanie dróg. W ten sposób
poprawiona zosta³a nawierzchnia prawie
4,5 km dróg gminnych. Jeœli chodzi
o wspomniany wy¿ej program budowy
sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej,
w trakcie realizacji jest budowa sieci wo-
doci¹gowej w Zygmuntowie, a jeszcze
w tym roku rusz¹ prace w Przysiece Pol-
skiej i Widziszewie. W trakcie realizacji
jest te¿ budowa zbiornika retencyjnego
wody czystej oraz remont budynku sta-
cji filtrów w Œmiglu.
Ostatnie, ale presti¿owe zadanie to bu-
dowa boiska w ramach rz¹dowego pro-
gramu ORLIK. W po³owie sierpnia roz-
poczn¹ siê prace budowlane przy ulicy
Konopnickiej w Œmiglu. Ta inwestycja
bêdzie kosztowa³a prawie 1,4 mln z³,
z czego udzia³ Gminy Œmigiel wynosi 700
tys z³.

Maciej Wiœniewski

Byliœmy tak¿e na zwiadzie terenowym
w Miêdzychodzie. Budowaliœmy statki,
rakiety kosmiczne, malowaliœmy niebo,
uczyliœmy siê podstaw karate i salsy. Nie
zabrak³o oczywiœcie zajêæ z tradycyjnych
technik harcerskich: poznawaliœmy hi-
storiê harcerstwa, uczyliœmy siê robiæ
wêz³y, rozwi¹zywaæ szyfry, udzielaæ
pierwszej pomocy. Wcieliliœmy siê w rolê
powstañców wielkopolskich. Odby³a siê
tak¿e olimpiada obozowa. Pogoda dopi-
sywa³a, wiêc du¿o czasu spêdziliœmy nad
jeziorem.
Zgodnie z tradycj¹ odwiedzi³a nas 2. ŒDH
„S³oneczna Gromada” z ¯egrówka im.
Janka Bytnara „Rudego”. Przyjechali na
krótki biwak, ale zd¹¿yli poznaæ smak
obozowego ¿ycia.
Ca³y obóz by³ podró¿¹, która przybli¿a³a
nas do celu, skarbu. Do domów wracali-
œmy zadowoleni, pe³ni wra¿eñ i z na-
dziej¹, ¿e za rok znów siê spotkamy.
W imieniu kadry oraz wszystkich uczest-
ników sk³adam serdeczne podziêkowa-
nie komendantce dh phm. Magdalenie
Stachowskiej – za serce i zaanga¿owanie
w organizacjê i prowadzenie obozu.

Serdecznie dziêkujemy za pomoc
i wsparcie burmistrzowi Œmigla Wikto-
rowi Sneli, Firmie „Depolex” w Lipnie,
kierownikowi ZGKiM w Œmiglu Felikso-
wi Banasikowi oraz Andrzejowi Jankow-
skiemu, w³aœcicielowi Sklepu Ogrodni-
czego w Œmiglu.

pwd. Anna £awniczak
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Masa¿ leczniczy, limfatyczny, rehabilita-
cja (udary, urazy)
Tel. 0693 343 723, 0721 682 020

Przyjmê do pracy w wytwórni opakowañ
– W³oszakowice, tel. (065) 5 370 057.

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia. tel. 665 120 330

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

Biuro rachunkowe, rozliczanie, ksiêgi
handlowe, podatkowe.
Sprawy pracowników
te. 603-048 877

