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Dyskusyjn¹ kwesti¹ poruszon¹ na
styczniowej sesji by³a uchwa³a in-

tencyjna w sprawie zamiaru likwidacji
szko³y filialnej w ¯egrówku.
W obecnym roku szkolnym do ¿egrow-
skiej szko³y chodzi siedmioro trzeciokla-
sistów. Prognoza na kolejne lata nie prze-
widuje wzrostu liczby uczniów. Oszaco-
wano, ¿e w roku szkolnym 2014/2015
oraz 2015/2016 mia³oby rozpocz¹æ tam
naukê po siedmioro dzieci. Po przeanali-
zowaniu sytuacji demograficznej, a tak-
¿e wziêciu pod uwagê aspektu ekono-
micznego; wyliczono, ¿e przeniesienie
klas nauczania pocz¹tkowego do Œmigla
przyniesie oszczêdnoœci rzêdu 100 tysiê-
cy z³otych. W zwi¹zku z tym burmistrz
zaproponowa³ przekszta³cenie placówki
w ¯egrówku i utworzenie w niej wy³¹cz-
nie oddzia³u przedszkolnego dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. W budynku nadal
te¿ ma funkcjonowaæ œwietlica socjotera-
peutyczna, a tak¿e mieœciæ siê siedziba
dru¿yny harcerskiej. Uchwa³a intencyj-
na jest pierwszym krokiem do wprowa-
dzenia zmian w ¿egrowskiej placówce.
Ostateczna decyzja o losie szko³y zapad-
nie po przeprowadzeniu koniecznej pro-
cedury.
Ponadto podczas sesji podjêto uchwa-
³ê w sprawie gminnego programu opie-
ki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t
w Gminie Œmigiel na rok 2014. Pro-

INFORMACJE Z XLV I XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ
gram zapewnia bezdomnym zwierzê-
tom miejsce w schronisku dla zwierz¹t
w Henr ykowie, œwiadczenie us³ug
w zakresie weterynaryjnej opieki nad
zwierzêtami wolno ¿yj¹cymi i bezdom-
nymi, zapewnia opiekê Ÿle traktowa-
nym zwierzêtom gospodarskim, roz-
wi¹zuje problem wa³êsania siê bezdom-
nych psów i kotów, a tak¿e zabezpie-
cza œrodki na ten cel w bud¿ecie gmi-
ny.
Dwie z uchwa³ podjêtych podczas
styczniowej sesji dotyczy³y kwestii
sprzeda¿y nieruchomoœci gminnych.
Rada wyrazi³a zgodê na sprzeda¿
trzech gara¿y po³o¿onych w budynku
przy ulicy Koœciuszki w Œmiglu, a tak-
¿e sprzeda¿ dzia³ki niezabudowanej,
po³o¿onej w Karminie.
Radni przyjêli tak¿e trzy uchwa³y re-
guluj¹ce zasady przyznawania pomocy
w zakresie do¿ywiania w ra-
mach programów na lata
2014 - 2020: „Pomoc pañstwa
w zakresie do¿ywiania” oraz
„Pomoc Gminy Œmigiel w za-
kresie do¿ywiania w sytu-
acjach szczególnych”.
W trakcie sesji rada podjê³a
równie¿ uchwa³ê w sprawie
przyjêcia statutu „Komunalne-
go Zwi¹zku Gmin Regionu
Leszczyñskiego”, którego Gmi-
na Œmigiel jest cz³onkiem.

Lutowa, czterdziesta szósta, sesja odby-
³a siê tradycyjnie w ostatni czwartek mie-
si¹ca. Radni w kompletnym sk³adzie pod-
jêli cztery uchwa³y, z których dwie doty-
czy³y udzielenia wsparcia finansowego
dla powiatu koœciañskiego. Œmigielski sa-
morz¹d dofinansuje zakup sprzêtu me-
dycznego dla pracowni fizjoterapii
w Œmiglu w kwocie 20 tysiêcy z³otych.
Gmina wesprze tak¿e powiat koœciañski
przy przebudowie drogi powiatowej na
odcinku Wonieœæ - Widziszewo. Na ten
cel œmigielski samorz¹d przeznaczy
z bud¿etu 297 tysiêcy z³otych.
Ponadto, w trakcie sesji rada wyrazi³a
zgodê na sprzeda¿ dzia³ki po³o¿onej
w Œmiglu przy ulicy Koœciuszki, na któ-
rej zlokalizowany jest budynek handlo-
wy, a tak¿e wprowadzi³a bie¿¹ce zmiany
do bud¿etu gminy.

AKA, foto A.Wieczorek

Sesja Rady Miejskiej Œmigla
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Podczas sesji Rady Powiatu Koœciañ-
skiego, która odby³a siê 26 lutego br.

Burmistrz Œmigla -Wiktor Snela odebra³
certyfikat: „Gmina Przyjazna Rowerzy-
stom” przyznany Gminie Œmigiel przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze. Wrêczenia dokona³ Tadeusz
Krzy¿anowski, cz³onek Zarz¹du G³ówne-
go PTTK.
Certyfikat zosta³ przyznany w ramach
II Ogólnopolskiego Konkursu Gmina
Przyjazna Rowerzystom 2013. Œmigiel

ŒMIGIEL - GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM
by³ jedn¹ z piêciu gmin w Polsce, które
otrzyma³y tytu³ w kategorii gminy miej-

sko-wiejskie: od 10 do 20 tysiêcy miesz-
kañców. Poza Œmiglem, w tym przedzia-
le, certyfikaty przyznano trzem gminom
z Wielkopolski: Czempiñ, Krzywiñ i Mu-
rowana Goœlina oraz gminie Sulêcin z wo-
jewództwa lubuskiego.
W sk³ad jury weszli przedstawiciele: Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, Zwi¹zku
Powiatów Polskich, Polskiej Organizacji
Turystycznej oraz PTTK.

AKA
foto WPKBurmistrz odbiera certyfikat

W Koœcianie, 18 lutego br., odby³o
siê XVIII Seminarium Historyków

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na
temat: „Ku prawdzie. Historycy powsta-
nia wielkopolskiego w pamiêci nastêp-
ców”. Goœciem specjalnym by³ prof. An-
drzej Kunert - historyk, a tak¿e sekre-
tarz Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mê-
czeñstwa. Podczas tegorocznego semina-
rium wspominano naukowców i pasjona-
tów badaj¹cych dzieje powstania. Jednym
z pierwszych by³ Zygmunt Wieliczka,
który w 20-leciu miêdzywojennym spisa³
w³asne wspomnienia. Wœród wspomina-
nych naukowców znalaz³ siê prof. Zdzis³aw
Grot, ³¹cznik dowódcy powstania wielko-
polskiego - Stanis³awa Taczaka, a póŸniej
ceniony historyk. Jeden z wyk³adów zo-
sta³ poœwiêcony archiwiœcie - Tadeuszowi
Grygierowi i innym badaczom, m.in. prof.
Antoniemu Czubiñskiemu, prof. Benono-
wi Miœkiewiczowi, dr Ludwikowi Gomol-
cowi oraz Ignacemu Andrzejewskiemu.
Koœciañskie seminarium historyków po-
wstania wielkopolskiego sta³o siê okazj¹
do wrêczenia odznaczeñ i wyró¿nieñ.

MEDALE DLA NASZYCH REGIONALISTÓW

Medale „Pro Patria” otrzymali:
prof. Zbigniew Dworecki,
dr Wojciech Grobelski, bur-
mistrz Koœciana - Micha³ Jurga,
prof. Janusz Karwat, dr Zdzis³aw
Koœciañski, Teresa Mas³owska,
Bernard Piotrowski, dr Marek
Rezler, Piotr Ruszkiewicz
i Wawrzyniec Wierzejewski.
Otrzyma³y je tak¿e dwie osoby
szczególnie zwi¹zane z nasz¹
gazet¹: Hubert Zbierski - œmi-

gielski regionalista, wspó³twórca i wielo-
letni redaktor naczelny „Witryny Œmi-
gielskiej” oraz Jan Pawicki z Koœciana -
od wielu lat publikuj¹cy w naszej gaze-
cie swoje artyku³y historyczne.
W czasie uroczystoœci wrêczone zosta³y
równie¿ medale pn. „Opiekun Miejsc Pa-
miêci Narodowej”. Jan Pawicki znalaz³ siê
równie¿ wœród osób, które tego dnia
otrzyma³y Odznaki Honorowe Towarzy-
stwa Pamiêci Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919 - Wierni Tradycji.
Gratulujemy odznaczonym!

M.D., foto Anna Szklarska-Meller

Hubert Zbierski  odznaczany  medalem
„Pro Partia”

Jan Pawicki w czasie odnaczenia

Swoje chwalimy, czeskie te¿ znamy -
pod takim tytu³em realizowany jest

w Szkole Ponadgimnazjalnej w Niet¹¿ko-
wie projekt unijny, w ramach którego
5 uczniów technikum rolniczego
i 5 uczennic technikum ¿ywienia i gospo-
darstwa domowego wyjecha³o na dwuty-
godniowy sta¿ do Czech. Celem wyjaz-
du jest szkolenie i zdobycie praktyczne-
go doœwiadczenia zawodowego w zakre-
sie gastronomii i rolnictwa.
Partnerem w organizacji sta¿u jest szko-
³a - Stredni prumyslova skola a Sredni
odborne uciliste Pelhrimov w Czechach.
Aby u³atwiæ uczniom kontakty, ju¿ w lu-
tym odby³y siê dla nich specjalne zajêcia
z lektorem. Podczas praktyk, które od-

SWOJE CHWALIMY, CZESKIE TEŻ ZNAMY
bywaj¹ siê w warsztatach szkolnych, sto-
³ówce szkolnej, gospodarstwach rolnych
oraz zak³adach gastronomicznych, m³o-
dzie¿ uczy siê: technologii stosowanych
w rolnictwie i gastronomii,
uczestniczy w lekcjach
i wymianie doœwiadczeñ
z czeskimi uczniami oraz
poznaje podstawy i s³ow-
nictwo zawodowe jêzyka
czeskiego oraz kulturê
i zwyczaje Czechów. To
wszystko pomo¿e im
w przysz³oœci w pracy
w Polsce, a tak¿e w odna-
lezieniu siê w pracy o od-
miennych warunkach kul-

turowych i jêzykowych.
Uczniowie wyjechali pod opiek¹ nauczy-
cieli z ZSP z Niet¹¿kowa.