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762

Elektryk – 609 270 126

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039

Og³oszenia drobne

•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••
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3 lipca – ¯egrowo
Ok. godz. 2115 zatrzymano kieruj¹cego
Renault Megan, 22-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel. Badanie wykaza³o 2,8 pro-
mila alkoholu w organizmie zatrzymane-
go.
4 lipca – Stare Bojanowo
Ok. godz. 2210 zatrzymano rowerzystê,
30-letniego mieszkañca gm. Œmigiel, któ-
ry mia³ 2 promile alkoholu w organizmie.
6 lipca – Czacz
Ok. godz. 1150 zatrzymano kieruj¹cego
Fordem Mondeo 45-letniego mieszkañ-
ca Leszna. Badanie wykaza³o 2,8 promi-
la alkoholu  w organizmie mê¿czyzny.
6 lipca – Nowy Dêbiec
Ok. godz. 134 zatrzymano kieruj¹cego
motorowrem 16-latka z gm. Œmigiel. Ba-
danie wykaza³o 0,6 promila alkoholu
w organizmie nieletniego.
7 lipca – Œmigiel
Ok. godz. 700 na ul. Œmigielskiej zatrzy-
mano kieruj¹cego Renault 19 22-latka
z gm. W³oszakowice – 0,6 promila alko-
holu w organizmie.
7 lipca – Morownica
Ok. godz. 525 zatrzymano kieruj¹cego
VW Golfem 31-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Badanie wykaza³o 1 promila
w organizmie zatrzymanego.

Stowarzyszenie Gmin Nadobrzañskich
zaprasza m³odzie¿ szkó³ ponadpodsta-
wowych do udzia³u w konkursie fotogra-
ficznym „Nadobrzañskie klimaty”
Oczekiwana tematyka prac
1. Œrodowisko – przyroda, krajobrazy,

urokliwe miejsca i zjawiska.
2. Ludzie – zanikaj¹ce zawody i narzê-

dzia pracy.
3. Tradycje – kultura, obrzêdy i zwycza-

je ludowe.
Do prac nale¿y do³¹czyæ informacjê za-
wieraj¹c¹:
- tytu³ pracy,

13 lipca – Nowy Dêbiec
Ok. godz. 100 zatrzymano kieruj¹cego
Fiatem CC 25-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel – 1,5 promila alkoholu w organi-
zmie..  
17 lipca – Wydorowo
W nocy z 16/17 w Wydorowie skradzio-
no 2 szt. zagêszczarek do piasku o war-
toœci ok.15 000 z³. Skradziony sprzêt wy-
korzystywany by³ przy remoncie krajo-
wej pi¹tki.
19 lipca – Koszanowo
Ok. godz. 2225 zatrzymano 35-letniego
mieszkañca gm Œmigiel, który kierowa-
nym przez siebie Peugeotem 106 wjecha³
w ty³ hamuj¹cego przed nim Forda
Eskorta prowadzonego przez mieszkan-
kê Œmigla. Przed przyjazdem policji mê¿-
czyzna oddali³ siê pieszo z miejsca koli-
zji. Kiedy go zatrzymano, badanie wyka-
za³o 3 promile alkoholu w jego organi-
zmie. Zatrzymany ma orzeczony s¹dowy
zakaz kierowania pojazdami. 
19 lipca – ¯elazno
Ok. godz. 2020 w ̄ elaŸnie zatrzymano 17-
latka ze Œmigla kieruj¹cego nie zareje-
strowanym motorowerem Peugot. Bada-
nie wykaza³o 0,8 promila alkoholu w or-
ganizmie zatrzymanego. 

22 lipca – Œmigiel
Oko³o godz. 1300 policjanci Posterunku
Policji w Œmiglu przy³apali na kradzie¿y
7 szt. pokryw zaczepów transporterów
w¹skotorowych do wagonów kolejowych
wartoœci oko³o 640 z³ na szkodê Œmigiel-
skiej Kolei Dojazdowej 20-letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel. Skradzione ze stacji
Stare Bojanowo pokrywy sprawca zamie-
rza³ sprzedaæ na z³om. Prowadzone jest
w tej sprawie postêpowanie przygoto-
wawcze z art. 278 § 1 kk, a „z³omiarzo-
wi” grozi kara pozbawienia wolnoœci od
3 miesiêcy do lat 5. 
26 lipca – Œmigiel
Ok. godz. 100 zatrzymano 17-letniego ro-
werzystê w stanie nietrzeŸwym – 0.9 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu.
27 lipca – Wydorowo
W nocy z 26/27 lipca w Wydorowie w³a-
mano siê do jednego z pomieszczeñ pry-
watnej posesji, sk¹d skradziono 6 butli
z gazem. Wartoœæ skradzionych butli wy-
nosi ponad 600z³ na szkodê firmy w Po-
znaniu. Postêpowanie prowadzi KPP
w Koœcianie.
4 sierpnia – gm. Œmigiel
Ok. godz. 1100 policja przyjê³a zawiado-
mienie o kradzie¿y ok. 1000 l paliwa ze
zbiorników gospodarstwa rolnego
w gminie Œmigiel. Straty to ok. 4500 z³.
Do kradzie¿y dosz³o najprawdopodobniej
3 lipca.