I. Szablewska, foto archiwum

Zajêcia z lektorem
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Pose³ na Sejm RP - Ma³gorzata Adam-
czak zosta³a uhonorowana przez

Zwi¹zek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych

ODZNACZENIE DLA PANI POSE£
odznak¹ za wspó³pracê i za-
s³ugi dla zwi¹zku. Uroczy-
stoœæ odby³a siê w czwartek,
6 marca w Restauracji „Mar-
ta” w Œmiglu, a wrêczenia od-
znaki dokona³ prezes Ko³a
Miejsko-Gminnego Komba-
tantów w Œmiglu - W³ady-
s³aw Piecuch. Po czêœci ofi-
cjalnej, uczestnicy w mi³ej
i rodzinnej atmosferze przy-
st¹pili do wspólnego posi³-
ku.

M.M., foto Micha³ Majer

Niezwyk³¹ lekcjê gimnastyki mieli
okazjê prze¿yæ 18 marca br. ucznio-

wie i przedszkolacy Szko³y Filialnej
w ̄ egrówku. W ramach kampanii pn. „Rok
szko³y i przedszkola w ruchu”, dzieci spo-
tka³y siê ze starszymi kole¿ankami upra-
wiaj¹cymi od wielu lat taekwondo.
Aldona i Wioletta Michalskie nale¿¹ do
koœciañskiego klubu sportowego „Sokó³”,
w którym uprawiaj¹ taekwondo pod
opiek¹ Krzysztofa Stankiewicza i Katarzy-
ny Kubackiej i zdobywaj¹ liczne sukcesy.
Dziewczyny opowiedzia³y dzieciom na

NIECODZIENNA LEKCJA
czym polega ten efektowny, choæ doœæ nie-
bezpieczny sport oraz jak wa¿na jest sa-
modyscyplina i szacunek do przeciwnika.
Nauczy³y niektórych wyra¿eñ okreœlaj¹-
cych techniki walki i samoobrony oraz li-
czenia po koreañsku. Zaprezentowa³y
ubiór i wyposa¿enie sportowca oraz da³y
ma³y pokaz swych umiejêtnoœci.
Dzieci by³y zachwycone. Chêtnie podejmo-
wa³y próby wykonywania ró¿nych technik
walki, z wielkim zaanga¿owaniem wyko-
nywa³y rozgrzewkê i æwiczenia rozci¹ga-
j¹ce. Spotkanie to z pewnoœci¹ zachêci nie-

których do  ruchu, by móc wykazaæ siê
kiedyœ tak¹ sprawnoœci¹, jak goœcie.
Aldonie i Wioletcie Michalskim ¿yczymy
dalszych osi¹gniêæ i wielu sukcesów spor-
towych.

A. £ochowicz, foto archiwum

Kolejny, ju¿ szósty raz w Zespole
Szkó³ w Starym Bojanowie patronat

nad Dyktandem Rodzinnym obj¹³ Bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela, który ufun-
dowa³ puchary dla zdobywców pierw-
szych miejsc.
Tradycyjnie tekst dyktand dla dwóch
grup wiekowych (gimnazjum i szko³a
podstawowa) u³o¿y³a Iwona Gubañska -
konsultant metodyczny jêzyka polskiego.
Teksty by³y d³ugie i nie³atwe. Wyzwanie
ortograficzne podjê³o ponad stu uczest-
ników. Bezb³êdnie zosta³a napisana tyl-
ko jedna praca.
W trakcie sprawdzania przez komisjê
prac konkursowych uczestnicy mogli
skosztowaæ ciast upieczonych przez ro-
dziców, a tak¿e podziwiaæ zdolnoœci ak-
torskie m³odszych uczniów szko³y w Sta-
rym Bojanowie. Uczniowie z kl. IIb za-
prezentowali baœñ pt. „Dwanaœcie miesiê-
cy” i wiersz pt. „Pan kotek by³ chory”.
Natomiast uczniowie z kl. IIIa przedsta-
wili „Rzepkê”, wiersz „S³owa i s³ufka”
oraz kilka piosenek. Na zakoñczenie
dziewczyny zatañczy³y zumbê.
Po czêœci artystycznej przyszed³ czas na
og³oszenie wyników. W kategorii szko³a
podstawowa zwyciê¿y³a Zofia Samol,

VI RODZINNE DYKTANDO
Micha³ Kasprzak zaj¹³
miejsce drugie, a za nim
uplasowa³a siê Wiktoria
Piotrowska. W katego-
rii gimnazjum pierwsze
miejsce zajê³a Joanna
Kolanowska, drugie Ali-
cja Mueller, a trzecie Ja-
goda Chudziñska. Zwy-
ciêzcom w pisaniu dyk-
tanda, jak wskazuje na-
zwa konkursu, pomaga-
li cz³onkowie rodziny.
Puchary wrêczy³a Wie-
s³awa Poleszak-Kraczew-
ska - zastêpca Burmistrza Œmigla,
która ka¿dego roku zaszczyca
szko³ê swoj¹ obecnoœci¹. Pani wi-
ceburmistrz ufundowa³a tak¿e
osobist¹ nagrodê, ksi¹¿kê dla naj-
m³odszego uczestnika konkursu.
Dyktando nie mog³oby odbyæ siê
bez pomocy finansowej sponso-
rów, wspó³pracy z nauczycielami
i obecnoœci samych konkursowi-
czów, dlatego wszystkim serdecz-
nie dziêkujemy.

ZS w Starym Bojanowie
foto archiwum

Pami¹tkowe zdjêcie z kombatantamiOdznaczenia dokona³ W³adys³aw Piecuch

Dzieci by³y zachwycone

Teksty by³y d³ugie i nie³atwe

Puchary wrêczy³a Wies³awa Poleszak-Kraczewska
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Jak co roku, w marcu, w sali wiejskiej
w Bronikowie odby³a siê uroczystoœæ

dedykowana seniorom, zorganizowana
przez miejscow¹ szko³ê. Tegoroczna im-
preza zbieg³a siê z rozpoczynaj¹cym za-
pusty tzw. „t³ustym czwartkiem”. St¹d te¿
czêœæ artystyczna w ca³oœci nawi¹zywa-
³a do tradycji ludowych zwi¹zanych w³a-
œnie z tym dniem. Honory gospodarza
pe³nili wspólnie dyrektor Zespo³u Szkó³
w Bronikowie - Piotr Filipowicz wraz
z przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Szkolnego
- Rozali¹ Dorsz. Po czêœci oficjalnej,
w której nie zabrak³o ¿yczeñ oraz uroczy-
stego odœpiewania seniorom „Stu lat” od-
by³a siê czêœæ artystyczna. Wychowan-
kowie oddzia³u przedszkolnego oraz
dzieci z klasy I i II szko³y podstawowej
zaprezentowali swoje umiejêtnoœci: recy-
tatorskie, wokalne i taneczne. Uczniowie
klasy III szko³y podstawowej wystawili

ŒWIÊTO SENIORA W BRONIKOWIE
przedstawienie pt. „P¹czki
i faworki u babci Honorki”,
zaœ uczniowie starszych
klas przygotowali przedsta-
wienie pt. „Tradycje ludowe
Wielkopolski”. Ponadto, na
scenie wyst¹pi³ szkolny ze-
spó³ muzyczny „3po3”. Swój
uk³ad choreograficzny za-
prezentowali równie¿ ucznio-
wie ze szkolnego kó³ka ta-
necznego. Na zakoñczenie
seniorzy wspólnie z kapel¹
ludow¹ odœpiewali kilka pie-
œni ludowych. Dla wszyst-
kich uczestników imprezy
przygotowano s³odki poczê-
stunek: smakowite p¹czki
i faworki.

ZS w Bronikowie
foto archiwum

„P¹czki i faworki u babci Honorki”

Goœcie przy p¹czkach i faworkach

Takich koncer tów jeszcze
      w Centrum Kultury w Œmi-
glu nie by³o. Ju¿ sam fakt, ¿e bi-
lety na pier wszy planowany
8 marca o godz. 1900 koncert zo-
sta³y sprzedane na miesi¹c przed
terminem, zaskoczy³ organizato-
rów. Nie pozosta³o nic innego,
jak zaplanowaæ kolejny koncert,
na który równie¿ bilety rozcho-
dzi³y siê „jak œwie¿e bu³ki”. Te-
raz, po prze¿yciu tych dwóch
koncertów, nikogo ju¿ ten feno-
men nie dziwi, gdy¿ wystêpy
Teresy Werner okaza³y siê nie-
samowite! Czysty, melodyjny
œpiew i piosenki wpadaj¹ce
w ucho, które jak siê okaza³o maj¹ wielu
mi³oœników, to tylko po³owa tego sukce-
su. To, co szczególnie rzuca³o siê w oczy
w zachowaniu pani Teresy na scenie
i poza ni¹, to niezwyk³y szacunek dla pu-
blicznoœci, poczucie humoru i serdecz-

noœæ. Chyba ¿aden z wystêpuj¹cych do-
tychczas na naszej scenie artystów nie
da³ z siebie, a¿ tyle, nie okazywa³ takiej
radoœci i ciep³a w kontakcie z publiczno-
œci¹. Wystarczy³o parê minut, a miedzy
Teres¹ Werner, a s³uchaczami wywi¹za-

³a siê niesamowita wiêŸ. Ka¿dy
z tych koncertów trwa³ ponad
dwie godziny i po ka¿dym
z nich artystka nie ¿a³owa³a cza-
su na wspólne zdjêcia i rozdawa-
nie autografów. Nic dziwnego, ¿e
wszyscy byli ni¹ wrêcz oczarowa-
ni. Równie¿ pani Teresa by³a za-
dowolona z tych spotkañ z publicz-
noœci¹. W krótkim czasie po kon-
cercie na jej oficjalnej stronie uka-
za³y siê zdjêcia ze œmigielskiego
wystêpu oraz wpis - Dziêkujê Wam
Kochani z ca³ego serca za gor¹ce
przyjêcie, zaœpiewane „Sto lat”,
gromkie brawa i g³osy... „zostañ
z nami”. Do mi³ego zobaczenia. Po-

zdrawiam.
Jak zapowiedzia³ dyrektor Centrum Kul-
tury - Eugeniusz Kurasiñski, by³y to
pierwsze, ale nie ostatnie koncerty Te-
resy Werner w Œmiglu.