Konkurs fotograficzny
- krótki opis – miejsca, data, okoliczno-

œci,
- imiê, nazwisko i adres,
- krótka charakterystyka autora zdjêcia

– szko³a, zainteresowania itp.
- oœwiadczenie o treœci: „Oœwiadczam, ¿e

wyra¿am zgodê na nieodp³atn¹ pre-
zentacjê zdjêæ w trakcie wystawy oraz
publikacjê w wydawnictwie okoliczno-
œciowym”.

Trzy najlepsze prace w ka¿dym temacie
zostan¹ nagrodzone. Ka¿dy uczestnik
mo¿e przes³aæ do 3 fotografii (koloro-
wych lub czarno-bia³ych) o formacie A5

(ok. 210x150). Najlepsze prace zostan¹
opublikowane w wydawnictwie okolicz-
noœciowym. Podsumowanie konkursu –
w formie wystawy nast¹pi w gminie Sto-
warzyszenia, z której nap³ynie najwiêk-
sza liczba prac.
Prace nale¿y nadsy³aæ w terminie do
15 paŸdziernika 2008 r. na adres Stowa-
rzyszenie Gmin Nadodrzañskich, ul. Wol-
noœci 21, 66-320 Trzciel.
Szczegó³owe informacje w biurze Stowa-
rzyszenia
e-mail: sgn1@wp.pl, tel. 095 743 10 60

Sprzedam platformê do ci¹gnika, kopar-
kê do ziemniaków, lekkie brony.
St. Bojanowo, ul. G³ówna 36 (rano i wie-
czorem).

•••••••••••••••••••••••••
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 8/08
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

------------------------------------
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32
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33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pionowo
1. dawniej linia mêska w rodzie
2. plac targowy
3. na g³owie kolarza
4. rysa na wyrobie
5. ogniki
9. rasowa klacz

10. podziemny korytarz
11. Ÿród³o bia³ka i wapnia
12. Dobrójska ze „Œlubów panieñskich”
13. funkcja trygonometryczna
15. dawna torba skórzana
18. wp³ywy z granicy
19. sekundomierz
21. œwie¿o upieczony m¹¿
22. sylwestrowa z wiwatami
26. kosaciec
27. Ziemia na orbicie
29 wozi³ oficerów w czasie wojny

Poziomo
2. kszyk lub dubelt
6. œwitezianka
7. piêknoœæ
8. wzgórek œniegu

11. znieczula chorego
13. szczelina
14. przesadnie dba o swój strój
16. drzewo z bukwi¹
17. presja
20. czeka kawalera
23. zakrywa dziurê
24. rodzaj volkswagena
25. osada rolnicza
28. naród
30. dr¹¿ek
31. egzystencja
32. odpowiedŸ wartownika
33. ³upie¿ca

5 4 2 3
4 2 1 6
3 5 2 7

6 3 8 4
2 4 5 6 7 1

7 8 9
1 9 7 8

7 8 3
3 4 7 2 6

S u d o k u

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 7/08
brzmia³o: „Wianki”.
Nagrodê – parasol z logo Œmigla – otrzy-
muje Katarzyna Klecha z Bronikowa.
Nagroda do odbioru w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu.
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Eurostat poda³, ¿e na koniec lutego
2008 roku w Unii Europejskiej by³o
15 970 mln bezrobotnych. W stosunku
do lutego poprzedniego roku liczba ta
zmniejszy³a siê o 1 543 mln osób, tj.
o 8,8%.

Stopa bezrobocia w pañstwach nale-
¿¹cych do Unii Europejskiej (EU27*)
wynios³a 6,7%. By³a ni¿sza o 0,7 punktu
procentowego ni¿ w analogicznym okre-
sie roku poprzedniego. Natomiast w stre-
fie euro (EA15**) stopa bezrobocia osi¹-
gnê³a 7,1% i by³a wy¿sza ni¿ w roku po-
przednim o 0,5 punktu procentowego.

Eurostat do bezrobotnych zalicza oso-
by w wieku 15-74 lat, które spe³niaj¹ jed-
noczeœnie trzy warunki:
- w okresie badanego tygodnia nie by³y

osobami pracuj¹cymi (zgodnie z defi-
nicj¹ pojêcia – „Pracuj¹cy wed³ug
BAEL i NSP 2002”),

- aktywnie poszukiwa³y pracy, tzn. pod-
jê³y konkretne dzia³ania w ci¹gu 4 ty-
godni (wliczaj¹c jako ostatni – tydzieñ
badany), aby znaleŸæ pracê,

- by³y gotowe (zdolne) podj¹æ pracê
w okresie : wg BAEL – w ci¹gu dwóch
tygodni nastêpuj¹cych po tygodniu
badanym, wg NSP 2002 – w tygodniu
badanym lub nastêpnym.

Do bezrobotnych zosta³y wliczone tak¿e
osoby, które nie poszukiwa³y pracy, po-
niewa¿ mia³y pracê zapewnion¹ i oczeki-
wa³y na jej rozpoczêcie przez okres nie
d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce oraz – dodatkowy
warunek wg BAEL – by³y gotowe pod-
j¹æ pracê.

Stopa bezrobocia w Polsce w koñcu
czerwcu 2008r. wynios³a 9,6 % wobec 10,0
% w maju 2008r. – poda³ GUS. Analogicz-
nie w województwie wielkopolskim
w koñcu czerwca 2008r. wynios³a 6,3 %
wobec 6,6 % w maju 2008r.; w czerwcu
2007r. – 9,3%. Stopa bezrobocia zosta³a
obliczona jako procentowy udzia³ liczby
bezrobotnych w liczbie ludnoœci aktyw-
nej zawodowo.
Od 2005 roku czerwiec 2008 charakte-
ryzuje siê zdecydowanie najni¿szym na-
tê¿eniem bezrobocia: w czerwcu 2007
stopa bezrobocia wynios³a 12,3 %..,
w czerwcu 2006 – 15,9 %., w czerwcu
2005 – 18 %..

Liczba bezrobotnych zarejestrowa-
nych w urzêdach pracy w koñcu czerw-
ca 2008r. wynios³a 1455,3 tys. osób
(w tym 857,4 tys. kobiet) i by³a ni¿sza ni¿
przed miesi¹cem o 70,3 tys. osób (tj.
o 4,6%). W ujêciu rocznym obni¿y³a siê
ona o 439,7 tys. (przed rokiem zanoto-
wano jej spadek o 592,5 tys.). Z ogólnej