M.D., foto M. Dymarkowska

NIESAMOWITE KONCERTY

SDM W ŒMIGLU
Koncert Starego Dobrego Ma³¿eñ-

stwa w Œmiglu planowany by³ na
grudzieñ ubieg³ego roku. Jednak z przy-
czyn niezale¿nych zosta³ prze³o¿ony na
14 marca br. By³ to pierwszy wystêp
SDM-u po rozpadzie grupy, który nast¹-
pi³ w kwietniu 2012 r. Wówczas to lider
zespo³u - Krzysztof Myszkowski zacz¹³
wraz z Bolo Pietraszkiewiczem i Roma-
nem Ziobro nowy rozdzia³ w dziejach Sta-
rego Dobrego Ma³¿eñstwa. Pozostali ar-
tyœci stworzyli zespó³ pod nazw¹ „U Stud-

ni”, którego koncer t mie-
liœmy okazjê prze¿ywaæ
wiosn¹ ubieg³ego roku.
Koncert SDM trwa³ ponad
dwie godziny i wype³niony
by³ g³ównie najnowszym
reper tuarem z p³yty pt.
„Mówi M¹droœæ”. W progra-
mie znalaz³o siê równie¿ kil-
ka starych utworów.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Roman Ziobro

Teresa Werner
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DRUGA GIE£DA POMYS£ÓW

W Œmiglu, po raz drugi odby³a siê
impreza pn. „Tutaj ka¿dy mo¿e…

II Gie³da pomys³ów - osi¹gniêcia i mo¿li-
woœci so³ectw”. W sali Centrum Kultury
23 marca stanê³o ³¹cznie piêtnaœcie sto-
isk. Swoje osi¹gniêcia i mo¿liwoœci zapre-
zentowa³y so³ectwa: Czaczyk, Stare Bo-
janowo, ̄ egrowo, Bronikowo, Przysieka
Polska, Karœnice, Bielawy jako Wioska
Pieczarkowa, Robaczyn, Niet¹¿kowo,
Bruszczewo, Czacz, Karmin, Maria Spli-
steser z So³ectwa Wonieœæ oraz Osiedle
nr 3 w Œmiglu i 2 Œrodowiskowa Dru¿y-
na Harcerska „S³oneczna Gromada” im.
Janka Bytnara „Rudego” z ¯egrówka.
Na stoiskach mo¿na by³o nie tylko po-
dziwiaæ rêkodzie³o z zastosowaniem naj-
ró¿niejszych technik pocz¹wszy od: szy-
de³kowania, deqoupage, rzeŸby, malar-
stwa, a skoñczywszy na wyrobach z pa-
pieru i papierowej „wikliny”, ale tak¿e
by³o mo¿na skosztowaæ potraw z grzyba-
mi i wypieków. Organizatorzy - Stowarzy-
szenie „Partnerstwo Lokalne w Œmiglu”
po³¹czyli gie³dê z mo¿liwoœci¹ wziêcia
udzia³u w konkursie og³oszonym przez
Wielkopolsk¹ Izbê Rolnicz¹ na „Naj-
smaczniejsz¹ potrawê z grzyba”. Warun-

kiem przyst¹pienia do konkursu by³o
przygotowanie degustacji potrawy dla 50
osób. Zwiedzaj¹cy kosztowali kremu
z pieczarek, sa³atki z pieczarek, piecza-
rek w occie, bigosu cygañskiego i zapie-
kanki z pieczarkami przygotowanych
przez So³ectwo Karœnice, zupy pieczar-
kowej, pierogów z grzybami, krokietów
z kapust¹ i grzybami, a tak¿e wypieków
zaser wowanych przez Osiedle nr 3
w Œmiglu, zupy grzybowej prezentowa-
nej przez Robaczyn, lecza z pieczarkami
i kie³bas¹ z so³ectwa Bielawy, jak równie¿
kruchego placka z pieczarkami z Urzê-
du Miejskiego Œmigla. Niektóre z so-
³ectw, poza stoiskiem, przygotowa³y spe-
cjalne prezentacje. Czaczyk oraz Broni-
kowo postawili na historiê. Miros³awa
Skoracka z Czaczyka zaprezentowa³a
opracowany przez ni¹ s³ownik miejsco-
wej gwary, a Piotr Filipowicz zachêca³ do
zwiedzania oraz poznania historii Broni-
kowa i okolic. S³awomir i Kamil Kowal-
scy z Niet¹¿kowa opowiedzieli o swojej
pasji udzia³u w rajdach terenowych,
a tak¿e sukcesie zdobycia Pucharu Pol-
ski OFF Road 2013 w najtrudniejszej i naj-
bardziej presti¿owej klasie extreme. So-

³ectwo Stare Bojanowo reprezentowa³
Klub Modelarski, który dokona³ pokazu
modeli samochodowych. Na tym stoisku
mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ kolekcjê
miniatur wozów stra¿ackich prezento-
wan¹ przez OSP Stare Bojanowo.
Podczas imprezy nie zabrak³o wystêpów
na scenie. Przed publicznoœci¹ zaprezen-
towa³y siê zuchy z ¯egrówka oraz woka-
listki: Anna Przybylska i Paulina Szcze-
paniak.
Impreza odby³a siê przy wsparciu Gmi-
ny Œmigiel, Starostwa Powiatowego
w Koœcianie i Centrum Kultury w Œmi-
glu. W imprezie uczestniczyli m.in.: bur-
mistrz - Wiktor Snela, Wies³aw Kasper-
ski - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Ste-
fan Stachowiak - radny Powiatu Koœciañ-
skiego, Wies³awa Poleszak-Kraczewska
- zastêpca Burmistrza Œmigla.
Na zakoñczenie imprezy Anna Wieczorek
- prezes stowarzyszenia oraz wiceprezes -
S³awomir Grzelczyk wrêczyli uczestnikom
gie³dy pami¹tkowe grawertony z podziê-
kowaniami. Organizatorzy zadbali równie¿
o ciep³y posi³ek dla wystawców.

AKA
foto A. Kasperska

UWAGA!
Na parkomatach umieszczone zosta³y harmonogramy sprz¹tania ulic i miejsc parkingowych. Prosi siê u¿ytkowników ruchu

o nieparkowanie pojazdów na wymienionych ulicach w terminach i godzinach wyznaczonych w harmonogramie.

Druga Gie³da Pomys³ów
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 MIESZKAŃCY ZIEMI ŚMIGIELSKIEJ W IV KORPUSIE POLSKIM
I BITWIE POD MONTE CASSINO

W maju 2014 roku mija 70. rocznica
bitwy pod Monte Cassino, która

by³a jedn¹ z najkrwawszych bitew II woj-
ny œwiatowej. Wziêli w niej udzia³ ¿o³nie-
rze polscy, wœród których znaleŸli siê
mieszkañcy ziemi œmigielskiej. Warto
wiêc przy tej okazji przypomnieæ okolicz-
noœci i przebieg tych wydarzeñ oraz ich
bohaterów.
W lipcu 1942 roku Stalin zgodzi³ siê na
ewakuacjê do Persji 40 tysiêcy ¿o³nierzy
polskich oraz 26 tysiêcy kobiet i dzieci.
Z jednostek wojskowych ewakuowanych
z terenów dawnego ZSRR zosta³ w dniu
21 lipca 1943 roku utworzony w p³n. Ira-
ku II Korpus Polski pod dowództwem
gen. W³adys³awa Andersa. W jego sk³ad
wchodzi³y m.in.: 3 Dywizja Strzelców
Karpackich, 5 Kresowa Dywizja Piecho-
ty, Warszawska Br ygada Pancerna,
2 Grupa Artylerii, saperzy i inne s³u¿by.
W sierpniu i wrzeœniu 1943 roku korpus
zosta³ przeniesiony do Palestyny, a w li-
stopadzie i grudniu 1943 roku do Egip-
tu. Ostatni etap drogi do Europy roz-
pocz¹³ siê 16 grudnia tego samego roku.
Pierwszy transport dotar³ do W³och 21
grudnia. II korpus wszed³ w sk³ad 8 Ar-
mii Brytyjskiej. Swoj¹ pe³n¹ chwa³y dro-
gê bojow¹ rozpocz¹³ od udzia³u w bitwie
pod Monte Cassino. By³a to 4 faza tej bi-
twy. Pierwsza rozpoczê³a siê 15 stycznia
1944 roku od natarcia Amer ykanów
i Francuzów, do których 17 stycznia do-
³¹czyli Brytyjczycy, którzy w ramach ope-
racji Panther przeprawili siê przez rzekê