Bezrobocie a formy aktywizacji zawodowej
liczby bezrobotnych 44,6% mieszka³o na
wsi.
Najwy¿sza stopa bezrobocia utrzymywa-
³a siê nadal w województwach: warmiñ-
sko-mazurskim (15,9%), œwiêtokrzyskim
(13,5%), zachodniopomorskim (13,4%)
oraz kujawsko-pomorskim (13,3%). Naj-
ni¿sz¹ stop¹ bezrobocia charakteryzowa-
³y siê województwa: wielkopolskie (6,3%),
œl¹skie i ma³opolskie (po 7,4%) oraz ma-
zowieckie (7,8%).
Do obni¿enia bezrobocia w maju przyczy-
ni³a siê sukcesywnie zwiêkszaj¹ca siê
liczba wy³¹czeñ z ewidencji. Najczêstsz¹
przyczyn¹ wyrejestrowania by³o podjêcie
pracy – zarówno sta³ej, jak i sezonowej –
np. przy zbiorach truskawek. Pe³nia se-
zonu sprzyja równie¿ zwiêkszonemu
zatrudnieniu w budownictwie, leœnictwie
i rolnictwie.
Natomiast w czerwcu wiêksza ni¿ przed
miesi¹cem by³a liczba bezrobotnych
nowo zarejestrowanych, ze wzglêdu na
rejestracjê osób koñcz¹cych szko³y.
W koñcu czerwca br. do urzêdów pracy
zg³oszono wiêcej ofert pracy ni¿ w maju
br. i wiêcej ni¿ przed rokiem. W ostat-
nim okresie wzrós³ udzia³ bezrobotnych
w wieku 55 lat i wiêcej, natomiast zmala³
odsetek osób oczekuj¹cych na pracê po-
wy¿ej 1 roku.
Z informacji otrzymywanych z urzêdów
pracy wynika, ¿e w dalszym ci¹gu na
utrzymywanie siê trendu spadkowego
ma wp³yw realizacja programów aktywi-
zacji bezrobotnych przez urzêdy pracy –
takich jak szkolenia, prace interwencyj-
ne, roboty publiczne, przygotowanie za-
wodowe i prace spo³ecznie u¿yteczne –
napisa³ GUS w komentarzu.
Bezrobocie w powiecie koœciañskim
i gminie Œmigiel (patrz. tabela 1 i 2) ma-
leje. Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcia-
nie oferuje osobom bezrobotnym w lip-
cu kursy i szkolenia: „Pierwszy biznes”,
„Obs³uga komputera i kasy fiskalnej, za-
sady GHP, GMP oraz system HACCP”,
„Barman/pokojówka/kucharz/kelner
z nauk¹ jêzyka niemieckiego” (praktyka
zawodowa zostanie zorganizowana w ho-
telach i restauracjach na terenie Polski
i Niemiec), „Operator wózków jezdnio-
wych z komputerow¹ obs³ug¹ programu
magazynowania”. Ponadto PUP w Ko-
œcianie organizuje sta¿e, przygotowanie
zawodowe i roboty publiczne, a wykaz
pracodawców i osób, z którymi zawarto
umowy jest zamieszczony na stronie in-
ternetowej urzêdu. Powiatowy Urz¹d
Pracy wraz z Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej w Koœcianie realizuj¹ w roku bie-

¿¹cym program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych kobiet posiadaj¹cych
dziecko lub dzieci do 6 roku ¿ycia pn.
„Pracuj¹ca mama”.
Bie¿¹cych informacji na temat ofert pra-
cy, kursów i szkoleñ równie¿ udzielaj¹
pracownicy Gminnego Centrum Infor-
macji przy Centrum Kultury w Œmiglu.
W województwie wielkopolskim w 2008
roku realizowany jest wojewódzki pro-
gram aktywizacji zawodowej osób bezro-
botnych „Nie jesteœ sam”, w sk³ad które-
go wchodz¹ trzy projekty, tj. „Rowy”,
„Lepsza droga” oraz „Aktywna kobieta”.
Na program przeznaczono œrodki z Fun-
duszu Pracy pochodz¹ce z rezerwy Sa-
morz¹du Województwa Wielkopolskiego
w 2008 roku w kwocie 12 957 906,00 z³.
Celem ww. programu jest ograniczenie
bezrobocia wœród osób zarejestrowa-
nych jako bezrobotne w powiatowych
urzêdach pracy, zdobycie przez te oso-
by Ÿróde³ utrzymania, co poprawi ich
sytuacjê spo³eczno-ekonomiczn¹ oraz
zahamowanie zjawiska wykluczenia spo-
³ecznego.
W ramach ww. podprojektów organizo-
wane s¹ roboty publiczne. Dziêki reali-
zacji podprojektu „Rowy” nast¹pi popra-
wa stanu urz¹dzeñ melioracyjnych na
terenie województwa poprzez wykonanie
prac zwi¹zanych z konserwacj¹ urz¹dzeñ
melioracji podstawowych, tj. rzek, kana-
³ów i wa³ów przeciwpowodziowych. Na-
tomiast poprzez realizacjê podprojektu
„Lepsza droga” nast¹pi poprawa stanu
dróg wojewódzkich. Podprojekt „Rowy”
realizowany jest w 29 samorz¹dach po-
wiatowych województwa wielkopolskie-
go, w tym w powiecie koœciañskim objê-
tych projektem jest 20 osób (gmina Œmi-
giel – 4 osoby), „Lepsza droga” - na tere-
nie 18 samorz¹dów powiatowych, w tym
w powiecie koœciañskim  projektem ob-
jêto 6 osób, a „Aktywna kobieta” realizo-
wany jest w 5 samorz¹dach powiatowych
województwa, w których stopa bezrobo-
cia jest najwy¿sza i wynosi powy¿ej 14%.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
r ynku pracy (Dz. U. 2004r. Nr 99,
poz.1001 z póŸn. zm.) Zarz¹d Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Uchwa³¹ z dnia
12 maja 2008r., przyj¹³ Plan Dzia³ania na
Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2008 rok, który sta-
nowi uszczegó³owienie dzia³añ zapisa-
nych w Strategii Zatrudnienia dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego na Lata 2007-
2013. Plan jest dokumentem strategicz-
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nym, wyznaczaj¹cym wspóln¹ politykê
rynku pracy oraz zasobów ludzkich dla
Wielkopolski przy wspó³udziale partne-
rów rynku pracy. Obejmuje piêæ priory-
tetów, w ramach których w ci¹gu roku
2008 realizowane bêd¹ poszczególne za-
dania:
- Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i ak-

tywnoœci zawodowej mieszkañców,
- Priorytet 2. Równy dostêp do zatrud-

nienia oraz promocja integracji spo-
³ecznej,

- Priorytet 3. Rozwój przedsiêbiorstw,
przedsiêbiorczoœci i innowacyjnoœci
w regionie,

- Priorytet 4. Podniesienie poziomu oraz
dostêpnoœci kszta³cenia mieszkañców,

- Priorytet 5. Partnerstwo na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich.
Zak³ada siê, ¿e dzia³ania podjête w ra-

mach Planu przyczyni¹ siê miêdzy inny-
mi do obni¿enia poziomu bezrobocia re-
jestrowanego o oko³o 20% do 25% (sza-
cunek oparty o analizê wielkoœci bezro-
bocia w latach 2005/2007). Ponadto pod-
niesione zostan¹ kwalifikacje zawodowe
osób zarejestrowanych w powiatowych
urzêdach pracy oraz osób pracuj¹cych,
a tak¿e nast¹pi aktywizacja osób m³odych
pochodz¹cych ze œrodowisk patologicz-
nych, dysfunkcyjnych wychowawczo
i spo³ecznie, poprzez umo¿liwienie po-
wrotu do systemu edukacji i zdobycia
kwalifikacji zawodowych.

Firmy natomiast maj¹ problemy ze
znalezieniem chêtnych do pracy za staw-
ki, które jeszcze w 2007r. uznawano za
atrakcyjne. Wygórowane wymagania p³a-

cowe maj¹ nie tylko specjaliœci, ale te¿
pracownicy sezonowi. Szefowie firm nie
mog¹ znaleŸæ robotników budowlanych,
chêtnych do pracy w handlu i us³ugach.
„Dziennik” pisze, ¿e narzekaj¹ te¿ rolni-
cy, w³aœciciele sadów, ogródków piwnych
i supermarkety.

Zgodnie z najnowszym raportem „Ry-
nek pracy specjalistów”, przygotowywa-
nym przez ekspertów Pracuj.pl w handlu
i sprzeda¿y wolnych jest 12 tys. miejsc
pracy. Nikt nie liczy dodatkowych waka-
tów pracy tymczasowej w rolnictwie
i ogrodnictwie. Powód jest jeden – brak
jakiegokolwiek zainteresowania prac¹
w tych bran¿ach.

Jak podaje „Gazeta Prawna”, zgodnie
z powszechnymi spisami ludnoœci
w grudniu 2007 r. ludnoœæ Polski wyno-
si³a 38 mln. Nie by³oby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, ¿e taka sama licz-
ba wystêpowa³a ju¿ w 1988r. czyli 20 lat
temu. Dla porównania w 1946r. liczba ta
wynosi³a 23,9 mln. Rz¹d próbuje to zmie-
niæ poprzez wprowadzanie polityki pro-
rodzinnej, czego przyk³adem jest przyjê-
ty przez Radê Ministrów 8 lipca br. pro-
jekt nowelizacji kodeksu pracy i innych
ustaw – tzw. pakiet nowelizacji prorodzin-
nych. Rz¹d zak³ada, ¿e zmiany te wejd¹
w ¿ycie 1 stycznia 2009 r. Ministerstwo
pracy chce zmieniæ ustawê o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Nowelizacja ma zwiêkszyæ skutecznoœæ
instytucji rynku pracy tak, aby zaktywi-
zowaæ zawodowo jak najwiêksz¹ liczbê
bezrobotnych.