Garigliano, miêdzy Monte
Cassino, a morzem. Nieste-
ty natarcie zosta³o powstrzy-
mane przez Niemców. II i III
faza bitwy rozpoczê³a siê pod
koniec lutego 1944 roku, gdy
bombowce alianckie zrzuci-
³y na klasztor 400 t. bomb.
W tych fazach bitwy zaanga-
¿owany by³ korpus nowoze-
landzki, II Korpus Amery-
kañski i Francuski Korpus Ekspedycyj-
ny. Przeprowadzony po bombardowaniu
atak oddzia³ów Maor ysów Gurkhów
i Hindusów nie powiód³ siê. 15 marca
1944 roku ponowiono próbê zdobycia
Monte Cassino. Na pozycje niemieckie
zrzucono 992 t. bomb, a w trakcie ostrza-
³u artyleryjskiego wystrzelono na pozy-
cje niemieckie 195 tysiêcy pocisków ar-
tyleryjskich. W zwi¹zku z tym znów:
Maorysi, Hindusi, Gurkhowie i Anglicy
nie podo³ali pokonaæ wroga. Zginê³o
m.in. 863 Nowozelandczyków i ponad
1000 Hindusów. W nocy z 11/12 maja
1944 rozpoczê³a siê 4 faza bitwy, w któ-
rej oprócz II Korpusu Polskiego wziê³y
udzia³: 13 Korpus Brytyjski, 1 Korpus
Kanadyjski i Francuski Korpus Ekspedy-
cyjny. Atak rozpocz¹³ siê przy akompa-
niamencie wystrza³ów 1600 dzia³ zgroma-
dzonych na odcinku 20 mil. Po przerwa-
niu ognia artyleryjskiego uderzy³y 2 dy-
wizje polskie tj. 3 DSK i 5 KDP. Po po-
cz¹tkowym sukcesie nasze oddzia³y zo-
sta³y zatrzymane i zmuszone do powro-

tu na pozycje wyjœciowe. Natarcie zosta-
³o wznowione 17 maja. Po opanowaniu
dominuj¹cych wzgórz m.in. Widma
S Angelo, 593 i 569 w dniu 18 maja opa-
nowano klasztor, na którym zawieszono
polski proporzec. W bitwie zginê³o 860
¿o³nierzy polskich, a 2822 zosta³o rannych.
£¹cznie alianci w tej fazie bitwy stracili
4267 ¿o³nierzy, którzy zginêli, a 4068 zagi-
nê³o. Gen. Anders wizytuj¹c pole walki
napisa³: „Na wzgórzu lej, obok leja, krater
obok krateru, po bombach i granatach.
Wœród nich walaj¹ce siê strzêpy mundu-
rów, porozrzucane he³my sojusznicze i nie-
mieckie, karabiny rêczne i maszynowe,
granaty rêczne”. Zdobycie Monte Cassi-
no i Piedimonte umo¿liwi³o wykonanie
skutecznego natarcia na p³n. w celu odblo-
kowania przyczó³ka pod Anzio i uderze-
nie na Rzym. Warto tak¿e zwróciæ uwagê
na to, ¿e liczebnoœæ IV Korpusu wynosi³a
w dniu 1 paŸdziernika 1943 roku 52 688
ludzi, a we wrzeœniu 1945 roku 105 tysiê-
cy.

Jana Pawicki

W marcowym numerze „Witryny
Œmigielskiej” br., w artykule dot.

dziejów œmigielskiej „Pogoni” autor
p. Hubert Zbierski w sposób katego-
ryczny przyjmuje za datê powstania
klubu rok 1929, opieraj¹c siê na doku-
mencie (znanym tak¿e autorowi tych
s³ów), w którym zg³aszaj¹cy u¿ywaj¹
zwrotu „nowo utworzone Towarzy-
stwo...”. Jednak¿e mam ogromne w¹t-
pliwoœci, co do tej przes¹dzaj¹cej tezy.
Towarzystwo Ko³owników „Pogoñ” po-
wsta³o 22.09.1912 roku w oparciu
o obowi¹zuj¹ce wówczas przepisy pru-
skie (z XIX w. i 1908 roku). Na ich pod-
stawie bowiem opracowano i oddano

CZY „POGOÑ” LICZY PONAD 100 LAT?
do zatwierdzenia najwa¿niejszy doku-
ment za³o¿ycielski, jakim by³ statut,
w którym okreœlono cele w³adzy i za-
sady dzia³ania towarzystwa. Si³¹ rzeczy
w odrodzonej II RP obowi¹zywa³y
nowe zasady tworzenia i dzia³ania or-
ganizacji spo³ecznych, st¹d koniecz-
noœæ opracowania nowego statutu dla
dzia³aj¹cego od 1929 roku Towarzy-
stwa Cyklistów „Pogoñ 1929” - tylko
w tym sensie by³o to „nowe”, bo ko-
nieczne do reaktywacji dawnego towa-
rzystwa. O metryce organizacji decy-
duje data zatwierdzenia statutu, ale
w tych skomplikowanych czasach po
I wojnie œwiatowej, tak¿e tradycja. Ba-

da³em ju¿ w 2007 roku statuty z 1912
i 1929 roku. Zwróci³em w nich uwagê
na datê obowi¹zywania statutów tj.
22.09., a tak¿e prawie to¿sam¹ nazwê
klubu. Czy by³ to tylko przypadek? Cha-
rakterystyczna jest te¿ treœæ tych doku-
mentów - prawie identyczna. Tak wiêc
mamy tu do czynienia z typowym - zda-
niem autora - przypadkiem reaktywacji
„uœpionego” w wyniku I wojny œwiatowej
towarzystwa i mo¿na siê jednak w tej sy-
tuacji zastanowiæ, czy nie jest jednak za-
sadne przyjêcie, ¿e klub „Pogoñ” istnie-
je od 1912 roku (z przerw¹ do 1929 roku),
tj. ju¿ ponad 100 lat.

Jan Pawicki
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ZAPOMNIANE KOENIG ZEE

Mapa WIG z 1934 r., Ÿród³o - Politechnika w Zurichu

Obraz Stanis³awa Wawrzyniaka przedstawiaj¹cy Koenig Zee

Ostatnie œlady w Niet¹¿kowskim lesie

W rzeczach po zmar³ym ojcu, Stani-
s³awie Wawrzyniaku, znalaz³em za-

kurzony, zapomniany obraz, namalowa-
ny przez ojca ponad 80 lat temu, w roku
1931. Przedstawia on jeden z piêkniej-
szych zak¹tków ziemi œmigielskiej, po³o-
¿ony w lesie miêdzy Niet¹¿kowem a Wy-
dorowem. Jest to jezioro staw zwane po
niemiecku Koenig Zee, w t³umaczeniu na
polski - Królewskie Jezioro.
By³o to bardzo urokliwe miejsce, cel spa-
cerów, spotkañ oraz majówek. Pielgrzym-
ki œmigielskie, udaj¹ce siê na odpust do
Górki Duchownej odpoczywa³y przy jego
brzegach. Ojciec opowiada³ mi, ¿e w cza-
sie okupacji w latach 1939-45 jezioro na-
le¿a³o do Niemca Neumanna, m³ynarza
ze Œmigla, który zleci³ mojemu ojcu opie-
kê nad tym jeziorem. Musia³ je zarybiaæ,
dokarmiaæ ryby, wycinaæ zbêdne drze-
wa zacieniaj¹ce lustro wody, konserwo-
waæ wa³y i œluzê.
Po zakoñczeniu wojny jezioro zaczê³o
niszczeæ, gdy¿ nie mia³o gospodarza.
Ojciec chcia³ je wydzier¿awiæ i u¿ytko-
waæ, czym narazi³ siê ówczesnym w³a-
dzom, niechêtnym prywatnej inicjatywie.
Nie raz w niedzielê ojciec zabiera³ mnie
na wycieczkê rowerow¹ nad „Kenigzej”.
Ze smutkiem patrzy³ na zaroœniête olch¹
bagno, które kiedyœ by³o piêknym jezio-
rem, na zniszczone wa³y i œluzê, których
resztki dzisiaj widniej¹ w lesie. Kto dziœ
jeszcze pamiêta o Koenig Zee?

Jan Wawrzyniak

Od Redakcji
Jan Wawrzyniak pochodzi ze Œmigla,
obecnie jest mieszkañcem Starej Góry.
Po wspomnianym przez pana Jana Ko-
enig Zee pozosta³y ju¿ tylko reszki mur-
ków i œlady wa³ów w niet¹¿kowskim le-
sie. Jak sam wspomina, betonowa œluza
zast¹pi³a t¹ drewnian¹ jeszcze w czasie
wojny. Wœród snutych przez niego wspo-
mnieñ z tego okresu jeszcze jedno doty-
czy³o ojca i jego pracy przy Koenig. Otó¿
wspomniany Niemiec do dokarmiania
ryb da³ panu Stanis³awowi ziarno, min.
pszenicy i ³ubinu. Nie trzeba wspominaæ,
¿e by³ to towar trudny do zdobycia w cza-
sie wojny. Pan Stanis³aw, ¿eby wygl¹da-
³o, ¿e dokarmia ryby rozrzuca³ co jakiœ
czas trochê ziarna na brzegu, a resztê
bra³ do karmienia kur. Kiedyœ Niemiec
zwróci³ mu uwagê, ¿eby dokarmiaj¹c
ryby, stara³ siê nie zostawiaæ œladów na
brzegu, bo taki towar jest deficytowy
i lepiej, ¿eby nie k³u³ w oczy. Od tego cza-
su ju¿ ca³e ziarno sz³o do karmienia kur.
Wielu Polaków toczy³o w tamtych czasach

takie w³aœnie, ma³e, „prywatne” wojny
z Niemcami. Zachêcamy gor¹co czytelni-
ków do spisywania tych okruchów wspo-
mnieñ naszych rodziców, dziadów, czy pra-

dziadków i dzielenia siê nimi za pomoc¹
naszej gazety. A mo¿e ktoœ posiada foto-
grafiê wspomnianego Koenig Zee?

M. D., foto M. Dymarkowska
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CZEŒÆ 2
T³umaczenie niektór ych zawar tych
w tekœcie skrótów:
dm., dym. - domy
mk. - mieszkañcy
kat. - katolicy
ew. - ewangelicy
analf. - analfabeci
domin. - dominium (w prawie rzymskim w³a-
snoœæ prywatna)
wœ szl. - wieœ szlachecka
fol. - folwark
st.p. - stacja pocztowa
stac.kol.¿el., stac. dr. ¿el. - stacja kolei ¿ela-
znej
klm, kil. - kilometry
par. - parafia
ssta - starosta
popielnica - urna, naczynie, najczêœciej glinia-
ne, s³u¿¹ce do przechowywania szcz¹tków
zmar³ego
zagrodnik - po ³ac. hortulanus - ch³op bezrol-
ny, posiadaj¹cy zagrodê (chata z ma³ym po-
dwórkiem i zabudowaniami gospodarczymi),
móg³ równie¿ posiadaæ ogród i ma³y skrawek
pola
komornik - nie posiada³ w³asnej cha³upy
i zamieszkiwa³ w domach bogatszych gospo-
darzy, za to mieszkanie odp³aca³ prac¹, lub
oddawa³ czêœæ zarobku

S£OWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA
POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW S£OWIAÑSKICH

Gniewowo, niem. Gnewen, 1.) wœ, pow.
koœciañski, 8 dm., 62 mk., wszyscy kat.,
19 analf., 2.) G. folw., nale¿y do Wojnie-
œcia (Woynitz), pow. koœciañski, 3 dm.,
17 mk. Poczta i st. kol. ¿el. w Starem Bo-
janowie (Alt-Boyen) o 7 kil.

Jeligowo, fol., pow. koœciañski. Boles³aw
ks. polski, nadaje r. 1247 koœcio³owi po-
znañskiemu wsi: J. i Wiewierczyn (K.W.,
n. 263)

Jezierzyce - polskie, niem Jeseritz-Po-
lnisch, dom. nad jeziorem, pow. koœciañ-
ski, 2302 mr. rozl. 10 dm. 125 mk., 13 ew.,
112 kat. W³asnoœæ Karola ̄ ychliñskiego.
W jeziorze jest grobla z kamieni wysta-
wiona bardzo dawna, tak nazwany most
dyabelski.

Karœnice, niem. Karschnitz 1.), wieœ,
pow. koœciañski, 20 dm. 194 mk., wszy-
scy kat., 67 analf. Poczta w Szmiglu
o 6 kil., st. kolei ¿el. i tel. w Starem-Boja-
nowie (Alt-Boyen) o 11 kil. 2.) K. folw.,
9 dm., 164 mk., nale¿y do dom. Czacza.

Koœcian, niem. Kosten, miasto powiato-
we W. KS. Poznañskiego, nad Obr¹, na
gruncie p³askim, dawniej bagnistym, pod
52°5` szer. p³n. i 34°19` d³ug. wsch. po³o-

¿one. Ziemia w okolicy jest przewa¿nie
pszenna. Wêgiel brutalny w pok³adach
doœæ znacznych znajduje siê w niewiel-
kiej g³êbokoœci. Gm. ma 2 miejsc.: a)
K.; b) Gnatowo, przedmieœcie. W r. 1871
mia³o 250 dm., 3595 mk.; 770 ew., 2553
kato.,1 chrzeœcijanin innego wyznania;
271 ¿yd.; w r. 1876 by³o 2927 mk.;
w r. 1881 cokolwiek nad 4000 mk. Lud-
noœæ polsko-katolicka znacznie przewa-
¿a, rolnictwo jest g³ównem zatrudnie-
niem mieszkañców okolicy i czêœci lud-
noœci miejskiej. Nadto mieszkañcy
K. trudni¹ siê kuœnierstwem i p³óciennic-
twem. Siedziba landrata, komisarza ob-
wodowego, budowniczego powiatowego,
kasy powiatowej, kontrolera katastru,
urzêdu poborowego. S¹d okrêgowy;
przed reorganizacj¹ z r. 1879 s¹d by³ po-
wiatowy kolegialny. Koœció³ kat. paraf.
nal. do dek. koœciañskiego; koœció³ par.
protest. nal. do dyecezyi leszczyñskiej,
synagoga. Szko³a rektorska, szko³a ele-
mentarna kilkuklasowa, 659 analf. pen-
sya ¿eñska, fabryka pude³ek, fabr. zapa-
³ek zatrudnia 50 robotników, fabr. tabaki
i cygar, w której pracuje 40 wiêŸniów
z miejscowej korekcyi, 25 wolnych robot-
ników i fabryka m³odzi prasowanych
(dro¿d¿y - przyp. red.) w Szczodrowie.
W przeciêciu wyrabiaj¹ siê rocznie 2 mi-
liony pude³ek po 1000 sztuk, 3000 pude-
lek cygar po 1000 sztuk, i 200 do 220 cent-
narów m³odzi. Handlem trudni¹ siê g³ów-
nie ¿ydzi; artyku³y handlu s¹: zbo¿e, we³-
na, okowita, skóry. K. ma 3 lekarzy prak-
tycznych, cyrulika, aptekê; jest siedzib¹

urzêdników, którym powierzona melio-
racyja Obry. Korekcya mieœci siê w klasz-
torze pobenedyktyñskim. Miejska kasa
oszczêdnoœci, nie. towarzystwo po¿ycz-
kowe (355 cz³onków) i polskie towarz.
po¿ycz. (558 cz³onków). Stacya kol. ¿el.
poznañsko-wroc³awskiej o 42 klm. od
Poznania; urz¹d pocztowy drugiej klasy,
stacya telegr. w mieœcie i na dworcu kol.
¿el., poczthalterya, poczta osobowa cho-
dzi do Grodziska; poczta listowa do Wy-
skoci. Goœciñce trzy przerzynaj¹ K.:
1) do Leszna; 2) do Grodziska; 3) do Jer-
ki. R. 1849-50 wychodzi³ w K. „Tygodnik
nadobrzañski”. Miasto dawniej obronne,
w dawnych aktach Costan lub Costenum
nazwane, mia³o w r. 1811: 242 dm., 1378
mk.; w r. 1837 zaœ 2044 mk. W czasie
podzia³u Polski po œmierci Boles³awa
Krzywoustego Sobies³aw, ksi¹¿ê czeski,
naje¿d¿aj¹c Szl¹sk, wówczas jeszcze do
Polski nale¿¹cy, wpad³ do Wielkopolski
i upodobawszy miejsce b³otami otoczo-
ne, zwane Koœcian, zbudowa³ tam zamek,
a¿eby st¹d Szl¹zaków ³atwiej na wodzy
trzyma³. Œmieræ go jednak¿e zaskoczy³a
r. 1140, przed ukoñczeniem budowli.
(Czyt. Kod. dypl. polski I, 324). Osada
pomimo to siê utrzyma³a, ludnoœæ nawet
siê pomna¿a³a, koœcio³y stanê³y i pomi-
mo wojen i grabie¿y z osady rozwinê³o
siê miasto. R. 1238 Henryk ksi¹¿ê wro-
c³awski, nada³ duchowieñstwu w Koœcia-
nie ró¿ne przywileje. PóŸniej czesi to
miasto opanowali i dopiero W³adys³aw
£okietek, wys³awszy syna Kazi-
mierza na poskromienie wiaro

Wycinek z mapy z roku 1826-30,
Ÿród³o:National Geospatial-Intelligence Agency
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c.d. ze strony 13
³omnych szl¹zaków, odebra³ je z r¹k na-
jezdników r. 1332. W³adys³aw Jagie³³o r.
1400 nada³ mu prawo niemieckie, co
do innych swobód porówna³ z Pozna-
niem i obdarzy³ wsiami Nac³aw, Czarn-
ków i Sieraków z w³adz¹ s¹downicz¹.
W XV wieku ju¿ K. posiada³ znaczne
fabryki sukna. Kazimierz Jagieloñczyk
ustanowi³ roku 1472 na sejmie piotr-
kowskim herb dla miasta, mianowicie
a¿eby nim oznaczaæ sukna koœciañ-
skie, które z czasem coraz wiêcej zy-
skiwa³y uznania. Herb przedstawia³
wie¿ê z or³em bia³ym i liter¹ C. Zyg-
munt I rozstrzygn¹³ spór pomiêdzy fa-

br ykantami sukna a w³aœcicielami
z okolicy o sprzeda¿ we³ny r. 1520
w ten sposób, ¿e od Wielkiejnocy do
œw. Micha³a sami tylko sukiennicy w Ko-
œcianie maj¹ we³nê kupowaæ, od œw. Mi-
cha³a zaœ do Wielkiejnocy ka¿demu ma
byæ wolnoœæ zapewniona nabywania tego
artyku³u handlu. Podobny przywilej uzy-
skali w tym czasie dla siebie kuœnierze
koœciañscy na skóry. Od panowania ju¿
Kazimierza Jagieloñczyka K. by³ staro-
stwem grodowym i drugim co do wiel-
koœci i ludnoœci w Wielkopolsce po Po-
znaniu. Zygmunt August r. 1548 potwier-
dzi³ wszystkie przywileje i swobody mia-
stu przez Kazimierza i jego nastêpców

nadane. ¯yj¹cy w tym czasie Gwagnin
pisze w swej kronice, ¿e to miasto
w równinie miêdzy b³otem bagnistem
le¿y, „mur, du¿y i wa³ trzeci oko³o nie-
go.” W wieku XVI ludnoœæ by³a
w znacznej czêœci niemiecka, utrzymy-
wa³a sta³e stosunki z Niemcami prote-
stanckiemi i okazywa³a wielk¹ sk³on-
noœæ ku reformacyi. Z archiwum miej-
skiego, doœæ bogatego, okazuje siê, ¿e
a¿ do panowania Wazów ludnoœæ nie-
miecka by³a o wiele liczniejsza od pol-
skiej; wszelkie czynnoœci miejskie odby-
wa³y siê bowiem do r. 1575 prawie wy-
³¹cznie w jêzyku niemieckim.

c.d.n.

25 luty - Œmigiel
Ok. godz. 2000 powiadomiono policjê
o kradzie¿y dokonanej w domu jednoro-
dzinnym, w Œmiglu. £upem z³odzieja,
który wykorzysta³ nieobecnoœæ domow-
ników, pad³a gotówka - 2 500 z³ oraz lap-
top. Przypominamy, ¿e odnotowujemy
du¿¹ iloœæ podobnych zdarzeñ, dochodzi
do nich na terenie ca³ego powiatu - naj-
wiêcej w mieœcie i gminie Œmigiel oraz
w Koœcianie. W³amywacze „atakuj¹” naj-
czêœciej wieczorem. Wszystko wskazuje
na to, ¿e wczeœniej sprawdzaj¹, obser-
wuj¹ upatrzone miejsce, aby nie spotkaæ
siê z domownikami. Wiadomo tak¿e, ¿e
w rejon przestêpstwa podje¿d¿aj¹ ró¿ny-
mi samochodami, najczêœciej na nume-
rach rejestracyjnych spoza powiatu ko-
œciañskiego. Auto parkowane jest w za-
le¿noœci od topografii terenu: w ustron-
nym, nieuczêszczanym miejscu, innym
razem w miejscu, gdzie „wtopi siê
w t³um” innych samochodów. Bywa³y
przypadki, i¿ podczas rozpoznania z³o-
dziej napotyka³ mieszkañca, wtedy prze-
stawia³ legendê o „rzekomej pomy³ce
w poszukiwaniu innego domu, czy oso-
by”. Kolejny raz zwracamy siê z apelem,
aby w przypadku zauwa¿enia jakiejœ z opi-
sanych powy¿ej sytuacji, natychmiast po-
informowaæ policjê - 997.

26 luty - Œmigiel
Ok. godz. 500 w Œmiglu policjanci pod-
czas kontroli drogowej zatrzymali 21-lat-
ka z powiatu koœciañskiego. Mê¿czyzna
posiad³ przy sobie dwa woreczki struno-
we z suszem, które narkotest zidentyfi-
kowa³ jako marihuanê.

28 luty - Wonieœæ
Ok. godz. 1930 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o po¿arze 50 balotów s³omy na tere-

nie gospodarstwa rolnego w Wonieœciu.
Straty wyceniono na kwotê ok. 2 000z³.
Trwa ustalanie przyczyn po¿aru.

28 luty - Stary Bia³cz
Ok. godz. 2015 zatrzymano do kontroli
drogowej 17-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel kieruj¹cego motorowerem. Prze-
prowadzone badanie trzeŸwoœci wykaza-
³o 0,4 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu kieruj¹cego.

6 marzec - Gliñsko
Ok. godz. 1625 policjanci WRD zatrzymali
do kontroli drogowej kieruj¹cego do-
stawczym samochodem marki Renault,
33-letniego mieszkañca gm. Œmigiel.
Przeprowadzone badanie stanu trzeŸwo-
œci wykaza³o 1,7 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu kieruj¹cego.

8 marzec - gm. Œmigiel
Ok. godz. 1605 na drodze Poladowo-Mo-
rownica policjanci WRD zatrzymali
do kontroli drogowej kieruj¹cego moto-
rowerem, 38-letniego mieszkañca powia-
tu leszczyñskiego. Przeprowadzone ba-
dania wykaza³o 1,4 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Ponadto mê¿-
czyzna odpowie za kierowanie pojazdem
wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania
pojazdami.

8 marzec - Nowe Szczepankowo
Ok. godz. 1650 policjanci WRD zatrzymali
56-letniego mieszkañca naszego powia-
tu, kieruj¹cego osobowym samochodem
marki Renault. Przeprowadzone badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu kie-
ruj¹cego.

9 marzec - Œmigiel
Ok. godz. 1110 policjanci WRD zatrzymali
kieruj¹cego rowerem, 19-letniego miesz-
kañca Œmigla. Przeprowadzone badanie
wykaza³o 2,2 promila alkoholu w wydy-

chanym powietrzu.

9 marzec - Wydorowo
Ok. godz. 1340 kieruj¹cy samochodem
marki VW Passat, 21-letni mieszkaniec
gm. Koœcian uderzy³ w ty³ poprzedzaj¹-
cego go mercedesa prowadzonego przez
35-letni¹ mieszkankê gm. Œmigiel. Kie-
ruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi. Sprawca
zosta³ ukarany mandatem karnym.

12 marzec - Przysieka Polska
Ok. godz. 2020 policjanci z Posterunku
Policji w Œmiglu zatrzymali kieruj¹cego
mazd¹, 27-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o 0,8 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu kieruj¹ce-
go.

16 marzec - Parsko
Ok. godz. 740 policjanci WRD zatrzymali
do kontroli drogowej 53-letniego miesz-
kañca Leszna, kieruj¹cego osobow¹
mazd¹. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o 0,4 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu kierowcy.

16 marzec - Parsko
Ok. godz. 810 policjanci zatrzymali miesz-
kañca gm. Œmigiel, prowadz¹cego samo-
chód marki Ford Fiesta. Przeprowadzo-
ne badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o
u kieruj¹cego 0,5 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

23 marca - Œmigiel
Ok. godz. 2015 policjanci WRD zatrzymali
kieruj¹cego Fordem Fiest¹, 31-letniego
mieszkañca powiatu koœciañskiego, któ-
ry w Œmiglu na ul. Kiliñskiego przekro-
czy³ prêdkoœæ. Czuæ by³o od niego alko-
holem. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o u kierowcy 1,6 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mê¿czyzna odpowie za prowadzenia po-
jazdu w stanie nietrzeŸwoœci.
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Miejska Biblioteka Publiczna zachê-
cona sukcesem grupy zabawowej

w Œmiglu podjê³a decyzjê o utworzeniu
podobnej w Czaczu. Nabór rozpoczêto
w po³owie stycznia 2014 r. i ju¿ po kilku-
nastu dniach trzeba by³o sporz¹dziæ listê
rezerwow¹. Ostatecznie do grupy przy-
jêto 10 dzieci w wieku od 1 do 4 lat. Spo-
tkanie organizacyjne po³¹czone z pierw-
szymi zajêciami odby³o siê 25 lutego.
W filii bibliotecznej zrobi³o siê t³oczno,

RUSZY£A GRUPA ZABAWOWA „MALUSZKI”
poniewa¿ ide¹ grup zabawowych jest
udzia³ w zajêciach nie tylko dzieci, ale
i ich opiekunów. Maluchy bardzo szyb-
ko poczu³y siê w bibliotece swobodnie
i zainteresowa³y przygotowanymi dla
nich k¹cikami zabaw. Najwiêksz¹ popu-
larnoœci¹ cieszy³o siê przesypywanie pro-
duktów, takich jak: kasza, ry¿, czy faso-
la. Obojêtnie nikt nie przeszed³ równie¿
obok wype³nionego pi³eczkami suchego
basenu. Drugie spotkanie „Maluszków”
odby³o siê 11 marca. Po raz kolejny po-
pularnoœci¹ cieszy³y siê sypkie produk-
ty spo¿ywcze. Nie zabrak³o równie¿: kloc-
ków, kolejki, namiotu i materacyków.
By³y tak¿e nowoœci: malowanie farbka-
mi oraz zabawa wod¹, bo które dziecko
nie lubi siê ubrudziæ w trakcie zabawy?
Na szczêœcie wszystko spotka³o siê
z ¿yczliwoœci¹ rodziców, a ¿e pogoda by³a
przepiêkna, to z nieco mokrych rêkaw-
ków, czy nogawek nikt nie robi³ proble-
mu.

Ustalono, ¿e spotkania odbywaæ bêd¹ siê
co dwa tygodnie. Przy okazji tworzenia
grupy placówka wzbogaci³a siê o zestaw
mebli dzieciêcych i namiot do zabawy.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ przekazania
dla biblioteki niepotrzebnych ju¿ w domu
zabawek, którymi bêd¹ mogli bawiæ siê
nie tylko adepci grupy zabawowej, ale
tak¿e inne dzieci korzystaj¹ce z filii.

J.B.
foto archiwumKa¿dy bawi³ siê tak jak lubi

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³o siê
przesypywanie produktów

NA SZCZEBLU GMINNYM I POWIATOWYM
Etap gminny - najlepsi gimnazjaliœciGminne eliminacje dorocznego, ogól-

nopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿ar-
niczej pn. „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”
odby³y siê 3 marca br. w Szkole Podsta-
wowej w Œmiglu. Do konkursu przyst¹pi-
³o 24 zawodników wy³onionych w elimina-
cjach szkolnych w dwóch kategoriach wie-
kowych: uczniowie szkó³ podstawowych
oraz gimnazjaliœci. Do zmagañ stanêli
uczniowie z: Czacza, Starego Bojanowa,
Œmigla i Bronikowa.
Nad prawid³owym przebiegiem konkursu
czuwa³o jury wraz z Wiceprezesem Zarz¹-
du MGOSP - Romanem Schillerem i ko-
mendantem Gminnym Stra¿y Po¿arnych
w Œmiglu - Marianem Graczykiem.
Pytania konkursowe przygotowane zosta-
³y w formie testu, a o zwyciêstwie decydo-
wa³a liczba zdobytych punktów.
W kategorii szkó³ podstawowych pierw-
sze trzy miejsca zdoby³y uczennice ze Sta-
rego Bojanowa. Najwiêcej poprawnych
odpowiedzi udzieli³a Wiktoria Piotrowska
zajmuj¹c tym samym pierwsze miejsce.
Drugie miejsce zajê³a Kamila B³ocian,
a miejsce trzecie Zofia Samol.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych zwyciê¿-
czyni¹ zosta³a Paulina Nowak z Broniko-
wa, za ni¹ uplasowa³ siê uczeñ z tej samej
szko³y Mateusz Sterna. Trzecie miejsce
zajê³a Patrycja Wojtkowiak ze szko³y
w Starym Bojanowie.
Finaliœci œmigielskich eliminacji reprezen-
towali gminê 14 marca br. podczas turnie-
ju powiatowego, do którego, w osobnych
eliminacjach, zakwalifikowali siê równie¿

uczniowie Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie: Magdalena Tomaszyk,
Marcin D¹browski oraz Julia
Skorupiñska. Etap powiatowy
turnieju odby³ siê w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie, a jego oficjalne-
go otwarcia dokona³ Edward
Strzymiñski - wicestarosta Ko-
œciañski. W imieniu organiza-
torów zebranych powita³ Kazi-
mierz Król - Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Koœcianie.
Jury turnieju po dokonaniu oceny zmagañ
konkursowych wy³oni³o zwyciêzców.
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifiko-
wali siê wy³¹cznie uczniowie, którzy zajêli
pierwsze miejsce w swojej kategorii wie-
kowej. Wœród trójki finalistów s¹ dwaj
uczniowie z Gminy Œmigiel: Paulina No-
wak w kategorii gimnazjum oraz Julia Sko-
rupiñska w najstarszej grupie. W katego-
rii szko³a podstawowa powiat reprezento-
waæ bêdzie Mi³osz Kiciñski z Gminy Ko-
œcian.
Wszyscy uczestnicy eliminacji powiato-
wych otrzymali nagrody. W klasyfikacji
dru¿ynowej poszczególnych gmin powia-
tu koœciañskiego najwiêcej punktów oraz
puchar zdobyli reprezentanci Gminy Œmi-
giel. Na drugim miejscu uplasowali siê
uczniowie z Gminy Koœcian, na III repre-
zentanci Gminy Czempiñ, na IV Gminy
Krzywiñ, a na V miasta Koœcian.

Organizatorem turnieju by³ Zarz¹d Od-
dzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP w Koœcianie,
przy wspó³pracy ze Starostwem Powiato-
wym w Koœcianie, samorz¹dami gmin po-
wiatu koœciañskiego oraz Zespo³em Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie.
Uczestnikom stra¿ackiego turnieju kibico-
wali ich opiekunowie oraz przedstawicie-
le w³adz samorz¹dowych. Œmigielskiej
ekipie towarzyszy³ burmistrz - Wiktor Sne-
la oraz Wies³aw Kasperski - przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej.

AKA
foto A. Kasperska

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 3/14
brzmia³o: „IDZIE WIOSNA”. Nagrodê -
du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez Restauracjê
Pizzeriê „KAKADU”, otrzymuje Grzegorz
Nowak ze Œmigla. Talon do odbioru
w Centrum Kultury w Œmiglu
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JEŻELI JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ
Jesteœ zleceniobiorc¹, jeœli:
a) wykonujesz pracê na podstawie umo-

wy agencyjnej,
b) wykonujesz pracê na podstawie umo-

wy zlecenie,
c) wykonujesz pracê na podstawie innej

umowy o œwiadczenie us³ug, do której
zgodnie z Kodeksem Cywilny stosuje
siê przepisy dotycz¹ce zlecenia.

Jako zleceniobiorca podlegasz obowi¹z-
kowo:
a) ubezpieczeniom spo³ecznym (emery-

talne, rentowe, wypadkowe),
b) ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz
dobrowolnie, na swój wniosek.
Jako zleceniobiorca mo¿esz nie podlegaæ
obowi¹zkowo ubezpieczeniom spo³ecz-
nym, np. wtedy, kiedy jednoczeœnie wy-
konujesz pracê na podstawie umowy
o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy
lub gdy masz w umowie o pracê zagwa-
rantowane co najmniej minimalne wyna-
grodzenie, ale pod warunkiem, ¿e jako
zleceniobiorca nie zawar³eœ umowy cy-
wilnoprawnej z pracodawc¹, z którym
pozostajesz w stosunku pracy lub nie
wykonujesz pracy na rzecz w³asnego pra-
codawcy.
Obowi¹zki ci¹¿¹ce na zleceniodawcy:
a) zg³oszenie do ubezpieczeñ na formu-

larzu ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty
ich powstania,

b) wyrejestrowanie z ubezpieczeñ na for-
mularzu ZUS ZWUA w terminie 7 dni
od daty ich ustania,

c) przekazywanie do ZUS za ka¿dy mie-
si¹c imiennego raportu ZUS RCA (roz-
liczenie sk³adek za zleceniobiorcê),

d) potr¹canie z dochodów zleceniobior-
cy, rozliczanie oraz op³acanie nale¿nych
sk³adek za ka¿dy miesi¹c kalendarzo-
wy.

Wysokoœæ sk³adek wynosi:
a) na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%

podstawy wymiaru (sk³adkê finansuje
z w³asnych œrodków, w równych czê-
œciach, zleceniobiorca i zleceniodawca
po 9,76%),

b) na ubezpieczenie rentowe - 8% podsta-
wy wymiaru sk³adek (sk³adkê finansuj¹
z w³asnych œrodków w wysokoœci 1,5%
podstawy wymiaru zleceniobiorca
i w wysokoœci 6,5% podstawy wymiaru
zleceniodawca),

c) na dobrowolne ubezpieczenie choro-
bowe - 2,45% podstawy wymiaru (sk³ad-
kê finansuje w ca³oœci z w³asnych œrod-
ków zleceniobiorca, o ile oczywiœcie
przyst¹pi do tego ubezpieczenia),

d) sk³adkê na ubezpieczenie wypadkowe,
której wysokoœæ jest zró¿nicowana
(sk³adkê finansuje w ca³oœci z w³asnych
œrodków zleceniodawca),

e) na ubezpieczenie zdrowotne - 9% pod-
stawy wymiaru (sk³adka jest finansowa-
na przez zleceniobiorcê).

Sk³adki na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowni-
czych:
Zleceniodawca jest zobowi¹zany op³acaæ:
a) sk³adkê na Fundusz Pracy ustalon¹ od

kwot stanowi¹cych podstawê wymia-
ru sk³adek na obowi¹zkowe ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe (bez sto-
sowania rocznego ograniczenia
w roku 2014 - 112.380 z³), wynosz¹-
cych w przeliczeniu na okres miesi¹-
ca co najmniej minimalne wynagro-
dzenie za pracê (w 2014 roku to 1680
z³). Je¿eli zleceniobiorca uzyskuje wy-
nagrodzenie stanowi¹ce podstawê
wymiaru sk³adek na obowi¹zkowe
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
u wiêcej ni¿ jednego p³atnika bierze
siê pod uwagê sumê podstaw. Sk³ad-
ki tej nie op³acaj¹ zleceniodawcy bê-
d¹cy osobami fizycznymi, jeœli nie za-
trudniaj¹ ani jednej osoby w ramach
stosunku pracy,

b) sk³adkê na Fundusz Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych, o ile zle-
ceniodawca bêd¹cy przedsiêbiorc¹
zobowi¹zany jest do ich op³acania, od
kwot stanowi¹cych podstawê wymia-
ru sk³adek na obowi¹zkowe ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe bez sto-
sowania rocznego ograniczenia.

Sk³adek na FP i FGŒP zleceniodawca
nie op³aca za zleceniobiorców, którzy
osi¹gnêli wiek wynosz¹cy 55 lat kobie-
ty i 60 lat mê¿czyŸni.

H.C.

MA 80 LAT, WYGL¥DA NA 60, A CZUJE SIÊ NA 40

4 marca 2014 r. w Œrodowi-
 skowym Domu Samopomo-

cy w Koœcianie goœciliœmy Mi-
cha³a Szkudlarka z Przysieki Pol-
skiej. Jest on zwyczajnym, star-
szym panem, maj¹cym 80 lat,
wygl¹daj¹cym na 60, a czuj¹cym
siê na 40.
Biegaæ zacz¹³ maj¹c 60 lat i jak
sam mówi: „skoro inni mogli, to
dlaczego nie ja?”. Dziœ ma za sob¹
udzia³ w 594 biegach. Obecnie
biega cztery razy w tygodniu i po-
konuje dystans 10 km.
Z wielk¹ uwag¹ i zaanga¿owa-
niem s³uchaliœmy opowieœci
p. Micha³a, który t³umaczy³ nam,
¿e w biegach najwa¿niejsze jest byæ w ci¹-
g³ym ruchu. Jeœli cz³owiek sie zatrzyma,
dalej ju¿ nie pobiegnie. Oprócz maratonów
i pó³maratonów pan Micha³ biega po scho-
dach. Jednak tego typu bieganie jest bar-
dziej wyczerpuj¹ce.
Pan Micha³, mimo ukoñczonych 80 lat, nie

wybiera siê na sportow¹ eme-
ryturê. Jak mówi biega³ bê-
dzie nadal, bo dla niego bieg
to zdrowie, a zdrowie to rzecz
bardzo wa¿na w ¿yciu ka¿de-
go cz³owieka.
Na zakoñczenie spotkania
ofiarowa³ dla ŒDS Koœcian je-
den ze swoich pucharów oraz
medal. My natomiast podaro-
waliœmy naszemu goœciowi
anio³a z sercem, aby czuwa³
nad Nim ¿ycz¹c zdrowia i si³
w dalszej, sportowej pasji.

Jolanta Jarz¹b
foto Katarzyna AdamskaMicha³ Szkudlarek z podopiecznymi ŒDS w Koœcianie
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Kolejny Halowy Turniej Pi³karski
odby³ siê 23 lutego w Jerce. Wyst¹pi-

³o w nim 5 dru¿yn ch³opiêcych z: ¯elazna,
Bielewa, Kopaszewa, Zbêch i Gniewowa.
Nasza dru¿yna rozegra³a tego dnia cztery
mecze, z których dwa, z ̄ elaznem i Biele-
wem, wygra³a 2:0, a dwa zremisowa³a.
Mecz z Kopaszewem zakoñczy³ siê wyni-
kiem 0:0, a ze Zbêchami 1:1.
£¹cznie Byczki Gniewowo zdoby³y 8 pkt.
ze stosunkiem 5 bramek, co da³o im zwy-
ciêstwo w turnieju. Zawodnicy otrzymali
wspania³y puchar, a B³a¿ej Walachowski -
jako najlepszy bramkarz turnieju - dodat-
kowo specjalne wyró¿nienie. Tego dnia
dru¿yna zagra³a w sk³adzie: B³a¿ej Wala-
chowski, Miko³aj Milarski, Jacek Wojtko-

SUKCESY ZAWODNIKÓW Z GNIEWOWA
wiak, Dominik Kaczor,
Pawe³ Stachowiak, Alek-
sander Szczerbal, Pawe³
Rajewski, Marcin Grzeœko-
wiak i Szymon Szymañski.
Kolejny wielki sukces osi¹-
gnê³a dziewczêca dru¿yna
siatkarek z Gniewowa.
Wyst¹pi³y one 2 marca br.
w Turnieju Pi³ki Siatkowej
Kobiet i Dziewcz¹t w Krzy-
winiu. By³ to turniej zorga-
nizowany z okazji Dnia
Kobiet, a jego g³ównym
trofeum by³ Puchar Burmi-
strza Krzywinia. Do walki stanê³y tego dnia
trzy dru¿yny z: Krzywinia, Donatowa gm.

Czempiñ oraz Gniewo-
wa. Dziewczyny pokaza-
³y tego dnia swoj¹ wa-
lecznoœæ i pier wszy
mecz z Donatowem wy-
gra³y 2:0 (25:11 i 25:21).
Niestety dru¿yna
z Krzywinia okaza³a siê
silniejsza i pomimo za-
ciêtej walki, zawodnicz-
ki z Gniewowa przegra-
³y ostatecznie 0:2. Nasza
dru¿yna zajê³a na tur-
nieju drugie miejsce, co
by³o wspania³ym osi¹-
gn iêciem.  Ka¿da
z dziewcz¹t otrzyma³a

statuetkê, a Karolina Niemczal zosta³a
uznana za najlepsz¹ siatkarkê turnieju.
Dru¿yna tego dnia zagra³a w sk³adzie: Ju-
lia Ratajczak, Kinga Pawlikowska, Anna
Ratajczak, Karolina Kamiñska, Barbara
Nowicka, Weronika Buchert, Klaudia Kra-
jewska oraz Karolina Niemczal.
Po turnieju zawodniczki zosta³y zaproszo-
ne przez burmistrza Krzywinia - Jacka
Nowaka na mi³e spotkanie przy kawie. By³
to czas przeznaczony na sk³adanie ¿yczeñ
z okazji Dnia Kobiet, rozmów, gratulacji
i podziêkowañ za owocn¹ wspó³pracê
z gmin¹ Krzywiñ. W ramach tych ostat-
nich opiekun dru¿yn - Krzysztof Pawlak
z Gniewowa odebra³ z r¹k Burmistrza
Krzywinia ksi¹¿kê pt. „Lubiñ opactwo be-
nedyktynów” ze specjaln¹ dedykacj¹.

M.D., foto archiwum

Byczki Gniewowo

Siatkarki z Gniewowa

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
INGA we wspó³pracy z Dyrektorem

Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja
w Œmiglu realizuje projekt pn. „Rodzic
i gimnazjalista bli¿ej siebie”. Pierwsze
warsztaty w ramach tego projektu odby³y
siê 1 marca i by³y skierowane do rodziców.
Udzia³ w nich wziê³o 9 kobiet. Spotkanie
z pani¹ Urszul¹ Krzy¿anowsk¹-Be³ch - psy-
cholog z Poznania, by³o okazj¹ do uzyska-
nia profesjonalnej porady i wiedzy na te-
mat rozwoju dziecka oraz umiejêtnoœci,
które pozwol¹ rodzicom radziæ sobie
w wielu nowych, a tak¿e trudnych dla nich
sytuacjach zwi¹zanych z procesem wycho-

BLIŻEJ SIEBIE
wania. W trakcie zajêæ panowa³a mi³a
i przyjazna atmosfera, a z wyników ankiet
wynik³o, ¿e panie by³y zadowolone z te-
matu, przebiegu oraz sposobu prowadze-
nia warsztatów. Wyra-
zi³y równie¿ potrzebê
realizacji takich zajêæ
w przysz³oœci.
Jeszcze w marcu,
w ramach tego same-
go programu odby³y
siê zajêcia dla gimna-
zjalistów i dotyczy³y
problemów wieku
dojrzewania, samoak-

Przedszkolaki i uczniowie Szko³y Filial-
nej w ¯egrówku po¿egna³y zimê tra-

dycyjnym obrzêdem topienia marzanny.
Przyjœcie wiosny og³osi³y œpiewem i kolo-
rowymi gaikami, id¹c barwnym korowo-
dem ulicami ¯egrówka. W szkole odby³
siê wiosenny pokaz mody, podczas które-

POWITANIE WIOSNY
go wybrano królow¹ i króla wiosny. Po³¹-
czony by³ on z rozwi¹zywaniem zagadek.
Wczeœniej uczniowie spotkali siê z panem
leœniczym - Maciejem Augustyniakiem,
który przybli¿y³ zwiastuny wiosny oraz
zaprosi³ na wiosenn¹ wycieczkê do lasu.

B. £awniczak, foto archiwum

ceptacji, motywacji do nauki i realizacji ce-
lów ¿yciowych.
Udzia³ w warsztatach i konsultacjach by³
nieodp³atny.

I.S.
foto archiwum

Gimnazjaliœci bli¿ej siebie i swoich celów

Po¿egnanie marzanny
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Mistrzostwa w kopa, organizowane
ka¿dego roku przez Oœrodek Kul-

tury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, od-
by³y siê 9 marca w sali widowiskowej
Centrum Kultury.
Do walki o puchar Burmistrza Œmigla -
Wiktora Sneli oraz nagrody rzeczowe
stanê³o osiemdziesiêciu graczy wœród
nich trzy kobiety.
Rozegrano piêæ rund po trzydzieœci dwa
rozdania. Punktacja za ka¿d¹ rundê wy-
nosi³a 5, 3, 1 i 0 punktów. W tym turnieju
bardzo du¿e znaczenie mia³y ma³e punk-
ty: zawodnicy, którzy zajêli I i II miejsce
mieli tak¹ sam¹ iloœæ du¿ych punktów
(20), a ró¿nica ma³ych punktów wynio-
s³a tylko 8. Podobnie sytuacja rozegra³a
siê o miejsca III i IV. Zawodnicy bowiem
mieli po 19 du¿ych punktów, a ró¿nica
ma³ych wynios³a 4.
Po pe³nych emocji trzech rundach wyni-

XIII OTWARTE MISTRZOSTWA ŒMIGLA W KOPA
ki zosta³y utajnione.
Ostatecznie I miejsce
i puchar Burmistrza
Œmigla zdoby³ Hen-
ryk Bielawski z Kar-
œnic, II miejsce Bene-
dykt Jêdrzychowski
z Górska, III m Ze-
non Kulczyñski
z PrzeŸmierowa, IV
m Grzegorz Nowak
z Wolsztyna, V m Ro-
man Wojtkowiak ze
Œmigla, VI m Karol
Lemañski ze Starego
Bojanowa, VII m Jerzy Cieœlak z Koœcia-
na, VIII m Zbigniew Ratajczak
z Wolsztyna, IX Zbigniew Wojciechow-
ski ze Œmigla, a X Grzegorz Pendia
z Leszna. Zdobywcy pierwszych dzie-
siêciu miejsc otrzymali nagrody rze-

czowe. Najlepszy wynik wœród kobiet
osi¹gnê³a Jadwiga Hampel z Nielêgo-
wa, która równie¿ otrzyma³a nagrodê
rzeczow¹.

OKFiR
foto OKFiR

Henryk Bielawski z Karœnic zdoby³ puchar

Zawodnicy GLKS „Orlêta” Czacz oraz
KS „Polonia” Œmigiel wziêli udzia³

w III Grand Prix Wielkopolski w Teni-
sie Sto³owym Kadetów i Kadetek oraz
Juniorów i Juniorek. Kadeci zagrali
8 marca w Poznaniu, a juniorzy dzieñ
póŸniej w Objezierzu.
Drugie miejsce i awans do Grand Prix
Polski w kategorii kadetek wywalczy-
³a Joanna Maœlak z „Orl¹t”. Jej kole¿an-
ka z klubu - Milena Weinert uplasowa-

TENISOWE GRAND PRIX
³a siê w przedziale 17-24. W kategorii
kadetów miejsce w przedziale 9-12 zaj¹³
zawodnik Polonii - Jakub Jankowski.
Wœród juniorek najwy¿ej uplasowa³a
siê tak¿e Joanna Maœlak zajmuj¹c miej-
sce pi¹te. Miejsce szóste wywalczy³a
zawodniczka Polonii - Gra¿yna Cieœla.
Natomiast Milena Weiner t zajê³a
dalsz¹ pozycjê - w przedziale 21-24.

AKA
foto archiwum

Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Bur-
mistrza Œmigla, organizowany przez

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu, odby³ siê w sobotê 1 marca
w sali sportowej Szko³y Podstawowej
w Œmiglu. W walce o puchar spotka³y siê
cztery dru¿yny: Horyzont, MOS Leszno,

WALCZYLI O PUCHAR BURMISTRZA
OKFiR Œmigiel oraz Sami Swoi. Roz-
grywki odbywa³y siê systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Mecz zakoñczony wynikiem
2:0 dawa³ zwyciêzcy trzy punkty, przy
wyniku 2:1 zwyciêzca zdobywa³ dwa
punkty, a przegrany jeden punkt.
Ka¿da dru¿yna rozgrywa³a trzy mecze,

a wiêc mo¿liwa maksymalna iloœæ
punktów do zdobycia wynios³a 9. Naj-
bli¿ej tego wyniku znaleŸli siê zawod-
nicy MOS Leszno wygr ywaj¹c dwa
mecze w dwóch setach (6 pkt.) i jeden
w trzech setach (2 pkt.). Drugie miej-
sce zaj¹³ OKFiR Œmigiel (5 pkt.), trze-

cie miejsce Sami
Swoi (4 pkt.),
a czwar te miej-
sce Hor yzont
(1 pkt.).
Najlepszym za-
wodnikiem tur-
nieju zosta³ Mar-
cin Kowalski
z dru¿yny MOS
Leszno.
Zdjêcia z impre-
zy mo¿na obej-
rzeæ na stronie
www.okfir.pl

OKFiR
foto OKFiR