15 lipca br. Trójstronna Komisja do
Spraw Spo³eczno-Gospodarczych uchwa-

li³a wysokoœæ minimalnego wynagrodze-
nia na pracê na 2009 r. Wyniesie ono
1276z³ (brutto), czyli 40 proc. planowa-
nego na przysz³y rok œredniego wynagro-
dzenia. „To od wielu lat pierwsze poro-
zumienie, które w po³owie roku daje sy-
gna³ zarówno pracownikom, jak i praco-
dawcom, czego siê mog¹ spodziewaæ od
1 stycznia przysz³ego roku” – powiedzia-
³a minister pracy i polityki spo³ecznej Jo-
lanta Fedak po zakoñczeniu posiedzenia
Komisji Trójstronnej.

Wynagrodzenie pracownika gwaran-
tuje Kodeks pracy w art. 13, w którym
mowa:

„Pracownik ma prawo do godziwego
wynagrodzenia za pracê. Warunki reali-
zacji tego prawa okreœlaj¹ przepisy pra-
wa pracy oraz polityka pañstwa w dzie-
dzinie p³ac, w szczególnoœci poprzez
ustalanie minimalnego wynagrodzenia za
pracê.”

LS

*EU27: Belgia, Bu³garia, Czechy, Dania, Niemcy,

Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, W³o-

chy, Cypr, Litwa, £otwa, Luxemburg, Wêgry, Mal-

ta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia,

S³owenia, S³owacja, Finlandia, Szwecja, Wielka

Brytania,

**EA15 (strefa euro): Belgia, Niemcy, Irlandia,

Grecja, Hiszpania, Francja, W³ochy, Cypr, Luxem-

burg, Malta, Holandia, Austria, Portugalia, S³owe-

nia, Finlandia.

•ród³a: PUP Koœcian, Biuletyn Informacyjny WUP

w Poznaniu, GUS, www.mps.gov.pl, Gazeta Praw-

na, PAP, Dziennik, Pracuj.pl, www.prawo.egospo-

darka.pl.

L.S.

powiat kościańsk i woj. wielkopolsk ie polska
koniec XII 2007 6,4 8 11,4
koniec I 2008 6,5 8,2 11,7
koniec II 2008 5,9 7,9 11,5
koniec III 2008 5,5 7,5 11,1
koniec IV  2008 5,2 7 10,5
koniec V  2008 5 6,6 10
koniec VI 2008 5,1 6,3 9,6

data stopa bezrobocia (w  % )

og ó łem  k ob ie ty d o 2 5  r ok u 
ży c ia

d ług otrw a le  
b ezrob otn i

k o niec  X II 2 0 0 7 3 3 9 2 0 5 7 8 1 5 0 1 6 1 7  8 2 6
k o niec  I  2 0 0 8 3 6 1 2 2 7 8 4 1 5 1 2 1 1 7  8 2 2
k o niec  II  2 0 0 8 3 1 8 2 0 5 7 9 1 3 2 1 9 1 7  8 2 3
k o niec  III  2 0 0 8 2 8 5 1 8 4 6 7 1 2 4 1 1 6 1 7  8 2 1
k o niec  IV  2 0 0 8 2 5 7 1 6 6 5 7 1 1 5 8 1 7  8 1 5
k o niec  V  2 0 0 8 2 5 6 1 6 4 5 8 1 0 9 1 6 1 7  8 0 5
k o niec  V I 2 0 0 8 2 5 1 1 6 3 6 4 1 0 5 1 1 1 7  7 9 0

ofe r ty  p r a c y  
zg łoszon e  w  m iesiącu 

sp r a w oz d a w c z y m

L iczb a  
m ieszk ańc

ów
d a ta

L iczb a  b ezrob otn ych  w  k ońcu m iesiąca
w  g m in ie  Œ m ig iel

Tabela 2. Liczba osób bezrobotnych w gminie Œmigiel

Tabela 1. Stopa bezrobocia (w %)
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Wykopaliska archeologiczne w Bruszczewie



Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu


