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Gmina Œmigiel w 2013 roku realizo-
wa³a kolejne kontrakty z projektu

pn. „Kompleksowe zagospodarowanie
œcieków w zlewni rzeki Obry - Gmina
Œmigiel” wspó³finansowanego z Fundu-
szu Spójnoœci w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.
Pierwsze prace, polegaj¹ce na budowie
sieci kanalizacyjnej wraz z przepompow-
niami œcieków, rozpoczê³y siê pod koniec
marca na terenie miejscowoœci Sp³awie.
Wykonawc¹ robót budowlanych by³a fir-
ma „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Rafa³ Kaczor
z siedzib¹ w Ruchocicach. Wykonawca
podpisuj¹c umowê zobowi¹za³ siê wyko-
naæ zadanie do 21 wrzeœnia 2013 r., jed-
nak roboty budowlane zosta³y ju¿ zakoñ-
czone na prze³omie czerwca i lipca, zaœ
protokó³ koñcowego odbioru i przekaza-
nia do u¿ytkowania inwestycji zosta³ spi-
sany 11 wrzeœnia 2013 r. Zw³oka z odbio-
rem wykonanych robót spowodowana
by³a brakiem umów na dostawê energii.
W czasie realizacji prac wykonano ok. 1,9
km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 3,6 km
ruroci¹gu t³ocznego, ok. 0,04 km kanali-
zacji deszczowej, ok. 0,3 km (43 szt.)
odcinków bocznych zakoñczonych stu-
dzienkami przy³¹czeniowymi o œrednicy
160 mm oraz 2 przepompownie. Koszt
wykonania sieci kanalizacyjnej w Sp³awiu

GMINA REAZLIZUJE KOLEJNE KONTRAKTY
wyniós³ 1 334 073,09 z³ brutto (1 084
612,27 z³ netto). Gmina Œmigiel tytu³em
z³o¿onych wniosków o p³atnoœæ, w ra-
mach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko, otrzyma³a z Fun-
duszu Spójnoœci dotacjê w wysokoœci
prawie 900 tys. z³. Obecnie (kwiecieñ
2014 r.) do sieci kanalizacyjnej, na 177
mo¿liwych, pod³¹czonych jest 167 osób.
W sierpniu 2013 r. rozpoczêto równie¿
realizacjê kontraktu zwi¹zanego z rozbu-
dow¹ i modernizacj¹ oczyszczalni œcie-
ków w Koszanowie. Inwestorem jest Za-
k³ad Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny Sp.
z o.o. z siedzib¹ w Œmiglu, a wykonawc¹
FIRMA GUTKOWSKI Jan Gutkowski
z siedzib¹ w Lesznie
przy ul. 17 Stycznia
92. Termin zakoñcze-
nia prac zaplanowa-
no najpóŸniej na 22
grudnia 2014 r. Po
rozbudowie, przepu-
stowoœæ hydraulicz-
na oczyszczalni wzro-
œnie z 2700 m3/d do
3400 m3/d (dla pogo-
dy deszczowej) oraz
z 1830 m3/d do 2413
m3/d (dla pogody
suchej). Moderniza-

cji zostanie poddana czêœæ istniej¹cej
oczyszczalni w zakresie wymiany urz¹-
dzeñ technologicznych. Przewidziano
równie¿ rozbudowê obiektu o jedn¹ ko-
morê reaktora biologicznego ze zbiorni-
kiem uœredniaj¹cym oraz zagêszczaczem
osadu. Dodatkowo zostanie wykonana
nowa czêœæ mechaniczna (krata, pia-
skownik) przed pompowni¹ g³ówn¹ oraz
zamontowana kontenerowa stacja zlew-
cza. Zwiêkszenie przepustowoœci oczysz-
czalni œcieków jest niezbêdne ze wzglê-
du na ci¹g³¹ rozbudowê sieci kanalizacyj-
nej na terenie Gminy Œmigiel. Koszt in-
westycji opiewa na kwotê 5 962
690,64 z³ brutto, z czego koszty

Rozbudowa oczyszczalni
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kwalifikowalne wynosz¹ 4 563 644,58 z³.
Szacuje siê, i¿ Gmina Œmigiel tytu³em z³o-
¿onych wniosków o p³atnoœæ w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko z Funduszu Spójnoœci otrzy-
ma dotacjê w wysokoœci ok. 2,3 mln z³.
Pozosta³a czêœæ kosztów kwalifikowal-
nych zostanie pokryta z niskooprocen-
towanej po¿yczki pozyskanej z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Koszty niekwalifikowalne oraz podatek
VAT zostan¹ pokryte ze œrodków w³a-
snych Zak³adu Wodoci¹gowo-Kanaliza-
cyjnego w Œmiglu Sp. z o.o. Wykonawca
aktualnie jest na etapie realizacji czêœci
konstrukcyjno-budowlanej. Wykonano
dotychczas: sitopiaskownik z krat¹ bêb-
now¹ i pompowni¹, p³uczkê piasku, zbior-
nik uœredniaj¹cy z komor¹ osadu czyn-
nego oraz zbiornik zagêszczania osadu.
Pod koniec stycznia 2014 r. rozstrzygniê-
to, og³oszony w grudniu 2013, przetarg
na budowê sieci kanalizacyjnej na tere-
nie wsi Wonieœæ i Karœnice. Wykonawc¹
obu kontraktów jest firma „ZINSTAL-
IZOL-GAZ” Ferdynand Kaczor z siedzib¹
w Ruchocicach przy ul. Ogrodowej 2.
Umowy zosta³y podpisane 26 lutego 2014
r., a wykonawca zobowi¹za³ siê zrealizo-

waæ przedmiot zamówienia do 26 paŸ-
dziernika 2014 r. Pierwsze prace rozpo-
czê³y siê na terenie miejscowoœci Karœni-
ce. Zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹
wykonawca wybuduje ok. 3 km grawita-
cyjnej sieci sanitarnej, ok. 2 km sieci
t³ocznej, ok. 0,6 km (88 szt.) przy³¹czy
o œrednicy 160 mm zakoñczonych przed
granic¹ posesji oraz 3 szt. przepompow-
ni strefowych. Wykonawca wyceni³ pra-
cê na kwotê 2 219 804,28 z³ brutto. Rów-
noczeœnie tr waj¹ roboty budowlane
w Wonieœciu. Koszt wybudowania sieci
kanalizacyjnej wraz z przepompowniami
dla miejscowoœci Wonieœæ opiewa na
kwotê 2 049 725,36 z³ brutto. Wykonaw-
ca zamontuje na terenie wsi ok. 1,5 km
sieci grawitacyjnej, ok. 4 km kanalizacji
t³ocznej, 57 szt. pod³¹czeñ zakoñczonych
przed granic¹ posesji oraz 2 szt. przepom-
powni strefowych.
Kontrakty dotycz¹ce budowy sieci kana-
lizacyjnej w miejscowoœciach Wonieœæ
i Karœnice s¹ ostatnimi zadaniami reali-
zowanymi zgodnie z zobowi¹zuj¹c¹
umow¹ o dofinansowanie. W zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cym siê koñcowym rozliczeniem
projektu podjêto kroki do okreœlenia wy-
sokoœci œrodków, które nie zostan¹ wy-
korzystane, przy realizacji zakresu wyni-

kaj¹cego z umowy. Gmina Œmigiel z³o¿y-
³a wniosek do NFOŒiGW w Warszawie,
jako Instytucji Wdra¿aj¹cej Program
Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko
o rozszerzenie zakresu rzeczowego
o zadania zwi¹zane z budow¹ sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz z przepompownia-
mi w miejscowoœciach: Poladowo, Mo-
rownica i Karmin. Zwiêkszaj¹c zakres
prac gmina wykorzysta ca³¹ przyznan¹
dotacjê.
23 kwietnia br. zosta³ wybrany wykonaw-
ca na realizacjê zadania pn.: „Sieæ kanali-
zacji sanitarnej z przepompowniami œcie-
ków, Poladowo”. Wykonawc¹ kontraktu
bêdzie firma INSTAL PERFEKT Pawe³
Kaczmarek z siedzib¹ w Lesznie, przy ul.
Modrzewiowa 29. Umowa z wykonawc¹
robót bêdzie podpisana w terminie do
15 maja br.
Rozpoczêto tak¿e prace nad realizacj¹ do-
kumentacji projektowej dla budowy sie-
ci kanalizacji sanitarnej z przepompow-
niami œcieków w: Morownicy, Karminie
i Bronikowie. Do koñca 2014 r. gmina
bêdzie dysponowa³a wszystkimi doku-
mentami, które pozwol¹ na og³oszenie
kolejnych przetargów i wybranie wyko-
nawców na realizacjê zadañ.

MSZ, foto archiwum

Podczas kwietniowej sesji, która odby-
³a siê w ostatni czwartek miesi¹ca,

radni w dwunastoosobowym sk³adzie
podjêli siedem uchwa³, w tym jedn¹ zwi¹-
zan¹ z zaplanowan¹ na 31 maja uroczyst¹
sesj¹ Rady Miejskiej, w sprawie przyzna-
nia „Honorowego Obywatelstwa” Miasta
i Gminy Œmigiel. W tym roku, na wnio-
sek Kapitu³y, tytu³ ten zosta³ przyznany
Karelowi Berankowi, jednemu z autorów,
zawartej osiem lat temu, umowy o przy-
jaŸni i wzajemnej wspó³pracy z czeskimi
Kamenicami nad Lipou - partnerskim
miastem Œmigla.
Gospodarki nieruchomoœciami dotyczy-

³y cztery uchwa³y. Radni wyrazili zgodê
na sprzeda¿ szeœciu lokali mieszkal-
nych, zlokalizowanych w budynku po-
³o¿onym w Œmiglu przy ul. Pó³nocnej
17, sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
z pomieszczeniem gospodarczym zlo-
kalizowanym w budynku przy ulicy
Sienkiewicza 5 w Œmiglu, który stano-
wi udzia³ gminy w nieruchomoœci,
a tak¿e zbycia w formie darowizny
dzia³ki w Wonieœciu na rzecz powiatu
koœciañskiego, na której zlokalizowa-
na jest droga powiatowa. Ponadto rada
wyrazi³a zgodê na zamianê gruntu gmin-
nego, po³o¿onego w Robaczynie, na

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
grunt prywatny zlokalizowany równie¿
w Robaczynie. W obu przypadkach na
gruntach tych przebiega droga.
Radni wprowadzili równie¿ zmiany
w bie¿¹cym bud¿ecie gminy i odpowied-
nio zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy na lata 2014 - 2025.
Obecny na sesji Tomasz Toporek - za-
stêpca Komendanta Powiatowego Po-
licji w Koœcianie przedstawi³ informa-
cjê o stanie porz¹dku publicznego na
terenie powiatu koœciañskiego oraz
sprawozdanie z dzia³alnoœci komen-
danta.

AKA

W koœciele pw. Œwiêtego Stanis³awa
Kostki w Œmiglu odby³a siê oko-

licznoœciowa msza œw. z okazji kanoniza-
cji Jana Paw³a II, odprawiona przez ks.
Dziekana Tadeusza Fo³czyñskiego w asy-
œcie ksiê¿y z dekanatu œmigielskiego.
Uroczystoœæ uœwietni³a obecnoœæ pocz-
tów sztandarowych, wystêp miejscowe-
go Towarzystwa Œpiewu „Harmonia”
oraz m³odzie¿y z gimnazjum w Œmiglu,
a tak¿e salwy z broni oddane przez Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie .

AKA, foto A. Kasperska

Z OKAZJI KANONIZACJI

Wyst¹pili gimnazjaliœci

Salwa z broni przy pomniku Jana
Paw³a II
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XXIII DZIEÑ ŒMIGLA
Jak co roku, obchody z okazji Dnia Œmi-

gla rozpoczê³y siê od samego rana im-
prezami sportowymi.
O godzinie 900 przy wiatrakach spotkali
siê uczestnicy IX Rajdu Rowerowego,
którzy obje¿d¿aj¹c okolicê Œmigla poko-
nali trasê oko³o 15 km. W rajdzie udzia³
wziê³y tak¿e grupy zorganizowane ze
szkó³ w: Bronikowie, Czaczu, Starym
Bojanowie i Œmiglu oraz rowerzyœci in-
dywidualni m.in. z: Miejskiej Górki, Lip-
na, W³oszakowic, Wschowy oraz Wilko-
wic. Meta zamieszczona zosta³a na tere-
nie sportowo-rekreacyjnym przy basenie
k¹pielowym, gdzie na uczestników cze-
ka³ posi³ek oraz gry i zabawy sportowe.
Zabawy odbywa³y siê w dwóch, osob-
nych kategoriach - dla m³odzie¿y i doro-
s³ych. Osoby, które zajê³y trzy pierwsze
miejsca w ka¿dej z konkurencji otrzyma-
³y nagrody rzeczowe. Wœród m³odzie¿y
najlepsze wyniki osi¹gnêli: toczenie pi³-
ki po lince: Mateusz Sterna - Gimnazjum
St.Bojanowo, rzuty ringo do tablicy:
Agnieszka Basiura - Gimnazjum Czacz,
rzuty lotkami do tarczy: Daria Kupka -
Gimnazjum Czacz, rzuty podkowami do
wiaderka: Kamila B³ocian SP St. Bojano-
wo, ¿ó³wia jazda rowerem: Adam Kêdzio-
ra SP - St.Bojanowo.
Wœród doros³ych pierwsze miejsca zajê-
li: toczenie pi³ki po lince: Irena Jankowiak
z W³oszakowic, rzuty ringo do tablicy:
Jaros³aw Paw³owski z Lipna, rzuty lotka-
mi do tarczy: Jan WoŸny z Wilkowic, rzu-
ty podkowami do wiaderka: Kazimierz
Jankowiak z W³oszakowic, ¿ó³wia jazda
rowerem: Agnieszka Kanikowska ze
Œmigla.
W sali sportowej Szko³y Podstawowej
w Œmiglu odby³ siê Indywidualny Turniej
Tenisa Sto³owego. Wziê³o w nim udzia³
39 zawodników i zawodniczek z: Czacza,
Koœciana, D³u¿yny, Leszna, Bronikowa
i Œmigla. Turniej prowadzi³a Danuta
Strzelczyk przy pomocy tenisistów z Klu-
bu Sportowego „Polonia”. Turniej roz-
grywano w kategoriach wiekowych. Trzy
pierwsze osoby z ka¿dej kategorii otrzy-
mywa³y medale oraz nagrody rzeczowe.
W kategorii szkó³ podstawowych pierw-
sze miejsca zajêli: klasy I-III dziewczêta:
Alicja Wêgierska ze Œmigla, klasy I-III
ch³opcy: Jakub Nijaki z Czacza; klasy IV-
VI dziewczêta: Alicja Maœlak z Czacza,
klasy IV-VI ch³opcy: Jakub Jankowski
z Bronikowa.
Wœród gimnazjalistek najlepszy wynik
zdoby³a Gra¿yna Cieœla ze Œmigla, wœród
gimnazjalistów Andrzej Juszczak ze Œmi-
gla. Wœród kobiet niezrzeszonych Wik-

toria Kucharczak ze Œmigla, a wœród
mê¿czyzn Marek Maœlak z Czacza.
Kompleks boisk „Orlik” goœci³ siatkarzy
- dru¿yny reprezentuj¹ce gimnazja z te-
renu naszej gminy oraz pi³karzy.
Turniej Siatkówki Ch³opców klas gimna-
zjalnych wygra³a dru¿yna reprezentuj¹-
ca szko³ê w Czaczu i ta dru¿yna zdoby³a
puchar oraz z³ote medale. Srebrne me-
dale zdoby³a reprezentacja Bronikowa,
a na trzecim miejscu turniej zakoñczy³a
dru¿yna ze Œmigla.
W Turnieju Pi³ki No¿nej Mê¿czyzn Nie-
zrzeszonych wziê³o udzia³ 6 dru¿yn. Pu-
char zdoby³a dru¿yna DH Trans, II m KO-
ZATKO, III m Makintosh & Porabiantos,
IV m Robson Team, VI m Astra II Kosza-
nowo, VI m Byczki Gniewowo.
W strzelnicy Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego bracia prowadzili strzelanie
z wiatrówki dla dzieci i m³odzie¿y oraz
z broni KBKS dla doros³ych. W katego-
rii dziewcz¹t najcelniej strzela³a Sandra
Hanusek z D³u¿yny, w kategorii ch³op-
ców Jakub B³aszkowski ze Œmigla.
W strzelaniu z KBKS puchar przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla Wies³a-
wa Kasperskiego zdoby³ Piotr Pelec ze
Œmigla. Jak w pozosta³ych zawodach,
zdobywcy miejsc I-III otrzymali nagrody
rzeczowe.
Turniej Tenisa Ziemnego odby³ siê
w kategoriach ch³opców 13-17 lat oraz
mê¿czyzn. Najlep-
szym m³odym teni-
sist¹ turnieju zosta³
Miko³aj Józefowski
z Koœciana, wœród
mê¿czyzn zwyciê¿y³
Jaros³aw Dyba
ze Œwiêciechowy.
Zwyciêzcy otrzymali
puchary oraz nagro-
dy rzeczowe, a tenisi-
œci, którzy zajêli II
i III miejsca, nagrody
rzeczowe.

Dla najm³odszych mieszkañców zorgani-
zowano zabawy sportowe. Ka¿dy uczest-
nik otrzymywa³ drobne nagrody i s³ody-
cze.
Centralnym punktem obchodów XXIII
Dnia Œmigla by³a, 31 maja, uroczysta se-
sja Rady Miejskiej, któr¹ tradycyjnie,
w obecnoœci licznych goœci, m.in. Ma³-
gorzaty Adamczak - pose³ na Sejm RP, dr
Stanis³awa Hoffmana - senatora I kaden-
cji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, An-
drzeja Jêcza - starosty koœciañskiego oraz
radnych, burmistrzów i przewodnicz¹-
cych Rad Ziemi Koœciañskiej, odznaczo-
nych przez Radê Medalem „Zas³u¿ony
dla Miasta i Gminy Œmigiel” i honoro-
wych obywateli Miasta i Gminy Œmigiel,
przeprowadzono w Centrum Kultury.
Szczególnie pieczo³owicie przygotowano
ceremonia³ nadania honorowego obywa-
telstwa Œmigla dla Karela Beránka -jed-
nego z architektów partnerskiej umowy
o przyjaŸni i wzajemnej wspó³pracy podpi-
sanej osiem lat temu przez samorz¹dy
Kamenic nad Lipou w Czechach i Gminy
Œmigiel. Aktu dekoracji dokona³ Wies³aw
Kasperski - przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla w asyœcie Wiktora Sneli -
Burmistrza Œmigla oraz Romana Schille-
ra - wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
W sesji wziê³a równie¿ udzia³ delegacja
z Czech, na czele której stan¹³ Ivan Pfaur -
starosta Kamenic nad Lipou.

Najlepsi strzelcy w turnieju strzelania z wiatrówki

Turniej Pi³ki No¿nej Mê¿czyzn Niezrzeszonych
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Karel Beránek jest obywatelem Repu-
 bliki Czeskiej. Urodzi³ siê 3. kwiet-

nia 1946 r. w Kamenice nad Lipou. Szko-
³ê podstawow¹ ukoñczy³ w rodzinnej
miejscowoœci w roku 1961. Nastêpnie
zdoby³ zawód tokarza w zak³adzie pañ-
stwowym Kovosvit w Sezimovie Ústí,
gdzie równie¿ pracowa³. Po pó³rocznej
praktyce postanowi³ kontynuowaæ naukê
w Technikum Mechanicznym w Táboøe,
które ukoñczy³ w roku 1968. Po szkole
odby³ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹.
W roku 1970 rozpocz¹³ pracê jako tech-
nik w zak³adzie VSAD Pelhøimov.
Od 1974 roku do jesieni 1999 roku pra-
cowa³ w Technikum Mechanicznym
w Pelhøimovie jako nauczyciel - mistrz
przysposobienia do zawodu.
Po zwyciêstwie Aksamitnej Rewolucji, nio-
s¹cej wydarzenia prowadz¹ce do obalenia
rz¹dów komunistycznych w Czechos³owa-
cji w 1989 roku, Karel Beránek zaanga¿o-
wa³ siê w ¿ycie polityczne miasta. Do dziœ
jest cz³onkiem partii Obèanská demokra-
tická strana, z ramienia której do 2010 roku
pe³ni³ stanowisko przewodnicz¹cego ka-
menickej ODS. Z jej te¿ rekomendacji od
1999 roku sprawowa³ przez jedenaœcie lat

 KAREL BERÁNEK

funkcjê zastêpcy burmistrza miasta Kame-
nice nad Lipou. Przeszed³ na emeryturê
8 grudnia 2010 roku. Jako zastêpca bur-
mistrza w Kamenice nad Lipou pracowa³
na rzecz rozwoju miasta w dziedzinie edu-
kacji, kultury oraz zasobów komunalnych.
W 1973 roku o¿eni³ siê z Libusz¹. Jest oj-
cem dwóch córek: Evy, urodzonej 29 lip-
ca 1974 r. i Ivany, która przysz³a na œwiat
6 paŸdziernika 1977 r.
W maju bie¿¹cego roku mija 8 lat od chwi-
li podpisania przez samorz¹dy Kamenice
nad Lipou oraz gminê Œmigiel partnerskiej

umowy o przyjaŸni i wzajemnej wspó³pra-
cy obu spo³ecznoœci. Jednym z wa¿nych
architektów tego porozumienia by³ Karel
Beránek - ¿yczliwy Polsce i Polakom zwo-
lennik powstania nowych, wspólnych ini-
cjatyw wœród spo³eczeñstw obywatelskich
obydwu naszych pañstw.
Karel Beránek jest cz³owiekiem, który
pomimo trudnych polsko-czeskich do-
œwiadczeñ, jakich by³ osobiœcie uczestni-
kiem w 1968 roku, nie przesta³ pracowaæ
na rzecz poprawy wzajemnych stosunków
pomiêdzy naszymi, s¹siednimi pañstwami.
Dziêki takim osobom, jak Karel Beránek
relacje polsko-czeskie, podobnie jak i wa-
runki dla ich intensyfikacji, s¹ obecnie lep-
sze ni¿ kiedykolwiek.
Karel Beránek - wielki przyjaciel Polski
i Polaków - jest ¿ywym przyk³adem na to,
¿e prawdziwa przyjaŸñ pomiêdzy naroda-
mi rodzi siê z przyjaŸni ich obywateli. Pra-
gniemy doceniæ jego starania oraz wk³ad
pracy w budowanie wspólnej przysz³oœci
naszych spo³eczeñstw, dlatego zwracamy
siê do Wysokiej Kapitu³y o nadanie panu
Karelowi Beránek zaszczytnego tytu³u
„Honorowy Obywatel”.

Radni Rady Miejskiej Œmigla

Podczas sesji z okolicznoœciowym refera-
tem pt. „Znowu we w³asnym domu - re-
fleksje w 25 lat po rozpoczêciu odnowy
Pañstwa Polskiego” wyst¹pi³ Andrzej Jêcz
- starosta koœciañski. G³os
zabra³ równie¿ obecny pod-
czas sesji dr Stanis³aw Hoff-
man.
Uroczystoœæ uœwietni³a
obecnoœæ pocztów sztanda-
rowych miejscowych szkó³
i organizacji, jak równie¿
koncert w wykonaniu zespo-
³u wokalnego „Joing us”
z zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie
oraz kapeli z Zespo³u Pieœni
i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy” w Niet¹¿kowie.
Czêœæ rozrywkowa tegorocznego Dnia
Œmigla zorganizowana zosta³a na terenie
przy wiatrakach. Niestety zaplanowany na
godz. 1500 wystêp klauna z przyczyn loso-

wych nie móg³ siê odbyæ. W jego zastêp-
stwie wyst¹pi³ artysta estradowy Boles³aw
Gromnicki.
Jak zwykle, najwiêkszym zainteresowa-
niem publicznoœci cieszy³y siê wystêpy
dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ naszej gminy.
Prawdziwymi gwiazdami tego punktu pro-
gramy by³y niew¹tpliwie œmigielskie
przedszkolaczki przygotowane przez Joan-
nê Rusek. Tañce w ich wykonaniu by³y za-
chwycaj¹ce. Swoich artystów zaprezento-
wa³y równie¿ szko³y ze: Starej Przysieki
Drugiej, Zespo³u Szkó³ w Starym Bojano-
wie, Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko-

³y Podstawowej w Bronikowie, Zespo³u
Szkó³ w Czaczu, Szko³y Podstawowej
w Œmiglu oraz Gimnazjum w Œmiglu, któ-
rego uczniowie wyst¹pili w przedstawie-

niu pt. „Kopciuszek na weso³o”. Kolejne
godziny up³ynê³y w rockowych ryt-
mach. Na scenie zaprezentowa³y siê ro-
dzime zespo³y rockowe - „3po3” z Bro-
nikowa i „Strefa S.” - grupa dzia³aj¹ca
pod opiek¹ ksiêdza Tomasza Nowaka.
Kilka minut po 1900 rozpocz¹³ siê kon-
cert gwiazdy wieczoru - grupy rocko-
wej „The Last Ride”, która na scenie
da³a prawdziwego, rockowego czadu.
Dzieñ zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹
przy muzyce zespo³u „Vivat”.

Profesjonaln¹ scenê i nag³oœnienie im-
prezy zapewni³a firma „AllSound” A.M.
Tomaszewskich ze Œmigla.

¯.K., AKA, M.D., foto M.D., ¯.K.

The Last Ride Wokalistki ze szko³y w Starym Bojanowie

M³odzie¿ ze Starej Przysieki Drugiej

Karel Beránek
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W dniu 7 maja br., w Centrum Kul-
tury w Œmiglu, odby³a siê ciekawa

prelekcja dotycz¹ca uczestników wypra-
wy na Syberiê, nad jezioro Bajka³ i do
Mongolii. Zosta³a ona po³¹czona wystê-
pami Ma³gorzaty Bratek - instruktorki
i wokalistki z M³odzie¿owego Domu Kul-
tury w Trzciance oraz jej wychowanki,
Marty Szkyrpan, reprezentuj¹cej Ogni-
sko Muzyczne i zespó³ o nazwie „Fabry-
ka Muzyki i Snu”. Impreza ta by³a ju¿
trzecim z kolei owocem wspó³pracy, na-
wi¹zanej w lutym tego roku, z Bibliotek¹
Parafialn¹ w Trzciance, z Bibliotek¹ Pu-
bliczn¹ oraz z Muzeum Ziemi Nadnotec-
kiej. W ramach XXXI Tygodnia Kultury
Chrzeœcijañskiej, którego organizatorem
by³a Biblioteka Parafialna, w Trzcianec-
kim Domu Kultury zaprezentowana zo-
sta³a kolekcja otrzymanych z naszego
Centrum Kultury obrazów Jana Paw³a II
autorstwa Karoliny Szyman-Piórkow-
skiej. Z kolei nasze Centrum Kultury wy-
po¿yczy³o od Biblioteki Parafialnej wysta-
wê walorów filatelistycznych o JP II, z ko-
lekcji ks. Bernarda Duszyñskiego SDB,

której w³aœcicielem jest Archiwum Sale-
zjañskie Inspektorii Pilskiej, wraz ze stro-
jami ludowymi z kilku egzotycznych kra-
jów, które odwiedza³ nasz papie¿ podczas
swojego pontyfikatu. Wystawa ta by³a
uprzednio zaprezentowana w ramach
XXXI TKCh w Muzeum Ziemi Nadnotec-
kiej w Trzciance. U nas wystawê tê wzbo-
gaciliœmy o zbiory naszego radnego, so³-
tysa Wonieœcia - Alfreda Splistesera.
Na prelekcjê pn. „Œladami polskich ze-
s³añców, obcych kultur i religii”, któr¹
wyg³osi³ Edwin Klessa - dyrektor Biblio-
teki Parafialnej w Trzciance, przyjechali
pozostali uczestnicy wyprawy na Syberiê:
Jadwiga Witkowska i Albina Szczud³o
z Trzcianki oraz Przemys³aw Olêderek
z Poznania. Prelegent przedstawi³ trudn¹
dla Polaków historiê Syberii, która koja-
rzy siê z kilkusetletni¹ histori¹ zsy³ek
i represji. Prelegent przedstawi³ tak¿e
najciekawsze dane na temat jeziora Baj-
ka³, kolei transsyberyjskiej oraz Mongo-

ŒLADAMI POLSKICH ZES£AÑCÓW
lii. W bardzo cieka-
wy sposób opowie-
dzia³ o podró¿y, któ-
ra zaczê³a siê
w Trzciance i wio-
d³a przez Olsztyn -
Augustów - Mariam-
pol do Moskwy. Jak
opowiada³ prelegent,
samochodem oso-
bowym dojechali do
Augustowa i dalej,
przez 24 godziny,
autobusem do Mo-
skwy. Tam skorzy-
stali z goœciny rodzi-
ny ¯akowych (grób ¿o³nierza Michai³a
¯akowa, który zgin¹³ w 1945 r. w okoli-
cach Wa³cza zidentyfikowa³ Edwin Kles-
sa i od 15 lat Biblioteka Parafialna dba
o ten grób) i przez dwa dni zwiedzali sto-
licê Rosji. Po 2 dniach i 3 nocach podró-
¿y kolej¹ transsyberyjsk¹ dotarli do No-
wosybirska, gdzie p³ywali po potê¿nej
rzece Ob i zwiedzali miasto. Wieczorem
wsiedli do nastêpnego sk³adu kolei trans-
syberyjskiej i, po kolejnych 2 dniach,
dojechali do Irkucka, gdzie goœciny
udzieli³ im ks. W³odzimierz Siek - pro-
boszcz katolickiej parafii katedralnej, któ-
ry nastêpnie zawióz³ ich samochodem do
Listwianki nad Bajka³em. Po drodze pod-
ró¿nicy z³o¿yli ho³d ofiarom stalinizmu,
których zbiorowe groby odkryto w po-
bli¿u lotniska w Irkucku. W Listwiance,
oprócz zwiedzania Muzeum Bajka³u
i wjazdu wyci¹giem krzese³kowym na
Górê Czerskiego, odbyli wyprawê na
wyspê Olchon na jeziorze Bajka³, z któ-
rej rozci¹ga³y siê przepiêkne widoki
na jezioro i najwiêksz¹ na œwiecie g³êbiê
w wodach œródl¹dowych (1637 m). Ko-
lej¹ wzd³u¿ Bajka³u dojechali do U³an-
Ude, stolicy Buriacji, gdzie dominuj¹c¹
religi¹ jest szamanizm. Z U³an-Ude auto-
busem, po 12 godzinach, dotarli a¿ do
U³an Bator, stolicy Mongolii. Tam zwie-
dzali muzeum ze szkieletem dinozaura
z pustyni Gobi, Gandan - jedn¹ z najwiêk-
szych mongolskich œwi¹tyñ buddyjskich,
40-metrow¹ statuê Czyngis-chana oraz
Park Narodowy Terelj. Mieli te¿ okazjê
poznaæ ¿ycie mieszkañców jurt, posma-
kowaæ miejscowych specja³ów oraz
uje¿d¿aæ mongolskie koniki. Ze stolicy
Mongolii samolotem wrócili przez Mo-
skwê do Berlina, a nastêpnie samocho-
dem przez Poznañ powrócili do Trzcian-
ki. Ogó³em podró¿ trwa³a 16 dni, a sam¹
kolej¹ transsyberyjsk¹ przejechali 5 600
km.

O szczegó³ach tej wyprawy oraz ca³o-
kszta³cie bogatej dzia³alnoœci, spo³ecznie
pracuj¹cego, 15-osobowego zespo³u Bi-
blioteki Parafialnej mo¿na przeczytaæ na
stronie internetowej www.bibltk.pl.
Prelekcja by³a przeprowadzona bardzo
dobrze. Zosta³a udokumentowana zdjêcia-
mi wykonanymi podczas wyprawy. Oprócz
tego, uczestnicy spotkania mogli podzi-
wiaæ ró¿ne pami¹tki przywiezione z pod-
ró¿y i skosztowaæ mongolskiej herbaty
z mlekiem i sol¹. Wyj¹tkowy charakter tej
prelekcji nada³y wystêpy artystyczne Ma³-
gorzaty Bratek i jej uczennicy. Ma³gorza-
ta Bratek jest absolwentk¹ muzykologii
UAM w Poznaniu, laureatk¹ (2-krotnie)
g³ównych nagród olsztyñskich festiwali
„Œpiewajmy poezjê”, gdañskiego „Prze-
gl¹du Piosenki Prawdziwej”. Otrzyma³a
równie¿ wyró¿nienia na wroc³awskim fe-
stiwalu piosenki aktorskiej, konkursach gi-
tarowych...etc. Dobrze dobrany repertu-
ar i wyj¹tkowe zdolnoœci wokalno-muzycz-
ne instruktorki przyczyni³y siê do tego, ¿e
mieszkañcy naszej gminy, którzy przybyli
na prelekcjê, bêd¹ mieæ d³ugo w pamiêci
wyj¹tkowych goœci z Trzcianki.
Mamy nadziejê na kontynuacjê wspó³pra-
cy pomiêdzy instytucjami kultur y
z Trzcianki a naszym Centrum Kultury
i dobre jej owoce.

Eugeniusz Kurasiñski
foto Patryk Wieczorek

Widownia podczas prelekcji

Zdjêcie z podró¿y

Ma³gorzata Bratek z uczennic¹
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 MIESZKAŃCY ZIEMI ŚMIGIELSKIEJ W II KORPUSIE POLSKIM
I BITWIE POD MONTE CASSINO c.d.

Kolejnym ¿o³nierzem, o którym uda-
 ³o siê uzyskaæ bardziej szczegó³o-

we informacje jest Stanis³aw Olejnik ur.
w 1911 roku w Poninie. Wkrótce po œlu-
bie zakupi³ w 1939 roku gospodarstwo
rolne w Czaczu, gdzie zamieszka³. Powo-
³any do wojska po 17 wrzeœnia trafi³ tak-
¿e do niewoli. Przebywa³ w jednym z obo-
zów jenieckich znajduj¹cych siê na Ukra-
inie, sk¹d po wybuchu wojny z Niemca-
mi zosta³ ewakuowany w g³¹b Rosji.
W trakcie ewakuacji zginê³o wielu jego
kolegów. Ostatecznie uda³o mu siê trafiæ
w szeregi organizowanych polskich od-
dzia³ów wojskowych, a nastêpnie drog¹
morsk¹ trafi³ do Persji i kolejno do: Sy-
rii, Palestyny i Egiptu. W grudniu 1943
roku trafi³ do W³och. By³ ¿o³nierzem szó-
stego Lwowskiego Pu³ku Artylerii Lek-
kiej. Przeszed³ piek³o bitwy pod Monte
Cassino. Odznaczony zosta³ Krzy¿em Pa-
mi¹tkowym Monte Cassino, Medalem
Wojska, Gwiazd¹ za wojnê 1939-45
i Gwiazd¹ Italii. Po zakoñczeniu wojny nie
skorzysta³ z mo¿liwoœci wyjazdu do Ka-
nady i w 1947 roku wróci³ do kraju.
Ciekaw¹ postaci¹ by³ tak¿e Nikodem
Gahl ur. 25.8.1013 roku w Ksi¹¿u Wlkp.
S³u¿bê wojskow¹ rozpocz¹³ w marcu
1937 roku w 56 pp. w Krotoszynie.
W czasie kampanii wrzeœniowej trafi³
wraz ze swym oddzia³em na Wêgr y.
W kwietniu 1940 roku uciek³ z obozu do
Budapesztu, a nastêpnie po zaopatrzeniu

siê w niezbêdne dokumenty
przez Jugos³awiê trafi³ wraz ze
swymi wspó³towarzyszami do Li-
banu i tam zosta³ wcielony do Sa-
modzielnej Brygady Karpackiej.
Jako dowódca radiostacji bra³
udzia³ w bitwie pod Tobrukiem.
W póŸniejszym okresie Brygada
zosta³a w³¹czona w sk³ad przyby-
³ych z Rosji oddzia³ów tj. 3 Dywi-
zji Strzelców Karpackich.
W szeregach tej dywizji wzi¹³
udzia³ w bitwie pod Monte Cas-
sino i kolejnych walkach z Niem-
cami. W paŸdzierniku 1947 roku
wróci³ do Polski, gdzie po zawar-
ciu œlubu w 1948 roku zamiesz-
ka³ w Œmiglu i tam po œmierci zo-
sta³ pochowany. Zosta³ odznaczo-
ny Krzy¿em Pami¹tkowym Mon-

te Cassino i Pami¹tkow¹ Odznak¹ 3 Dy-
wizji Strzelców Karpackich.
Ze wzglêdu na wspólnie prze¿yt¹ z inny-
mi œmigielskimi ¿o³nierzami gen. Ander-
sa drogê niewoli i pierwszych miesiêcy
s³u¿by warto przypomnieæ postaæ kpr.
Teodora Wysockiego ur. 16.11.1911 roku
w Bia³czu Nowym. S³u¿bê wojskow¹ roz-
pocz¹³ w paŸdzierniku 1934 roku w 70 pp.
W marcu 1935 roku zosta³ przeniesiony
do jednostki K.O.P. w Borszczowie, a we
wrzeœniu 1936 roku przeszed³ do rezer-
wy. W okresie mobilizacji 24.08.1939
roku trafi³ do niewoli sowieckiej. Zanim
22.08.1941 roku trafi³ do W.P. przeszed³
ca³y szlak jeniecki. W dniu 20 lipca 1942
roku zg³osi³ siê jako ochotnik do Bryga-
dy Spadochronowej gen. Sosabowskiego
stacjonuj¹cej w Anglii. Po przeszkoleniu
wraz z brygad¹, jako st. szeregowiec

Teodor Wysocki
z widocznym bojowym Znakiem Spadochronowym

Zdjêcia z archiwum Stanis³awa Olejnika
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i z-ca dowódcy dru¿yny, uczestniczy³
w bojach pod Arnhem w Holandii. Po za-
koñczeniu operacji jego jednostka wró-
ci³a do Anglii. Zosta³ awansowany na sto-
pieñ kaprala. Odznaczony zosta³ zwy-
k³ym i bojowym Znakiem Spadochrono-
wym, Medalem Wojska i brytyjskim
Medalem Wojny 1939-45. W sierpniu
1947 roku wróci³ do kraju. Mieszka³
w Karminie. Zmar³ 1.07.1978 roku.
Micha³ Dorynek, st. strzelec urodzi³ siê
28 wrzeœnia 1900 r. w Nowej Górze, po-
wiat Chrzanów, syn Antoniego i Katarzy-
ny z domu Klech. 18 lutego 1928 r. wzi¹³
œlub z Rozali¹ Sawick¹, z któr¹ mia³ dwój-
kê dzieci: Miros³awê i Adama. W cywilu
by³ górnikiem, a pod koniec lat 30-tych
pracowa³ w Janowej Dolinie.
Powo³any do wojska w 1939 r. dosta³ siê
do niewoli sowieckiej i trafi³ do obozu
w Krzywym Rogu, a nastêpnie do obozu
jenieckiego w Jaworce, sk¹d w 1942 r.
trafi³ do formuj¹cych siê oddzia³ów pol-
skich gen. W³adys³awa Andersa. Naj-
pierw trafi³ do 6. Dywizji Lwów, a nastêp-
nie, jako sanitariusz, przydzielony zosta³
do 17. Lwowskiego Batalionu Strzelców
w 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Poprzez:
Iran, Palestynê, Egipt trafi³ do W³och,
gdzie walczy³ m.in. pod Monte Cassino.
Zosta³ odznaczony: Br¹zowym Krzy¿em
Zas³ugi z Mieczami, Odznak¹ Pami¹t-
kow¹ 6. Dywizji Lwów, Krzy¿em Pami¹t-

kowym Monte Cassino, Odznak¹ Pami¹t-
kow¹ 2. Korpusu oraz Odznak¹ Pami¹t-
kow¹ 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Po
wojnie najpierw trafi³ do Anglii, gdzie
pracowa³ w kopalni, a póŸniej do Stare-
go Bojanowa w 1948 r.
Uda³o siê ustaliæ nazwiska kilku innych
uczestników bitwy pod Monte Cassino.
Byli nimi:  Szczepan Grochowy z £ubnicy
ur. 14. 12. 1904 roku w Starkowie. We wrze-

œniu 1939 roku s³u¿y³
w czternastym Pu³ku Arty-
lerii Lekkiej w Che³mie
Lub., internowany na Wê-
grzech, a nastêpnie zosta³
¿o³nierzem II Korpusu. Wal-
czy³ pod Monte Cassino.
Stanis³aw Jankowski ur. 27.
04. 1913 roku. Mieszka³
w Starym Bojanowie.
Marcin Nowaczyk ur. 26. 10.
1905 w Do³ach. Mieszka³
w Zielêcinie. By³ ¿o³nierzem

14 PAL i II Korpusu.
Antoni Ptaszyñski, ur. 8. 01. 1900 roku.
Mieszka³ w Szczepowicach.
Atanis³aw Skoracki ur. 4. 04. 1904 roku
w Œmiglu. By³ ¿o³nierzem 14 p. u³anów.
Walczy³ tak¿e pod Tobrukiem.
¯o³nierzami II Koprusu gen. Andersa byli
tak¿e: Stanis³aw Bieczyñski ur. 30. 10. 1907
roku w Zbêchach. Mieszka³ w Wonieœciu.
By³ ¿o³nierzem 68 pp. 18. 09. 1939 roku
dosta³ siê do niewoli. S³u¿y³ w 2 pu³ku lot-
niczym we W³oszech.
Tomasz Bilski ur. 20. 12. 1907 roku w Lu-
biechowie. Mieszka³ w £êkach Wielkich.
Antoni Boiñski, ur. 25. 02. 1914 roku
w Nowym Bia³czu.
Stanis³aw Domaga³a z Wielichowa
ur. 8. 10. 1903.
Jan Franek ur. 13. 11. 1906 roku w Poœwiêt-
nie. Mieszka³ w £ubnicy.
Stanis³aw Kaczmarek ur. 1. 11. 1908 roku
w Do³ach. S³u¿y³ w 17 PAL, a w II Korpusu
by³ ¿o³nierzem 23 baonu C.K. m. Bra³ udzia³
m.in. w walkach pod Boloni¹.
Marian Nadobnik, ur. 4. 09. 1902 roku
w Gradowicach. Walczy³ m.in. pod Aukon¹.
Czes³aw Paw³owski, ur. 15. 07. 1907 roku
w Bronikowie.
Jan Paw³owski ur. 28. 11. 1908 roku
w Wilanowie.
Przedstawiona lista nie jest z pewnoœci¹
pe³na, ale w przysz³oœci bêdzie mo¿na j¹
uzupe³niæ. W rocznicê tej krwawej, zwy-
ciêskiej bitwy, niech ona bêdzie dowodem
naszej pamiêci o bohaterach. Wa¿na jest
tak¿e pamiêæ o napisie umieszczonym na
cmentarzu Monte Cassino:
„Przechodniu Powiedz Polsce
¯eœmy Polegli Wierni
w Jej S³u¿bie”

Jan Pawicki

Teodor Wysocki

Micha³ Dorynek

Na tle ruin klasztoru na Monte Cassino (Micha³ Dorynek pierszy z lewej)
Micha³ Dorynek - pami¹tkowe zdjêcie
z Palestyny
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Coroczna, wzmo¿ona akcja promowa-
nia czytelnictwa, bibliotek i biblio-

tekarzy organizowana pod nazw¹ Ty-
dzieñ Bibliotek zaczyna siê 8 maja,
w Dniu Bibliotekarza, a koñczy 15 maja.
Napiêty harmonogram zajêæ œmigielskiej
biblioteki z tego tygodnia œwiadczy
o aktywnym w³¹czeniu siê do akcji.
D³ugi, kolorowy i zakrêcany Bajkowy Ko-
rowód wi³ siê ulicami Œmigla 9 maja przez
ca³e pó³ godziny. Has³a - „Czytanie ³¹czy
pokolenia”, „Literatura naszych rodziców
i dziadków” nada³y charakter tegorocz-
nemu przemarszowi. W zwi¹zku z tym w
parze szed³ Miœ Colargol z G¹sk¹ Bal-
bink¹ i inni bohaterowie niezapomnia-
nych bajek. Po korowodzie, w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury w Œmiglu, na-
grodzono zwyciêzców konkursu pla-
stycznego, na który wp³ynê³y 242 prace.
Dzieci skorzysta³y z poczêstunku i bawi-
³y siê odgaduj¹c tytu³y dawnych bajek.
Impreza przebiega³a pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Œmigla, który prze-
kaz³ równie¿ 500 z³ na jej organizacjê.

PRACOWITY TYDZIEÑ
Rada Miejska Œmigla
ufundowa³a nato-
miast 2 torby cukier-
ków dla uczestników
korowodu. Jak co
roku, funduj¹c 300
dro¿d¿ówek, impre-
zê z cyklu „W krainie
baœni i bajek” wspar-
³a pani Danuta Gry-
gier. Wspomina ona,
¿e robi to dla biblio-
teki i dzieci. Bibliote-
ka bardzo dziêkuje
równie¿ s³u¿bom, któ-
re zabezpiecza³y korowód: policji, stra¿y
miejskiej i stra¿akom. Serdecznie dziêku-
jemy równie¿ pedagogom i opiekunom
za przygotowanie dzieci do imprezy oraz
w³adzom miasta za kwiaty i ¿yczenia, któ-
re zastêpca burmistrza - Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska przekaza³a bibliotekar-
kom z okazji Dnia Bibliotekarza.
Zapowiadany 11 maja Piknik Rodzinny
pn. „W trakcie zabawy rodzinnie czyta-

my” odby³ siê, mimo ¿e pogoda do ostat-
niej chwili trzyma³a organizatorów w nie-
pewnoœci. Po godzinie 16-tej, kiedy plac
zabaw opuœci³a ostatnia, deszczowa
chmura, a ostre s³oñce podsuszy³o tra-
wê, pojawi³y siê dzieci z rodzicami. Bi-
bliotekarki przygotowa³y stanowisko
z ksi¹¿kami. ZnaleŸli siê chêtni, aby czy-
taæ dzieciom bajki do mikrofonu. Popu-
larnoœci¹, zarówno wœród dzieci jak i ro-

Laureaci konkursu „Jestem autorem i ilustratorem
ksi¹¿ki”.

Pod has³em „Œmigielscy ¿o³nierze gen.
Andersa” odby³a siê 21 maja br.,

w sali klubowej Centrum Kultury w Œmi-
glu, prelekcja wyg³oszona przez Jana Pa-
wickiego z Koœciana. Przypomnia³ on za-
wi³e drogi Polaków, którzy w czasie
II wojny œwiatowej, czêsto z ³agrów, trafi-
li do armii gen. W³adys³awa Andersa.
Wspomnia³ o uk³adzie Majski-Sikorski,
podpisanym w lipcu 1941 roku, wyra¿a-
j¹cym zgodê na formowanie armii pol-
skiej w ZSRR oraz nios¹cym informacjê
o tym, ¿e 11.08.1941 r. Stalin przekaza³
dowodzenie gen. W. Andersowi uwiêzio-
nemu wczeœniej na £ubiance - s³ynnym
moskiewskim wiêzieniu. S³uchaczom zo-
sta³o przypomniane to, ¿e jesieni¹ 1942
r. ZSRR opuœci³o 41 tysiêcy polskich woj-
skowych i 74 tysi¹ce cywili - obywateli
polskich. Jak powiedzia³ prelegent, przez:
Iran, Irak, Palestynê, Egipt, W³ochy, An-
gliê i inne kraje europejskie, nieliczni
z nich dotarli do Polski. Czêœæ zginê³a
pod Monte Cassino i na innych terenach
ziemi w³oskiej, albo walcz¹c w bitwach
na terenie Europy Zachodniej. Prelekcja
nawi¹zywa³a do 70-tej rocznicy bitwy o
Monte Cassino, której Jan Pawicki po-
œwiêci³ spor¹ czêœæ uwagi. Prelegentowi
uda³o siê ustaliæ, ¿e do ¿o³nierzy gen.
Andersa nale¿eli nastêpuj¹cy mieszkañ-
cy ziemi œmigielskiej: Alojzy Nowak, Sta-
nis³aw Olejnik, Nikodem Gahl, Micha³

ŚMIGIELSCY ŻOŁNIERZE GEN. ANDERSA
Dorynek, Szczepan Grochowy, Stanis³aw
Jankowski, Marcin Nowaczyk, Antoni
Ptaszyñski, Stanis³aw Skoracki, Stani-
s³aw Bieczyñski, Tomasz Bilski, Antoni
Boiñski, Stanis³aw Domaga³a, Jan Fra-
nek, Stanis³aw Kaczmarek, Marian Na-
dobnik oraz Czes³aw Paw³owski.
Jan Pawicki wspomnia³ równie¿ o tym,
¿e warto przy okazji przypomnieæ postaæ
kpr. Teodora Wysockiego, pochodz¹ce-
go z Bia³cza Nowego - spadochroniarza,
który walczy³ pod Arnhem w Brygadzie
Spadochronowej gen. Sosabowskiego.
Czytelników chc¹cych wiêcej siê dowie-
dzieæ na temat tych ¿o³nierzy odsy³am do
artyku³u pt. „Mieszkañcy Ziemi Œmigiel-
skiej w II Korpusie Polskim i bitwie pod
Monte Cassino” autorstwa J. Pawickie-
go, którego pierwsza
czêœæ ukaza³a siê
w majowym numerze
WŒ, natomiast drug¹
zamieszczamy na
stronach 8 i 9 obecne-
go numeru. Miesz-
kañcy gminy Œmigiel,
którzy przybyli tego
wieczoru na prelek-
cjê, mieli okazjê nie
tylko spotkaæ potom-
ka jednego z ¿o³nie-
rzy gen. Andersa, czy-
li Adama Dorynka -

syna wspomnianego wy¿ej Micha³a Do-
rynka, pos³uchaæ wypowiedzi o jego ojcu
walcz¹cym pod Monte Cassino, ale i obej-
rzeæ wystawê pami¹tek zwi¹zanych
z: Nikodemem Gahlem, Micha³em Do-
rynkiem, Stanis³awem Olejnikiem, Aloj-
zym Nowakiem i Teodorem Wysockim.
Wielka szkoda, ¿e w spotkaniu tym i pre-
lekcji by³o, oprócz osób doros³ych, tylko
dwoje przedstawicieli m³odzie¿y œmigiel-
skiej. Jak napisa³ kiedyœ kanclerz Zamoy-
ski - „Takie bêd¹ Rzeczypospolite jakie
ich m³odzie¿y chowanie”. Dbajmy wiêc
o to, my doroœli, aby m³odzie¿ nasza po-
znawa³a historiê swego narodu i wyci¹-
ga³a z niej w³aœciwe wnioski.

E. Kurasiñski
foto ¯. K.

Jan Pawicki i Adam Dorynek
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Jedni z laureatów konkursu plastycznego

Bajkowy pochód

dziców, cieszy³o siê odgadywanie tytu³ów
dawnych bajek na podstawie podk³adu
dŸwiêkowego i plansz przedstawiaj¹cych
bohaterów. By³o mi³o i sympatycznie, gra-
³a muzyczka, uczestnicy pikniku mogli
czêstowaæ siê napojami i s³odkoœciami
przygotowanymi przez mamy dzieciz Klu-
bu Maluszka i Œmigielaczka. Dzieci bra³y
udzia³ w przygotowanych zabawach i kon-
kursach albo bawi³y siê korzystaj¹c z do-
brodziejstw wyposa¿enia placu zabaw.
Natomiast 13 maja w bibliotece odby³ siê
Gminny Konkurs Piêknego Czytania.
Wziê³o w nim udzia³ dziewiêtnaœcioro
uczniów klas drugich, oddaj¹c prze¿ycia
bohaterki opowiadania Barbary Park pt.
„ZuŸka D. Zo³zik jest wyj¹tkowa”. M³o-
dzi lektorzy wykazali siê prawdziwym
kunsztem. Nie by³o to ³atwe, bo tytu³owa
ZuŸka jest osóbk¹ z jednej strony charak-
tern¹, ale z drugiej urocz¹, weso³¹ dziew-
czynk¹, której zdarza siê pope³niaæ b³êdy.
Niektóre zdania z tekstu nale¿a³o wiêc wy-
krzyczeæ, zadziwiæ siê w odpowiednim mo-
mencie, a w innym okazaæ radoœæ. Oprócz
interpretacji bibliotekarki, które zasiad³y
w jury, zwraca³y uwagê na: p³ynnoœæ czy-
tania, interpunkcjê oraz artykulacjê.
Najlepiej zaprezentowa³a siê Roksana
Krzy¿yñska (Stara Przysieka II). Drugie
miejsce zdoby³ Bartosz Ludwiczak (Œmi-
giel), a Joanna Sp³awska (St. Bojanowo)
zajê³a miejsce trzecie. Ponadto wyró¿nie-
nia przyznano: Martynie Majorek (Œmi-

giel), Jakubowi JóŸ-
wiakowi (St. Bojano-
wo) oraz Amelii Sta-
wiñskiej (Œmigiel).
Ka¿dy z uczestników
otrzyma³ dyplom
i czekoladê, a zwy-
ciêzców i wyró¿nio-
nych dodatkowo na-
grodzono ksi¹¿kami.
Dziêkuj¹c uczniom
i opiekunom za udzia³
w konkursie, bibliote-
karka Barbara Men-
cel podkreœli³a istotê
roli czytania w ¿yciu
m³odego cz³owieka.
15 maja w czytelni
œmigielskiej biblioteki
dokonano podsumo-
wania konkursu pn.
„Jestem autorem i ilu-
stratorem ksi¹¿ki”.
Wp³ynê³o dziesiêæ
prac. Pierwsze miej-
sce przyznano Moni-
ce Dworczak z Pod-
œmigla, która kocha
konie, podobnie jak bohaterka napisane-
go przez ni¹ opowiadania pt. „Sara”. Dru-
gie miejsce zajê³y „Œlimaczki” Aleksandry
D³u¿yk (¯egrówko), a trzecie „W Egipcie”
- ksi¹¿eczka Adama Andrynowskiego (SP
Œmigiel). Jury przyzna³o równie¿ wyró¿-

nienia ksi¹¿eczkom:
„Wyprawa na ryby”
autorstwa Wojtka For-
nalika (SP Œmigiel),
„Weso³a ¿abka” Julii
Cichoszewskiej (SP
St. Bojanowo) oraz
„Przygoda z koniem”
Amalii Dziwak (SP St.
Bojanowo). Dyplomy
i nagrody ksi¹¿kowe
wrêczyli: bibliotekar-
ka, Barbara Mencel
i dyrektor Centrum
Kultury w Œmiglu,
Eugeniusz Kurasiñ-
ski.
Nie pró¿nowa³y rów-
nie¿ bibliotekarki z fi-
lii w: Starym Bojano-
wie, Czaczu i Niet¹¿ko-
wie. Pierwsza z nich,
Genowefa Pietrzykow-
ska 8 maja zaprosi³a na
spotkanie z uczniami
klas I-III ilustratora
ksi¹¿ek, Dominika Sa-
mola. Niemal 60 dzieci
w sympatycznej atmos-
ferze mia³o okazjê za-

poznaæ siê z jego twórczoœci¹ oraz proce-
sem tworzenia ilustracji.
Ofertê dla dzieci przygotowa³a równie¿
Joanna Boroñ, bibliotekarka z Czacza.
13 maja odby³o siê w czackiej bibliotece
spotkanie pn. „Poznajemy wiersze Jana
Brzechwy”, integruj¹ce uczniów kl. II a
oraz grupê przedszkolaków „Delfinki”. Po
po³udniu do biblioteki przyby³y maluchy
z grupy zabawowej. Choæ pogoda nieco
pokrzy¿owa³a im plany, gdy¿ zaplanowan¹
na œwie¿ym powietrzu imprezê trzeba by³o
przenieœæ do wnêtrza budynku, to i tak
wszyscy bawili siê wyœmienicie. Dzieñ
póŸniej odby³o siê Wielkie Czytanie pro-
muj¹ce has³o tegorocznego Tygodnia Bi-
bliotek: „Czytanie ³¹czy pokolenia”. Zapro-
szeni goœcie, wœród nich emerytowana
bibliotekarka oraz kilkoro czytelników,
prezentowa³o swoje umiejêtnoœci przed-
szkolakom z grup „Misie” i „Ma³pki”.
Natomiast 15 maja „Piraci” wraz z ucznia-
mi z kl. II b, aby uczciæ œwiêto swych mam,
przygotowali specjalnie dla nich spotkanie
przy kawie i cieœcie pt.: „Dzieñ mamy
z bajk¹”. Ze wzglêdu na skromne warun-
ki lokalowe spotkanie bibliotekarek z Nie-
t¹¿kowa z grup¹ ponad 20 czytelniczek
(i nie tylko) odby³o siê w restauracji Po-
emat. By³o ono okazj¹ do zaprezentowa-
nia nowoœci wydawniczych i zachêcenia
do siêgniêcia po ksi¹¿kê. Nastêpnie panie
obejrza³y film Andrzeja Kondratiuka pt.
„Gwiezdny py³”, bêd¹cy pochwa³¹ proste-
go ¿ycia.

(KAS), foto M. Dymarkowska

Poznajemy wiersze Jana Brzechwy

Spotkanie czytelniczek z Niet¹¿kowa
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Ju¿ po raz dwunasty Liga Ochrony
Przyrody w Czaczu wraz z Centrum

Kultury w Œmiglu og³osi³y konkurs pla-
styczno-przyrodniczy pod nazw¹ „Dbaj o
przyrodê naszej ma³ej Ojczyzny”. By³ to
konkurs przeznaczony dla
uczniów klas I-III i IV-VI szko-
³y podstawowej. Z roku na rok
cieszy siê on coraz wiêksz¹ po-
pularnoœci¹. W tym roku ucznio-
wie mogli wybraæ nastêpuj¹ce
tematy: „Piêkno oraz walory
przyrodnicze gminy Œmigiel”
oraz „Miejsca najbardziej za-
nieczyszczone w gminie Œmi-
giel”.
Do uczestnictwa w pracach
komisji konkursowej, oprócz
organizatorów - Magdaleny
Adamczak, Jolanty Krysman
i Danuty Drótkowskiej, zapro-
szono przedstawiciela Centrum Kultury
w Œmiglu, plastyka Antoniego Szulca
oraz pracownika Nadleœnictwa Koœcian
- Zbigniewa Miko³ajczaka.
Do komisji konkursowej wp³ynê³o 70
prac plastycznych ze szkó³ podstawo-
wych z: Czacza, Starego Bojanowa
i ̄ egrówka oraz z sekcji plastycznej dzia-
³aj¹cej przy Centrum Kultury w Œmiglu.

DBAJ O PRZYRODÊ NASZEJ MA£EJ OJCZYZNY
Uroczyste og³oszenie wyników konkur-
su nastapi³o 13 maja w Centrum Kultu-
ry.
Decyzj¹ komisji konkursowej nagrodzo-
no:

W kategorii klas I - III:
I miejsce - Kaja Skoracka, klasa III, SP
Czacz,
II miejsce - Daria Gbiorczyk, klasa III, SP
¯egrówko,
III miejsce - Roksana Waszyk, klasa III,
SP ¯egrówko,
III miejsce - Kacper Drozdek, klasa III,
SP ¯egrówko.

Wyró¿niono prace:
Jonasz Jêcz, klasa III, SP ¯egrówko,
Wioleta Michalska, klasa III, SP Czacz,
Jakub Grzesiewicz, klasa II, SP Stare
Bojanowo,

Aleksandra D³u¿yk, klasa III, SP
¯egrówko,
Jessica Szymañska, klasa I, SP
Czacz,
Alicja £awniczak, klasa II, SP
Stare Bojanowo,
Oliwia Szuster,  klasa III ,
¯egrówko,
Kamil Kowalski, klasa III, SP
¯egrówko,
Tymoteusz Sochacki, klasa III,
SP Stare Bojanowo,
Marzena Jankowska, SP przy
Centrum Kultury w Œmiglu.
W kategorii klas IV - VI:
I miejsce - Weronika Piotrow-

ska, klasa VI, SP Stare Bojanowo,
II miejsce - Monika Jaœkowiak, klasa IV,
SP Czacz,
III miejsce - Norbert Kostrzewski, klasa
V, SP Czacz.
Fundatorem nagród w konkursie by³
burmistrz Œmigla oraz Nadleœnictwo
Koœcian.

M.D., foto M. Dymarkowska

Laureaci konkursu

Œmigielska Kolejka W¹skotorowa
wzbogaci³a siê o dwie drezyny rêcz-

ne wykonane przez pracowników Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. Nowy nabytek by³ powodem do
zorganizowania „Gminnych zawodów
w wyœcigach drezyn rêcznych”, które od-
by³y siê 3 maja na stacji kolejki w¹skoto-
rowej w Œmiglu. W zawodach wziê³o
udzia³ szeœæ dru¿yn. Ka¿da z nich mia³a
do pokonania wyznaczony odcinek torów
o d³ugoœci oko³o 150 metrów w dwóch
przejazdach. Suma czasów decydowa³a
o przejœciu do pó³fina³ów. Cztery dru¿y-
ny, które w najkrótszym czasie wykona-
³y zadanie, zmierzy³y siê w parach i star-
towa³y równoczeœnie na dwóch równo-
leg³ych torach. Wygrane dru¿yny awan-

DREZYNOWE WYŒCIGI

sowa³y do fina³u, a dru¿yny przegrane
stanê³y do walki o III miejsce. Ostatecz-
nie I miejsce zdoby³a dru¿yna pana Mi-
cha³a ze Starego Bojanowa, II miejsce
dru¿yna pana Tomasza ze Starego Boja-
nowa, a III miejsce dru¿yna pana Paw³a
z Wroc³awia.
Tego dnia odby³y siê równie¿ dwa prze-
jazdy wagonem motorowym z wagonem
letnim do Starego Bojanowa. Dzieci do

lat 3 mog³y skorzystaæ z przejazdów bez-
p³atnie.
Po wyœcigach mo¿na by³o równie¿ sko-
rzystaæ z przeja¿d¿ki drezynami rêczny-
mi. Chêtnych nie brakowa³o. Goœciem na
œmigielskiej stacji by³ tego dnia Wies³aw
Szczepañski, honorowy cz³onek Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Œmigielskiej Kolej-
ki W¹skotorowej.

AKA, foto archiwum

Najlepsi „drezynowi” z pucharami
Wyœcig drezyn
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ZIEMIA ŒMIGIELSKA W 1939 ROKU CZ.II

Po wybuchu wojny oddzia³y Obrony
Narodowej przygotowywa³y siê do

obrony. Na rozkaz z batalionu jeden z plu-
tonów, wchodz¹cych w sk³ad kompani
œmigielskiej pod dowództwem por.
Edwarda Szwarca, uda³ siê samochodem
ciê¿arowym w dniu 3 wrzeœnia 1939 r. do
miejscowoœci nadgranicznej Nowa Wieœ-
Mochy, w powiecie wolsztyñskim. Prze-
chodz¹c przez wieœ, Polacy zostali zaata-
kowani przez znajduj¹cy siê tam oddzia³
niemiecki silnym ogniem z broni maszy-
nowej. Widz¹c przewa¿aj¹ce si³y Niem-
ców, oddzia³ szybko wycofa³ siê. Polskiej
stra¿y granicznej ju¿ tam nie by³o, a gra-
nicê przekroczy³y wojska niemieckie z 13
Rejonu Ochrony Pogranicza wchodz¹ce-
go w sk³ad 8 armii. Aby utrudniæ drogê
wkraczaj¹cym wojskom nieprzyjaciel-
skim, œmigielska kompania Obrony Na-
rodowej przygotowa³a wiele przeszkód.
W tym celu miêdzy miejscowoœciami
Wyderowo, a Niet¹¿kowo, le¿¹cymi na
trasie Leszno - Poznañ, œciêto na prze-
strzeni kilkudziesiêciu metrów drzewo
w lesie, co spowodowa³o zatarasowanie
drogi. Dla uzyskania lepszego pola ob-
serwacji, na rozkaz w³adz, ludnoœæ cywil-
na œcina³a w nocy wszystkie wiêksze
drzewa w dolinie rzeki Samicy. Na rzece
tej zbudowano kilka ma³ych tam, które
spowodowa³y zalanie okolicznych ³¹k na
terenie wsi Czacz, na d³ugoœci ponad
1 km. Miêdzy naturaln¹ lini¹ obrony,
utworzon¹ przez rozlan¹ wodê, a wsi¹
Czacz, wykopano rowy strzeleckie i za-
³o¿ono zasieki z drutu kolczastego. Przy-
gotowuj¹c obronê, zniszczono w dniu
3 wrzeœnia cztery mosty na rzece Sami-
cy i przy jej dop³ywie. By³y to dwa mosty
na drodze Œmigiel - Koœcian, jeden most
na drodze Czacz - Wielichowo oraz jeden
most na drodze Œmigiel - Stare Bojano-
wo. Nastêpnego dnia saperzy wysadzili
cztery mosty na rzece Obra w Koœcianie.
Potem oddzia³y Obrony Narodowej opu-
œci³y powiat wycofuj¹c siê w rejon Œremu.
Jak wspomina Henryk Bajon z Dru¿yny
harcerskiej im. Tadeusza Koœciuszki,
by³y utworzone 3-osobowe grupy ³¹czni-
kowe, które uczestniczy³y w æwiczeniach
Œmigielskiej Kompani i w mobilizacji
w Czaczu. £¹cznikami byli te¿: Ludwik
Wajske, Zygmunt Ziegler i Alfons Zbier-
ski. Œmigielska Kompania otrzymuj¹c
rozkaz wycofa³a siê na wschód przez
Konin i Kutno do Puszczy Kampinow-
skiej. Tam wziê³a udzia³ w kilkudniowej
bitwie pod Kutnem i Sannikami, gdzie
¿o³nierze dostali siê do niewoli niemiec-
kiej.

W dniu 7 wrzeœnia 1939 r. oko³o godz.
1000 od strony Poladowa zbli¿y³y siê do
miasta pierwsze oddzia³y niemieckie. Pa-
trol niemiecki sk³adaj¹cy siê z dwóch mo-
tocykli z przyczepami, przejecha³ ulicami:
Kiliñskiego, Jagielloñsk¹, rynkiem (obec-
nie Plac Rozstrzelanych) i Lipow¹ do
skrzy¿owania z ulic¹ Œw. Wita. Na ka¿dym
z tych motocykli by³o trzech ¿o³nierzy
z broni¹ gotow¹ do strza³u i wymierzon¹
w stronê budynków po obu stronach uli-
cy. Na powitanie patrolu wyszed³ miejsco-
wy Niemiec, Richard Vogt wraz z ca³¹ ro-
dzin¹, wynosz¹c na rynek tacê z po¿ywie-
niem i owocami. ̄ o³nierze spiesz¹c siê, nie
skorzystali z poczêstunku. Motocykliœci
zawróciwszy, udali siê t¹ sam¹ drog¹, a¿
do m³yna parowego przy ul. Kiliñskiego,
gdzie dali znak, ¿e miasto jest wolne. Na-
le¿y dodaæ, ¿e miejscowi Niemcy dawali
sygna³y nadci¹gaj¹cym wojskom z wie¿y
koœcio³a ewangelickiego. Nastêpnie na
powitanie wojsk niemieckich wybieg³y
kobiety i dzieci niemieckie z kwiatami.
Oficjalne powitanie nast¹pi³o przed ratu-
szem, a dokona³ go budowniczy, Paul
Gemming, lekarz dr Gottfried Theunen,
Georg Fischer i obywatelstwo niemieckie.
W dniu tym urz¹dzono dla dzieci niemiec-
kich uroczystoœæ w sali strzelnicy. Wkrót-
ce przybrano domy w sztandary hitlerow-
skie ze swastyk¹. Ten sam patrol nie-
miecki dotar³ póŸniej do Starego Bojano-
wa. Wkrótce w poszczególnych wsiach
powo³ano nowych so³tysów spoœród
Niemców i zorganizowano zebrania lud-
noœci, na których Niemcy odczytywali
zarz¹dzenia o zachowaniu porz¹dku
i podporz¹dkowaniu siê w³adzy niemiec-
kiej. Wyst¹pienia Niemca t³umaczono na
jêzyk polski. Nazwê miasta zmieniono na
„Schmiegel”, a Starego Bojanowa na „Alt
Boyen”. Zmieniono nazwy wszystkich
wsi na niemieckie. Wójtem w Œmiglu zo-
sta³ Roman Weigt, powo³ano te¿ nowych
so³tysów.
Ju¿ 8 wrzeœnia m³odzie¿ niemiecka wywra-
ca³a i zniszczy³a figurê Œw. Jana znajduj¹c¹
siê po lewej stronie drogi do Czacza oraz
figurê w Bruszczewie. Burmistrzem mia-
sta zosta³ miejscowy Niemiec Paul Gem-
ming. Po kilkunastu dniach wróci³ z inter-
nowania Heinrich Hentschel, który obj¹³
z dniem 23 wrzeœnia urz¹d burmistrzow-
ski. Wkrótce da³ siê on we znaki miesz-
kañcom miasta i okolicy. Szczególnie znê-
ca³ siê nad ¿o³nierzami polskimi, wracaj¹-
cymi z kampanii wrzeœniowej. W dniu 13
wrzeœnia wrócili z ucieczki przedstawicie-
le Zarz¹du Miejskiego w Œmiglu: bur-
mistrz - W³adys³aw Pioch i wiceburmistrz

- Maksymilian Stachowiak. Na rynku,
przed magistratem, oczekiwa³a ich ¿andar-
meria niemiecka. Jeden z ¿o³nierzy ude-
rzy³ burmistrza w twarz, tak silnie, ¿e ten
siê „zatoczy³”. Z miejsca te¿ aresztowano
burmistrza i osadzono go w wiêzieniu.
W dniu 15 wrzeœnia, po po³udniu kilku ¿o³-
nierzy niemieckich, szukaj¹c by³ego kie-
rownika rzeŸni Walentego Balcera, wtar-
gnê³o do mieszkania Zygmunta Bia³eckie-
go, znajduj¹cego siê przy placu Wojska Pol-
skiego. Po przeprowadzonej rewizji ¿o³nie-
rze udali siê na strych, gdzie oddali strza-
³y do chorego Bia³eckiego, który otworzy³
drzwi pokoju. Ranny Polak wkrótce zmar³.
W dniu 16 wrzeœnia o godz. 800 rano
w miejscowym koœciele parafialnym ks.
proboszcz Stanis³aw Nowak odprawi³ na-
bo¿eñstwo. W wype³nionym po brzegi ko-
œciele by³o s³ychaæ p³acz i szlochanie.
W tym czasie koœció³ i przyleg³e ulice zo-
sta³y okr¹¿one przez hitlerowskie wojska.
Po skoñczeniu nabo¿eñstwa, do zakry-
stii weszli ¿o³nierze niemieccy, wzywaj¹c
ks. prob. Stanis³awa Nowaka do zg³osze-
nia siê na posterunek ¿andarmerii. Lu-
dzie wychodz¹cy z koœcio³a byli zatrzy-
mywani przez ¿o³nierzy SS, a m³odzie¿
(Hitlerjugend) i starsi Niemcy wskazy-
wali, jakich Polaków zatrzymaæ. Aresz-
towanych w ten sposób w liczbie: kobiet
oko³o 40 i mê¿czyzn oko³o 100, przepro-
wadzono pod siln¹ eskort¹ ulic¹ Farn¹
do gmachu S¹du Grodzkiego, gdzie ich
osadzono. Umieszczono ich na parterze
i pierwszym piêtrze, daj¹c do spania tro-
chê s³omy oraz wydzielaj¹c nêdzne, g³o-
dowe porcje jedzenia. Poza tym przepro-
wadzono aresztowania po domach, a na-
wet po ogrodach i polach. Szczególn¹ ru-
chliwoœæ i pomoc podczas aresztowañ
wykazali synowie dra Theunego: Heinz
i Johann.
Wszystkich aresztowanych Polaków
przes³uchiwano stosuj¹c znane metody
polegaj¹ce na krzyku i biciu. Przes³u-
chañ, które odbywa³y siê w sali s¹dowej
(obecnie sala Urzêdu Miasta), dokony-
wali miejscowi Niemcy: w³aœciciel browa-
ru - Wilhelm Klossek, Augustyna Buch-
nerowa i fryzjer - Gerhard Knappe - póŸ-
niejszy prokurator s¹du doraŸnego. Ten
ostatni szczególnie dawa³ siê we znaki ks.
prob. Stanis³awowi Nowakowi, bij¹c
i maltretuj¹c sêdziwego starca.
Wkrótce ludnoœæ polsk¹ czeka³o nasile-
nie terroru. Wzmocniono dzia³anie zmie-
rzaj¹ce do przeprowadzenia masowych
egzekucji na ludnoœci polskiej w Œmiglu
i w Koœcianie.

mgr Franciszek Cieœlik
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BRACIA UCZCILI MONTE CASSINO

W sobotnie popo³udnie, 24 maja br.,
do siedziby bractwa przybyli zna-

mienici goœcie. Powodem ich przybycia
by³o zaproszenie na Turniej Strzelecki
poœwiêcony 70-tej rocznicy bitwy pod
Monte Casino. Bardzo siê ucieszyliœmy
z faktu przybycia na spotkanie ks. Dzie-
kana Dekanatu Œmigielskiego - ks. Ka-
nonika Tadeusza Fo³czyñskiego, prze-
wodnicz¹cego Rady Miasta Œmigla - Wie-

s³awa Kasperskiego, Burmistrza Œmigla
- Wiktora Snelê oraz Ma³gorzaty Adam-
czak - Pos³a na Sejm RP. Inicjatorem spo-
tkania by³ nasz brat, Adam Dorynek, któ-
ry na jednym z zebrañ zg³osi³ taki zamys³.
Bracia przystali na propozycjê i projekt
wdro¿ono do realizacji. Dzisiaj musimy
zastanowiæ siê, czy tak¹ formu³ê zawo-
dów utrzymaæ lub nieco znowelizowaæ.
Zawody poœwiêcone tej¿e rocznicy na

pewno bêd¹ wprowadzone w nastêpnych
latach do kalendarza imprez strzeleckich
organizowanych przez Kurkowe Bractwo
Strzeleckie. Sport to tak¿e forma uczcze-
nia pamiêci bohaterów, którzy, walcz¹c
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ swojej Ojczy-
zny, czêsto przelewali krew oraz p³acili
cenê najwy¿sz¹ - w³asne ¿ycie.
My, bracia Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego, jesteœmy zobowi¹zani do szacun-

1 czerwca obfitowa³ w imprezy dla dzie-
ci, nic wiêc dziwnego, ¿e tego dnia

parking przy Centrum Kultury by³ pe³en
samochodów, niczym w dzieñ targowy.
O godzinie 1500 na placu zabaw wspa-
nia³¹, pe³n¹ atrakcji imprezê zorganizo-
wa³ Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu. Pogoda dopisa³a, a orga-
nizatorzy byli wspaniale przygotowani,
nic wiêc dziwnego, ¿e przez plac zabaw
przewinê³y siê t³umy. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³y liczne konkursy i przeja¿d¿ki
bryczk¹.
Propozycjê dla dzieci i ich rodziców mia-
³o tego dnia równie¿ Centrum Kultury
w Œmiglu. Od godz. 1600, w sali widowi-
skowej,  odbywa³ siê koncer t pod
wdziêcznym tytu³em „Co nam w duszy
gra”. Koncert ten przygotowany zosta³

DLA DZIECI I RODZICÓW

przez instruktorkê -
Marzannê Mizgalsk¹,
a jego g³ównym re-
kwizytem by³a „szafa
graj¹ca”. To w³aœnie
do zaimprowizowanej
szafy dziewczêta ze
Studia Piosenki „Mu-
zol” wrzuca³y „grosi-
ki” przypominaj¹c wi-
dzom mniej i bardziej
znane przeboje, takie
jak: „Do graj¹cej szafy
grosik wrzuæ”, „Chcê
do Bodzia”, „Ma³e tê-
sknoty”, „Marina",
„O mnie siê nie martw”
i inne. Na scenie wy-
st¹pi³y tego dnia: Ewa
Przymus, Julia Krysz-
tof, Nadia Olejnik,
Mar ysia Kotecka,
Mar tyna Maœlanka
i Paulina Szczepaniak.
Do muzyki z „szafy”
zatañczy³y równie¿
trzy grupy Zespo³u
Tañca Wspó³czesne-
go „Pryzmat-Bis” pod

kierunkiem Aldony Cichockiej oraz wy-
chowankowie Szko³y Tañca prowadzonej
przez Micha³a Sarbinowskiego i Sandrê
Dêbsk¹. Jak zwykle, zw³aszcza ci naj-
m³odsi tancerze, wywo³ali burzê zas³u¿o-
nych oklasków.
Koncert trwa³ prawie dwie godziny, a tu¿
po nim mo¿na by³o obejrzeæ sentymen-
taln¹ wystawê starych fotografii przed-
szkolnych. Zosta³a ona zorganizowana
dziêki Jolancie Sobeckiej, która przeka-
za³a centrum zdjêcia ze zbiorów Janiny
Rzymskiej - d³ugoletniej dyrektorki Sa-
morz¹dowego Przedszkola w Œmiglu.
Wystawa dostêpna bêdzie do koñca
czerwca. Zapraszamy!

M.D., foto M. Dymarkowska

Dzieñ Dziecka na placu zabaw

Wychowankowie Szko³y Tañca

Wokalistki Studia Piosenki „Muzol”
Wystawa archiwalnych zdjêæ
przedszkolnych

Pryzmat-Bis
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Szkolny Klub Wolontariusza przy Gim-
nazjum im. Konstytucji 3 Maja

w Œmiglu dzia³a od 4 lat. W tym czasie
wolontariusze zorganizowali: liczne ini-
cjatywy dla mieszkañców gminy, debaty
publiczne oraz happening zachêcaj¹cy
siê do rejestrowania siê w bazie poten-
cjalnych dawców szpiku. Ka¿dego roku
wolontariusze, pod okiem swojego opie-
kuna - pani Izabelli Szablewskiej, reali-
zuj¹ projekty o charakterze spo³ecznym,
rozwijaj¹ swoje umiejêtnoœci wolontariac-
kie uczestnicz¹c w szkoleniach i warsz-
tatach, a tak¿e promuj¹ ideê wolontaria-
tu wœród swoich rówieœników. W roku
szkolnym 2009/2010 dwie uczennice:
Joanna Janowicz i Agnieszka Ha³as wziê-
³y udzia³ w XVII Sesji Sejmu Dzieci i M³o-

dzie¿y (uczestniczy³y w obradach Sejmu
w Warszawie). Szkolny Klub Wolontariu-
sza wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Spo³ecznych INGA, Stowarzy-
szeniem Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej Œwiat³o Nadziei oraz
Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Œmi-
glu. Klub otrzyma³ wyró¿nienie z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej w ramach
programu Otwarta Szko³a. W 2013 roku
wolontariusze reprezentowali swoje dzia-
³ania podczas Ogólnopolskiej Prezenta-

O WERNISAŻU I NIE TYLKO
cji Projektów M³odzie¿o-
wych w Warszawie.
W czerwcu br., na zapro-
szenie Centrum Edukacji
Obywatelskiej z Warsza-
wy, m³odzie¿ uda siê na
Zamek Królewski w War-
szawie oraz do Centrum
Kopernik w Warszawie (w
dwa ró¿ne terminy), by
zaprezentowaæ projekt,
który uda³o siê im zreali-
zowaæ w roku bie¿¹cym:
"Wernisa¿ szkolnych i lo-
kalnych artystów".
Realizuj¹c ten projekt m³odzie¿ przyst¹-
pi³a do dwóch programów: miêdzynaro-
dowego CENTRES - kreatywnoœæ

i przedsiêbior-
czoœæ w edukacji
koordynowanym
przez British Co-
uncil i Polskie Sto-
warzyszenie Kre-
atywnoœci wraz
z 9 partnerami
z 8 pañstw cz³on-
kowskich oraz do
ogólnopolskiego
programu pn.
„M³ody Obywatel
z Centrum Edu-
kacji Obywatel-
skiej w Warsza-

wie” (ju¿ po raz trzeci).
Celem projektu by³o przedstawienie spo-
³ecznoœci lokalnej, czym jest twórczoœæ,
jak mieszkañcy gminy realizuj¹ swoje
pasje i marzenia oraz kim s¹ lokalni arty-
œci, twórcy i rzemieœlnicy.
Uroczyste podsumowanie projektu nast¹-
pi³o 30 kwietnia 2014 r. w kaplicy poewan-
gelickiej w Œmiglu. Poprzedzone ono
by³o licznymi dzia³aniami - diagnoz¹ spo-
³eczn¹, wywiadami z mieszkañcami Œmi-
gla, artystami oraz poszukiwaniem so-

juszników. Ostatecznie wolontariusze do
wspó³pracy zaprosili 22 artystów - miesz-
kañców gminy Œmigiel. Wœród lokalnych
artystów znaleŸli siê: Anna Hryniewicz-
Szulc, Danuta Kozak, Violetta Grzelak,
Alicja Przyby³ek, Magdalena Dymarkow-
ska, Arkadiusz Cyprian, Tadeusz Bia³y,
Marek Rêkoœ oraz Karol Domaga³a.
Szkolni artyœci to: Monika Stasik, Joan-
na Nowacka, Aleksandra So³tysiak, Ka-
tarzyna Kamiñska, Eryk Skrzypczak,
Karol Skrzypczak, Wiktoria Dolczewska,
Krystian Kuczkowiak, Jakub Lemañski,
Adam Schulz, Blanka Kubera oraz Sara
Szlachetka.
Podczas wernisa¿u m³odzie¿ zaprezento-
wa³a zebranym goœciom sylwetki arty-
stów, ich prace i dokonania. Projekt jest
dowodem na to, ¿e nie miejsce zamiesz-
kania, a marzenia, pasja i d¹¿enie do celu
s¹ gwarancj¹ sukcesu, doznawania rado-
œci i przyjemnoœci w codziennym ¿yciu.
Sylwetki 22 osób - szkolnych i lokalnych
artystów, ³¹czy kilka cech. Po pierwsze
wszyscy s¹ m³odzi, duchem lub cia³em. Po
drugie s¹ szczêœliwcami, bo kochaj¹ to, co
robi¹. Po trzecie s¹ zwi¹zani z nasz¹ gmin¹,
gdy¿ st¹d pochodz¹, tu siê ucz¹, mieszkaj¹,
pracuj¹ i realizuj¹ swoje pasje.

Izabella Szablewska
foto M. Dymarkowska

ku wartoœci najwy¿szych, którymi byli
motywowani w ówczesnym czasie nasi
bohaterowie. Oni byli przekonani, ¿e,
przelewaj¹c krew, dotr¹ do swej upra-
gnionej, wolnej Ojczyzny. Bóg, Honor,
Ojczyzna to nie slogan, ale zobowi¹zanie.
Zgromadzeni pod sztandarem, z takim
wezwaniem, musimy dziêkowaæ za prze-
lan¹ krew oraz za oddane ¿ycie w obro-
nie wartoœci wyzwalaj¹cych najwy¿sz¹
dozê etycznego postêpowania. Zawsze
trzeba o tym przypominaæ, szczególnie
m³odemu pokoleniu. Jak Rzeczypospoli-
ta bêdzie wygl¹daæ za lat kilkanaœcie lub
kilkadziesi¹t, zale¿y tylko od nas. Ile prze-

ka¿emy, tyle odbierzemy.
Myœlê, ¿e w nastêpnych latach, na takie
spotkanie, zaprosimy m³odzie¿.
W tym roku tarcze, do których strzelali-
œmy, ufundowa³ inicjator tego spotkania
- Adam Dorynek.
Zwyciêzcami zostali:
Tarcza Adama Dorynka:
1. Zbigniew £ukaszewski,
2. Miros³aw Dudziak,
3. Michalina Stephen.
Tarcza Tadeusza Tomaszewskiego:
1. Micha³ Gruszecki,
2. Krzysztof Smoleñski,
3. Marek Balcerek.

Tarcza Bracka:
1. Kazimierz Pelec,
2. Krzysztof Smoleñski,
3. Eugeniusz Hamrol.
Tarcza Przewodnicz¹cego Rady Miasta -
Wies³awa Kasperskiego:
1. Krzysztof Smoleñski,
2. Marek Balcerek,
3. Tadeusz Dekiert.
Statuetka Misia Wojtka
1. Wojciech Ruciñski,
2. Miros³aw Dudziak,
3. Wies³aw Kasperski.

Tadeusz Dekiert

Od prawej: Danuta Kozak, Violetta Grzelak
i Anna Hryniewicz-Szulc z córk¹

Wolontariusze SKW
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Ju¿ po raz trzeci w Szkole Ponadgim-
nazjalnej w Niet¹¿kowie odby³a siê

Konferencja M³odych Naukowców. 19
maja br. w auli szko³y spotkali siê m.in.:
Edward Strzymiñski - wicestarosta po-
wiatu koœciañskiego, prof. zw. dr hab. in¿.
Czes³aw Królikowski - dyrektor Instytu-
tu Politechniczno-Rolniczego Pañstwo-
wej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im. J.A.
Komeñskiego w Lesznie, Wies³aw Ka-
sperski - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Œmiglu, inspektor Henryk Kasiñski -
komendant powiatowy Policji w Koœcia-
nie, pu³kownik Zbigniew Nowak - dowód-
ca 19. Samodzielnego Oddzia³u Geogra-
ficznego w Lesznie, podpu³kownik Cze-
s³aw Iskra - dowódca 3 Dywizjonu Prze-
ciwlotniczego w Lesznie, doc. dr in¿. Hie-
ronim Suterski - opiekun Ko³a Naukowe-
go „Politechnik” kierunku Mechanika
i Budowa Maszyn PWSZ w Lesznie, Bog-
dan Jankowski - menad¿er sprzeda¿y To-
warzystwa Ubezpieczeniowego Gothaer
S. A., grono pedagogiczne ZSP w Niet¹¿-
kowie oraz m³odzie¿ wszystkich klas li-
ceów i techników ZSP w Niet¹¿kowie.
Konferencjê zorganizowa³ i prowadzi³
doc. dr in¿. S³awomir Miedziarek.
W pierwszej czêœci nast¹pi³o uroczyste
podpisanie porozumienia o wspó³pracy
miêdzy PWSZ Leszno a ZSP Niet¹¿ko-
wo. W imieniu JM rektora prof. dr hab.
Macieja Pietrzaka porozumienie podpi-
sa³ dyrektor Instytutu Politechniczno-
Rolniczego prof. zw. dr hab. in¿. Czes³aw
Królikowski, a ZSP w Niet¹¿kowie repre-
zentowa³a dyrektor mgr Arleta Adam-
czak-Puk. Akt podpisania porozumienia
zosta³ nagrodzony gromkimi brawami
przez m³odzie¿ obecn¹ na konferencji.
W drugiej czêœci zaprezentowano nastê-
puj¹ce referaty: „Informatyka w wojsku”

III KONFERENCJA M£ODYCH NAUKOWCÓW
w wykonaniu Grzegorza Józefczaka i Pa-
tryka Mota³z - uczniów kl. 1 TI., „Techni-
kum i co dalej…? czyli jakie s¹ perspek-
tywy” Przemys³awa Dembiñskiego - stu-
denta kierunku MiBM, przewodnicz¹ce-
go ko³a naukowego „Politechnik”, „Roz-
wój eSportu w Polsce” autorstwa Toma-
sza Adamczew-
skiego i Kamila
Subsar - uczniów
kl. 3 TI, „Informa-
tyka jako Ÿród³o
poznania wszech-
œwiata” Dariusza
Ptaszyñskiego -
ucznia kl. 3 TI
oraz „Rola stu-
diów dualnych
w procesie kszta³-
cenia”autorstwa
prof. zw. dr hab. in¿. Czes³awa Królikow-
skiego i doc. dr in¿. S³awomira Miedziar-
ka - pracownika naukowego PWSZ
w Lesznie.
Po zakoñczeniu czêœci pierwszej nast¹-
pi³a przerwa kawowa, w trakcie której
zaprezentowano naszym goœciom bazê
lokalow¹ szko³y oraz laboratoria techni-
kum informatycznego oraz technikum
¿ywienia i gospodarstwa domowego.
W trzeciej czêœci zaprezentowano nastê-
puj¹ce referaty: „Ochrona antywirusowa
koniecznoœæ naszych czasów” Micha³a
Stasika z kl. 1 TI, „Polacy dla œwiata” doc.
dr in¿. Hieronima Suterskiego - pracow-
nika naukowego PWSZ w Lesznie,
„Numeryczne sterowanie obrabiarek
CNC” Sebastiana Szerszenia - studenta
kierunku MiBM, cz³onka ko³a naukowe-
go „Politechnik”, „System Android od
podszewki” Rados³awa Szatkowskiego
i Jakuba Piotrowskiego - uczniów kl. 2

TI oraz „System iOS-wady, zalety, obs³u-
ga" £ukasza Taciaka i Mateusza Wenc-
lewskiego - uczniów kl. 3 TI.
Po wyg³oszeniu wszystkich referatów,
w celu podsumowania konferencji, g³os
zabra³ dyrektor Instytutu Politechniczno-
Rolniczego Pañstwowej Wy¿szej Szko³y

Zawodowej im. J.A. Komeñskiego
w Lesznie - prof. zw. dr hab. in¿. Czes³aw
Królikowski, który pogratulowa³ jakoœci
organizacji konferencji oraz wysokiego
poziomu zaprezentowanych referatów.
Podziêkowa³ równie¿ pani dyrektor szko-
³y, za to, ¿e konferencja mog³a siê wpi-
saæ w obchody piêtnastolecia PWSZ
w Lesznie.
Po wyst¹pieniu dyrektora Instytutu Poli-
techniczno-Rolniczego poproszono
wszystkich prelegentów na scenê i dy-
rektor ZSP w Niet¹¿kowie oraz dyrektor
Instytutu Politechniczno-Rolniczego wrê-
czyli im upominki ufundowane przez
Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹
im. J. A. Komeñskiego w Lesznie. Na
zakoñczenie g³os zabra³a dyrektor ZSP
w Niet¹¿kowie, która zakoñczy³a konfe-
rencjê i zaprosi³a za rok, na czwart¹ Kon-
ferencjê M³odych Naukowców.

M.D., foto archiwum

Pami¹tkowe zdjêcie prelegentów

Dzieñ Przedsiêbiorczoœci to ogólno-
polski program edukacyjno-wycho-

wawczy adresowany do m³odzie¿y ucz¹-
cej siê. W tym roku przyst¹pili do niego
tak¿e uczniowie III klas Gimnazjum im.
Konstytucji 3 Maja w Œmiglu. Dzieñ
Przedsiêbiorczoœci, któr y odby³ siê
28 kwietnia br., cieszy³ siê du¿ym zainte-
resowaniem wœród m³odzie¿y. Odbywa-
j¹c kilkugodzinne praktyki, w wybranym
miejscu pracy, gimnazjaliœci mieli mo¿li-
woœæ zweryfikowania swoich wyobra¿eñ
o wymarzonym zawodzie, zapoznania siê
z jego specyfik¹ oraz pozyskania niezbêd-
nych informacji o wymaganym wykszta³-
ceniu, umiejêtnoœciach czy niezbêdnych
predyspozycjach. Do wspó³pracy przy or-

DZIEÑ PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
ganizacji tego wydarzenia przyst¹pi³o bli-
sko 30 instytucji publicznych oraz pry-
watnych przedsiêbiorstw z terenu gmi-
ny: Œmigiel, Koœcian, Leszno, m.in. Sa-
morz¹dowe Przedszkole w Œmiglu, S¹d
Rejonowy w Koœcianie, Pañstwowa Stra¿
Po¿arna w Koœcianie, Komenda Powia-
towa Policji w Koœcianie, Posterunek
Policji w Œmiglu, Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Koœcianie, „Gazeta
Koœciañska” oraz gazeta „ABC”, Okrêgo-
wa Stacja Kontroli Pojazdów w Œmiglu,
lekarze weterynarii ze Œmigla i Czacza,
lokale gastronomiczne, gabinety kosme-
tyczne, fryzjerskie, firma FKS z Broni-
kowa, piekarnia, zak³ad fotograficzny
z Leszna, zak³ady us³ugowe z Wielicho-

wa, Poladowa i Starego Bojanowa.
Dyrektor Gimnazjum im. Konstytucji
3 Maja w Œmiglu oraz doradca zawodo-
wy Szkolnego Oœrodka Kariery sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania wszystkim in-
stytucjom oraz formom za pomoc i wspar-
cie w organizacji Dnia Przedsiêbiorczo-
œci.

Izabella Szablewska, foto archiwum



czerwiec/2014 17

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

CZÊŒÆ 4
c.d. Koœcian
Grodowe starostwo koœciañskie, pod³ug
lustracyi z r. 1564,5 obejmowa³o: miasto
Koœcian z folwarkiem i wsie: Kurza góra
z folw. Bunikowo, Nac³aw, Czarnków,
Sieraków, oraz dwa tenuty (dzier¿awy -
przyp. red.) we wsi Modrze i w klaszto-
rze ³ubieñskim. W r. 1771 posiada³ je
Antoni Gajewski, op³acaj¹c z niego kwart
z³p. 2094 gr. 15, a hyberny z³p. 1892 gr.
26 (hiberna, chleb zimowy, to obowi¹zek
zapewnienia wojsku zimowych le¿y, kwa-
ter - przyp. red.) Na sejmie warszawskim
z r. 1773-75 stany rzplitej przez oddzieln¹
konstytucy¹ nada³y to¿ ststwo w 50-let-
nie posiadanie emfitentyczne (prawo
emfiteutyczne (olêderskie) - d³ugoletnia
dzier¿awa - przyp. rad.) Lipskiemu, ge-
nera³-majorowi wojsk. kor. pod warunka-
mi w prawie wy³uszczonymi. Na tym¿e
sejmie wyznaczona by³a tak¿e, w sporze
o granice tego ststwa z kapitu³¹ gnieŸ-
nieñsk¹, oddzielna komisya z 16 urzêd-
ników kor. do ostatecznego ich oznacze-
nia..
Powiat koœciañski po³o¿ony jest w czêœci
œrodkowej departamentu poznañskiego,
pomiêdzy 51o 54` a 52o 14` szerokoœci
pó³nocnej, a pomiêdzy 33o 56` i 34o 41`
d³ugoœci wschodniej od wyspy Ferro;
graniczy na pó³noc z powiatem bukow-
skim i poznañskim, na wschód z powia-
tem œremskim, na po³udnie z krobskim
i wschowskim, a na zachód z babimo-
skim. Najwiêksza szerokoœæ powiatu ze
wschodu na zachód przez Krzywiñ (Krie-
wen) wynosi 46,5 kil., przez Wielichowo
i Czempiñ tylko 34,5 kil., z pó³nocy na
po³udnie 33 kil. Rozleg³oœæ wynosi 22,50
mil. kwadratowych. Powiat jest równin¹,
3/4 gruntu s¹ œredniourodzajne, 1/4 b³ot-
ne; znaczn¹ czêœæ powiatu zajmuj¹ b³ota
obrzañskie; 65,2 obszaru s¹ pod p³ugiem,
13,5 ³¹k, 3,4 pastwisk, a 13,2 proc. lasów.
B³ota obrzañskie w latach od r. 1850-1860
osuszono; wiêksza po³owa ich po³o¿ona
jest w pow. koœciañskim. G³ówn¹ rzek¹
jest Obra, która pod wsi¹ Szczodrocho-
wam  z pow. krobskiego wp³ywa do pow.
koœciañskiego; niedaleko jej prawego
brzegu le¿¹ wsie: Orowo, Stankowo,
Wieszkowo, o 1/4 mili zmienia kierunek
na pó³nocno-zachodni, przep³ywa przez
miasto Krzywiñ, na prawym brzegu po-
³o¿one. Pod wsi¹ Kieszkowem wp³ywa
strumieñ bezimienny od Zbêch i Jerki;
dalej p³ynie miêdzy wsiami Jurkowem
i Swincem (Swiniec). Tu siê zaczyna Ko-

panica (Kosten-Canal), która skraca bieg
rzeki Obry, p³yn¹cej dalej pomiêdzy Osie-
kiem a W³awiami (W³awie), niedaleko
Gry¿yny; przybiera od miasta Osieczna
(Storchnest) i wsi: Dêbiec, Wojnieœæ bez-
imienny strumyk, przep³ywa przez Ko-
œcian, wsie: Kurz¹ Górê i Kie³czewo.
O trzy mile poni¿ej Koœciana Obra wcho-
dzi do wielkiego bagna obrzañskiego
(Hauptbruch). Tam Obra prawie znika,
natomiast wystêpuj¹ dwie Kopanice: pó³-
nocna (Moschiner Canal und Nordcanal)
i po³udniowa (Sudcanal); pó³nocna jest
sp³awn¹ na d³ugoœæ 85 kil.; po³udniowa
na d³ugoœæ 60 kil.; 3/5 wody przez pó³-
noc uchodz¹ do Warty, 2/5 przez po³u-
dniow¹. Pod wsi¹ Szczodrowem Kopani-
ca pó³nocna siê rozdziela, jedno ramiê
p³ynie w kierunku pó³nocno-wschodnim,
niedaleko Siernik, Krosnowskich Olê-
drów, przez Budzyñ i Mosinê, pod nazw¹
Mosinki, w pow. poznañskim do Warty;
drugie ramiê, w kierunku pó³nocno-za-
chodnim p³yn¹ce, przybiera na prawym
brzegu pod Sepnem rzeczkê Prut, p³y-
n¹c¹ od Urbanowa, WoŸnik, Kotowa, Ja-
skó³ek i Konojadu. Dalej zostawia na pra-
wo wsie: Wielkie ³êki, gdzie Mogilnica
wp³ywa i Puszczykowo, po lewej Kotusz
i Reñsko. Pod Kotuszem jeszcze do-
strzedz mo¿na przerywane szcz¹tki daw-
nego koryta Obry. Pod Puszczykowem
wp³ywa do Kopanicy pó³nocnej bezimien-
ny, p³yn¹cy od Ptaszkowa i GoŸdzicho-
wa i drugi od wsi Parzêczewa; o milê
dalej, K. pó³nocna mija wieœ Ziemin na
lewym jej brzegu po³o¿on¹. Tu Kopani-
ca ju¿ wyraŸnie jest oddzielon¹ od kory-
ta Obry; do pow. babimoskiego wchodzi
pomiêdzy wsiami Faustynowem a Tere-
spolem.
Kopanica po³udniowa zaczyna siê od
rowu poprzecznego, który j¹ ³¹czy miê-
dzy Sêpienkiem a Bonikowem z Kop.
pó³nocn¹, tu i owdzie przerzyna dawne
koryto Obry; w kierunku po³udniowo-
zachodnim p³ynie oddalona od Kop. pó³-
nocnej na æwieræ mili, pó³ mili, a nawet
ca³¹ milê; po prawej mija Prêtkowice, po
lewej Kokorzyn, Bia³cz, Ksiêginko. Nie-
daleko ostatniej wsi przyjmuje strumyk
Ziemin, p³yn¹cy od Czacza i Karznic; po
lewej le¿¹ dalej wsie Wilkowo i Sniaty. Tu
dwa trakty przerzynaj¹ Kopanicê po³u-
dniow¹: jeden id¹cy z Wielichowa do
Szmigla i Leszna, drugi z Wielichowa do
Wschowy, poczem rzeka wp³ywa do pow.
babimoskiego. Jeziór jest kilkanaœcie
w pow., z tych s¹ znaczniejsze pod Kar-

melinem, Wojnieœciem, Zbêchami, Mórk¹
i Cichowem. Ludnoœci by³o w r. 1880:
70322 mk.; w r. zaœ 1875: 68247; w r. 1871:
66182; 31458 mêskiej, 34724 ¿eñskiej;
8911 ew., 56392 kat., 6 chrzeœcian innych
wyznañ, 873 ¿ydów. Na milê kwadratow¹
przypada niespe³na 300 mk., na kilometr
kwadratowy cokolwiek nad 50 mk. Po-
wiat nale¿y w w. ks. poznañskiem do dru-
giej klasy pod wzglêdem zaludnienia,
wraz z powiatem gnieŸnieñskim, wrzesiñ-
skim, babimoskim i œremskim. Gmin
miejskich ma 5, wiejskich 166, dominal-
nych 86, ogó³em 257; 388 miejscowoœci,
6596 dm. mk. Ludnoœæ pod wzglêdem
narodowoœci jest przewa¿nie polska, mia-
nowicie po wsiach prawie wy³¹cznie pol-
ska; w miastach prócz Szmigla tak¿e lud-
noœæ polska co do liczby jeszcze przewa-
¿a; pod wzglêdem zamo¿noœci niemiec-
ko-¿ydowska jest dominuj¹c¹. Miasta
powiatu s¹: 1) Czempiñ, 2) Koœcian, 3)
Krzywiñ (Kriewen) nad Odr¹, 4) Szmi-
giel, 5) Wielichowo na pó³nocnej stronie
bagna obrzañskiego. Gminy miejskie
mia³y razem w r. 1875: 12168 mk.; w r.
1871: 11840 mk.; gm. wiejskie liczy³y
w tym¿e roku 35009 mk.; dominialne
19333 mk. G³ównemi œrodkami utrzyma-
nia mieszkañców s¹: rolnictwo, chów
byd³a, ró¿ne rzemios³a i handel. Liczba
koni i byd³a w pow. znacznie przewy¿sza
przeciêciow¹ iloœæ w ca³em pañstwie pru-
skim. Powiat podzielony jest na 6 mniej-
szych obwodów czyli komisaryatów:
1) czempiñski, 2 i 3) dwa szmigielskie,
4) krzywiñski, 5) wielichowski, 6) ko-
œciañski. W Koœcianie a¿ do nowej orga-
nizacyi s¹dowej z r. 1879 by³ s¹d powia-
towy, z³o¿ony z dyrektora i siedmiu sê-
dziów. Parafij katolickich jest w pow. 30,
protestanckich 4. Katolickie koœcio³y par.
s¹ 1) w Kamieñcu, 2) w Konojadzie, 3)
w £êkach Wielkich, 4) w Parzêczewie,
5) w Prochach, 6) w Wielichowie, 7)
w Zielêcinie, 8) w Bia³czu, 9) w Czempi-
nie, 10) w Choryni, 11) w Czaczu, 9)
w G³uchowie, 13) w Go³êbinie, 14) w Gry-
¿ynie, 15) w Koœcianie, 16) w Oborzyska,
17) w Rombinie, 18) w Wyskocie, 19)
w Wilkowie, 20) w Wojneœci, 21) w Bro-
nikowie, 22) w Buczu, 23) w Czerwonej
wsi, 24) w Górce Duchownej, 25) w Szmi-
glu, 26) w Radomierzu, 27) w Bojanowie
Starem, 28) w Dalewie, 29) w Krzywiniu,
30) w Lubiniu; protestanckie zaœ: 1) w Ko-
œcianie, 2) w Racocie, 3) w Szmiglu, 4)
w Lubiniu.

c.d.n.
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Od wrzeœnia 2012 roku w Szkole Pod-
stawowej im Konstytucji 3 Maja,

w czterech klasach edukacji wczesnosz-
kolnej, realizowana jest innowacja peda-
gogiczna pn. „Wykorzystanie koncepcji
Planu Daltoñskiego do stymulowania
rozwoju odpowiedzialnoœci, samodziel-
noœci i wspó³pracy dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym”, której autorkami s¹:
D. Domaga³a, R. Kamieniarz, I. Nawroc-
ka i A. Smelkowska.
W kwietniu bie¿¹cego roku, innowacja
ta zosta³a zg³oszona do udzia³u w konkur-
sie organizowanym w ramach Przegl¹du
Innowacji i Twórczoœci w Edukacji przez
Akademiê Humanistyczno-Ekonomiczn¹
oraz Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li i Kszta³cenia Praktycznego w £odzi.
Konkurs ten mia³ charakter ogólnopol-

INNOWACYJNA SZKO£A
ski i skierowany by³ do: nauczycieli, dy-
rektorów, metodyków, pedagogów ze
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz tych wszyst-
kich, którzy odpowiadaj¹ za innowacyj-
ne procesy pojawiaj¹ce siê w ramach
wspó³czesnej edukacji.
Celem konkursu by³a popularyzacja
i promocja twórczoœci w edukacji oraz
wy³onienie nauczycieli, dyrektorów
szkó³, pedagogów, metodyków oraz part-
nerów szkó³ propaguj¹cych twórcze i in-
nowacyjne podejœcie do pracy dydaktycz-
no-wychowawczej zgodnie z europejski-
mi standardami edukacyjnymi.
Konkurs odbywa³ siê w nastêpuj¹cych
kategoriach:
- nauczyciel, pedagog, metodyk innowa-
tor,

- partner edukacji innowacyjnej,
- szko³a innowacyjna,
- projekt realizowany przez uczniów,
- projekt realizowany przez studentów.
Szko³a Podstawowa w Œmiglu uczestni-
czy³a w konkursie pn. „Szko³a innowacyj-
na” i zajê³a I miejsce uzyskuj¹c nagrodê
Z³oty Certyfikat.
29 kwietnia 2014 r. odby³o siê wrêczanie
nagród konkursowych, podczas którego
innowacja pn. „Wykorzystanie koncepcji
Planu Daltoñskiego do stymulowania
rozwoju odpowiedzialnoœci, samodziel-
noœci i wspó³pracy dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym” zosta³a zaprezentowana
uczestnikom Przegl¹du Innowacji i Twór-
czoœci w Edukacji w Akademii Humani-
styczno-Ekonomicznej w £odzi.

D.D.

24 kwiecieñ - Œmigiel
Ok. godz. 2130 kieruj¹cy samochodem
marki Fiat Seicento, 45-letni mieszkaniec
powiatu grodziskiego, nie ust¹pi³ pierw-
szeñstwa przejazdu na ul. Iwaszkiewicza
i doprowadzi³ do zderzenia z pojazdem
audi A3 prowadzonym przez 26-letni¹
mieszkankê powiatu koœciañskiego.

25 kwiecieñ - Stare Bojanowo
Ok. godz. 630 na ul. G³ównej kieruj¹ca
Fordem Focusem, 40-letnia mieszkanka
gm. Œmigiel potr¹ci³a 19-letni¹ kobietê,
która wed³ug wstêpnych ustaleñ wesz³a
nagle na jezdniê. Piesza dozna³a urazu le-
wej nogi. Policja bada okolicznoœci zdarze-
nia.

26 kwiecieñ - Œmigiel
Ok. godz. 1300 do kontroli drogowej zo-
sta³ zatrzymany 28-letni mieszkaniec po-
wiatu wolsztyñskiego prowadz¹cy samo-
chód marki Fiat Seicento. Przeprowadzo-
ne badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,4
promila alkoholu w wydychanym powie-
trzu kieruj¹cego.

30 kwiecieñ - Œmigiel
Ok. godz. 1250 na ul. Koœciuszki, kieruj¹-
cy citroenem jumperem, 23-letni mieszka-
niec powiatu koœciañskiego nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu i doprowadzi³ do
zderzenia z oplem astr¹, prowadzonym
przez 35-letniego mieszkañca powiatu lesz-
czyñskiego. Kieruj¹cy pojazdami byli
trzeŸwi. Sprawca kolizji zosta³ ukarany
mandatem karnym.

1 maj - Œmigiel
Ok. godz. 21.25 kieruj¹cy samochodem
marki VW Passat, 41-letni mieszkaniec
powiatu koœciañskiego, na drodze miedzy
miejscowoœciami Morownica-Œmigiel, zje-
cha³ na pobocze i uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o ponad 2 promile al-
koholu w wydychanym powietrzu kieru-
j¹cego. Kierowca zosta³ przewieziony do
koœciañskiego szpitala z urazem ³opatki.
Ponadto mê¿czyzna odpowie za kierowa-
nie pojazdem wbrew orzeczonemu wobec
niego s¹dowemu zakazowi.

9 maj - Niet¹¿kowo
Policja zosta³a zawiadomiona o kradzie¿y
samochodu marki Audi A3 w Niet¹¿kowie.
W³aœciciel pojazdu wyceni³ straty na kwo-
tê 28 000 z³.

8/9 maj - Czacz
W nocy z 8 na 9 maja w Czaczu nieznani
sprawcy w³amali siê do pomieszczeñ han-
dlowych, gdzie przechowywane by³y ro-
wery ró¿nych marek oferowane do sprze-
da¿y. W³amywacze z hali wyprowadzili 16
miejskich rowerów o ³¹cznej wartoœci po-
nad 11 000 z³. Pracownica punktu handlo-
wego, podczas otwierania rano hali, ujaw-
ni³a brak kilkunastu rowerów. Fakt ten
zg³osi³a policji. Jak siê póŸniej okaza³o, gdy
mê¿czyŸni wracali z ³upem do swojego
miejsca zamieszkania, do rutynowej kon-
troli zatrzyma³ ich patrol policji. Poniewa¿
policja do tej pory nie zosta³a poinformo-
wana o w³amaniu, mê¿czyŸni mogli bez
przeszkód ruszyæ w dalsz¹ drogê. Po pew-
nym czasie stwierdzili, ¿e ca³a sprawa wyj-
dzie na jaw i postanowili odwieŸæ rowery
jeszcze tej samej nocy w miejsce sk¹d je

ukradli. Wrócili wiêc do Czacza i wypako-
wali rowery z przyczepki, na której je prze-
wozili. ¯eby mieæ pewnoœæ, ¿e sprawa nie
trafi na policjê po otwarciu „wystawki” zja-
wili siê ponownie pod hal¹, ¿eby porozma-
wiaæ z osob¹ obs³uguj¹c¹ punkt handlo-
wy i prosiæ j¹, ¿eby nie zg³asza³a nocnego
w³amania na policjê. Sugerowali, ¿e ich za-
chowanie by³o tylko ¿artem. Proœba nie
mog³a zostaæ spe³niona, poniewa¿ policjan-
ci byli ju¿ na miejscu i zatrzymali dwóch
mieszkañców powiatu leszczyñskiego
w wieku 40 i 43 lat.

14 maj - Œmigiel
Ok. godz. 2016 na ul. Lipowej kieruj¹ca
samochodem marki Fiat CC, 25-letnia
mieszkanka powiatu koœciañskiego, nie
ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu bmw
730, którym jecha³ 26-letni mieszkaniec
gm. Œmigiel. Kieruj¹cy samochodem mar-
ki BMW w celu unikniêcia kolizji uderzy³
w zaparkowanego mercedesa. Ten ostat-
ni pojazd, w wyniku uderzenia, przemie-
œci³ siê i uderzy³ w drzewo. Kieruj¹cy po-
jazdami byli trzeŸwi.

20 maj - Stara Przysieka Pierwsza
Ok. godz. 2005 patrol zatrzyma³ do kon-
troli drogowej kieruj¹cego rowerem 52-
letniego mieszkañca gm. Œmigiel. Przepro-
wadzone badanie stanu trzeŸwoœci wyka-
za³o 0,4 promila alkoholu w organizmie
rowerzysty.

24 maj - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1950 patrol zatrzyma³ do kon-
troli 61-letniego mieszkañca gm. Œmigiel
kieruj¹cego VW Jetta. Przeprowadzone
badanie wykaza³o 0,36 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu kieruj¹cego.
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M ieszkañcy: Bielaw, ¯egrowa
           i ¯egrówka spotkali siê w niedzie-
lê 18 maja na tradycyjnej majówce, która
odby³a sie na tzw. „Piaskach” w ¯egrów-
ku.
So³tysi, Stanis³aw Szefner z Bielaw, Mie-
czys³aw Tomowiak z ¯egrowa i Henryk
Skorupiñski z ̄ egrówka zadbali o dobr¹
organizacjê spotkania: by³y kie³baski
z grilla i ciasto. Nie zabrak³o te¿ nagród
dla dzieci za udzia³ w konkursach pro-
wadzonych przez Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu, przy wy-
datnej pomocy pani Barbary £awniczak
- kierownik Szko³y Filialnej w ̄ egrówku.
Dzieci konkurowa³y miêdzy innymi

MAJÓWKA NA PIASKACH
w: skokach w workach, strza³ach do
ma³ej bramki, przeci¹ganiu liny oraz
przejœciu na klockach.
Dwuosobowe reprezentacje wiosek wal-
czy³y o puchary w turnieju w bule. Miej-
sce I dla ¯egrówka, zdobywaj¹c 15 pkt,
wywalczyli: Stanis³aw Franek i Daniel
Mocek, II miejsce dla ̄ egrowa i 13,5 pkt
zdobyli: Rafa³ Kaczmarek i Adam Tomo-
wiak, a na III miejscu z 7,5 pkt uplasowa-
³a siê reprezentacja Bielaw - Jan Karbo-
wiak i Patryk Pelec.
Puchary i dyplomy zawodnikom wrêcza-
li: Burmistrz Œmigla - Wiktor Snela, za-
stêpca burmistrza: Wies³awa Poleszak-
Kraczewska oraz Genowefa £¹czna - pe³-

nomocnik Burmistrza ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.

OKFiR, foto OKFiR

Ma³gorzata Adamczak, prezes Klubu
Szachowego „Wie¿a” Œmigiel, zosta³a od-
znaczona z³ot¹ odznak¹ honorow¹,
przyznawan¹ przez Polski Zwi¹zek Sza-
chowy.
Z³ota odznaka to najwy¿sze odznaczenie
przyznawane przez w³adze Polskiego
Zwi¹zku Szachowego osobom, które
w szczególny sposób wspieraj¹ dzia³al-
noœæ zwi¹zku oraz swoimi dzia³aniami
oraz postaw¹ przyczyniaj¹ siê do promo-
cji i rozwoju sportu szachowego.
Uroczystego wrêczenia oznaki, podczas
fina³u akcji „Szachiœci graj¹ dla Polonii”,

MA£GORZTA ADAMCZAK ZE Z£OT¥ ODZNAK¥
dokona³ prezes Polskiego Zwi¹z-
ku Szachowego - Tomasz Delega.
Wrêczaj¹c odznakê podziêkowa³
za dotychczasowe dzia³ania
¿ywi¹c nadziejê na dalsz¹ wspó³-
pracê.
Pani Ma³gorzata jest wieloletnim
prezesem Klubu Szachowego
„Wie¿a” Œmigiel. Pe³ni³a równie¿
funkcjê pe³nomocnika Strefy Za-
chodniej Wielkopolskiego Zwi¹z-
ku Szachowego, a obecnie czyn-
nie wspiera królewsk¹ grê w Parlamen-
tarnym Zespole Szachowym.

Dzieci z oddzia³u przedszkolnego, ist-
niej¹cego przy Szkole Filialnej

w ¯egrówku, wziê³y udzia³ w I edycji Po-
wiatowego Konkursu pn. „Bezpieczny
Przedszkolak”, która siê odby³a 15 maja
2014 roku w Oborzyskach Starych. Kon-
kurs zorganizowany zosta³ z okazji Ogól-
nopolskiego Dnia Bezpiecznego Przed-
szkola. Dzieci z ¯egrówka rywalizowa³y
z innymi dru¿ynami z ca³ego powiatu ko-
œciañskiego. Uczestnicy konkursu pre-
zentowali has³a na temat bezpieczeñstwa
lub zdrowia, rozwi¹zywali zadania teore-
tyczne w postaci quizu, wykonywali pra-

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
ce plastyczne, a tak¿e mu-
sieli wykazaæ siê sprawno-
œci¹ fizyczn¹ pokonuj¹c tor
przeszkód.
Mimo zaciêtej rywalizacji
i ogromnych emocji, dzieci
œwietnie siê bawi³y i co naj-
wa¿niejsze, poszerza³y sw¹
wiedzê na temat bezpie-
czeñstwa. Wszystkie dru¿y-
ny otrzyma³y dyplomy
i wspania³e nagrody.

Agnieszka £ochowicz
foto archiwum

W przeddzieñ 10-tej rocznicy wejœcia
Polski do Unii Europejskiej zuchy

z 2 ŒDH „S³oneczna Gromada” im. Jan-
ka Bytnara „Rudego” dzia³aj¹cej przy
Szkole Filialnej w ̄ egrówku przygotowa-
³y inscenizacjê pt. „Podro¿ po Europie”
nawi¹zuj¹c do realizacji harcerskiego
programu pn. „Wehiku³ czasu”. Zaprosi-
³y tak¿e m³odsze kole¿anki i kolegów do
wspólnej realizacji zadañ zwi¹zanych

PODROŻ PO EUROPIE
z tematyk¹ europejsk¹.
Dzieci w oparciu o Internet i gry zwi¹za-
ne z Europ¹ poszerzy³y swoj¹ wiedzê na
temat Unii Europejskiej i wybranych kra-
jów. Zuchy, œpiewaj¹c piosenki po w³o-
sku, francusku i angielsku, zachêci³y
swoich kolegów i kole¿anki do nauki jê-
zyków obcych. Dzieci poprzez zabawê
poznawa³y ró¿ne potrawy europejskie.
Podsumowaniem spotkania by³ quiz

o tematyce europejskiej oraz zdobycie
przez zuchów sprawnoœci „Podró¿nik”.

B. £awniczak, foto archiwum

Bezpieczne przedszkolaki

Zuchy - podró¿nicy

Klub Szachowy „Wie¿a” Œmigiel
foto archiwum

Od lewej: A. Dzwonkowski, A. Biernat,
M. Adamczak, T. Delega

Skoki w workach
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UMOWA O PRACÊ
Zatrudnienie pracownicze najczêœciej
realizowane jest w ramach umowy o pra-
cê, która wed³ug przepisów prawa pracy
musi zostaæ zawarta w formie pisemnej
(art. 29 §2 KP). Niedotrzymanie tego
wymogu nie jest jednak jednoznaczne
z niewa¿noœci¹ umowy. Oznacza to, ¿e
ustna umowa o pracê równie¿ jest obo-
wi¹zuj¹ca. Akceptowana na gruncie pra-
wa pracy jest nawet umowa zawarta
w formie dorozumianej tj. poprzez okre-
œlone zachowanie pracodawcy i pracow-
nika, z którego wyraŸnie wynika zamiar
nawi¹zania przez strony stosunku pracy.
Jednak¿e pod wzglêdem dowodowym
formy ustna i dorozumiana s¹ ryzykow-
ne. W zwi¹zku z tym ustawodawca na³o-
¿y³ na pracodawcê obowi¹zek pisemne-
go potwierdzania pracownikowi dokona-
nych ju¿ ustaleñ, co do stron umowy, jej
rodzaju oraz warunków. Wykonanie tego
obowi¹zku powinno nast¹piæ najpóŸniej
w dniu rozpoczêcia pracy przez pracow-
nika. Art. 29 §2 KP nie precyzuje, czy do-
rêczenie informacji powinno nast¹piæ na
pocz¹tku dnia roboczego, czy te¿ praco-
dawca mo¿e to uczyniæ w trakcie ca³ego
dnia. Zaniechanie zawarcia umowy na
piœmie albo zaniedbanie pisemnego po-

twierdzenia jej warunków jest wykrocze-
niem przeciwko prawom pracownika.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi
w art. 281 pkt 2 KP grozi za to kara grzyw-
ny od 1.000 z³ do 30.000 z³. W tym miej-
scu trzeba zasygnalizowaæ, i¿ ewentual-
ne argumenty pracodawcy, wskazuj¹ce
na to, ¿e zawarcie pisemnej umowy o pra-
cê lub chocia¿by potwierdzenie jej wa-
runków na piœmie mo¿e nast¹piæ w ci¹-
gu ca³ego dnia roboczego, ju¿ nied³ugo
mog¹ okazaæ siê nieskuteczne. Do prac
sejmowych zosta³ skierowany poselski
wniosek nowelizacji Kodeksu pracy. Za-
k³ada on zmianê treœci art. 29 §2 KP, po-
przez wprowadzenie zapisu, i¿ pisemne
potwierdzenie warunków umowy musi
byæ przedstawione pracownikowi przed
rozpoczêciem przez niego pracy (a nie
w dniu, w którym podj¹³ pracê).
Strony zawieraj¹ce umowê o pracê usta-
laj¹ podstawowe warunki zatrudnienia,
okreœlaj¹c w treœci umowy co najmniej:
- rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania,
- wynagrodzenie za pracê ze wskazaniem

jego sk³adników,
- wymiar czasu pracy oraz termin jej roz-

poczêcia.
W przypadku, gdy pracownik ma
œwiadczyæ pracê w ramach niepe³nego
etatu, obowi¹zkowym elementem umo-
wy jest zapis ustalaj¹cy limit godzin
pracy, którego przekroczenie daje pra-
cownikowi prawo do dodatku jak za

nadgodziny. Zmiana warunków umowy
o pracê wymaga formy pisemnej.
Pracodawca informuje pracownika na
piœmie, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni
od dnia zawarcia umowy o pracê, o:
- obowi¹zuj¹cej pracownika dobowej

i tygodniowej normie czasu pracy,
- czêstotliwoœci wyp³at wynagrodzenia

za pracê,
- wymiarze przys³uguj¹cego pracowni-

kowi urlopu wypoczynkowego,
- obowi¹zuj¹cej pracownika d³ugoœci

okresu wypowiedzenia umowy o pra-
cê,

- uk³adzie zbiorowym pracy, którym pra-
cownik jest objêty, a je¿eli pracodawca
nie ma obowi¹zku ustalenia regulaminu
pracy - dodatkowo o porze nocnej, miej-
scu, terminie i czasie wyp³at wynagrodze-
nia oraz przyjêtym sposobie potwierdza-
nia przez pracowników przybycia i obec-
noœci w pracy oraz usprawiedliwiania nie-
obecnoœci w pracy.
O zmianie warunków zatrudnienia pra-
codawca informuje pracownika na pi-
œmie. Poinformowanie pracownika o jego
warunkach zatrudnienia oraz o ich zmia-
nie, mo¿e nast¹piæ przez pisemne wska-
zanie odpowiednich przepisów prawa
pracy.

H.C.
Podstawa prawna:
Art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku z póŸniejszymi Kodeks pracy.

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

w Szkole Ponadgimnazjalnej w Niet¹¿ko-
wie projekt unijny, w ramach którego zor-
ganizowano zagraniczne praktyki zawo-
dowe w Czechach dla 5 uczniów techni-
kum rolniczego i 5 uczennic technikum
¿ywienia i gospodarstwa domowego.
Uczniowie wyjechali na sta¿ 1 kwietnia
2014 roku, a wrócili 16 kwietnia. Prakty-
ki odbywa³y siê ka¿dego dnia po 8 go-
dzin. 5 dni w tygodniu opiekê nad ucznia-
mi sprawowali: pani Marie Smrckova
(grupa ¿ywieniowa) i pan Milan Kunc
(grupa rolnicza) - opiekunowie czescy
oraz pani Joanna Kozak (grupa rolnicza),
pani Renata Fija³kowska (grupa ¿ywie-
niowa) i pani Anna Krakowiak (t³umacz)
- nauczyciele ze szko³y w Niet¹¿kowie.
Podczas zajêæ uczennice z klasy ¿ywie-
niowej praktykowa³y w pracowni gastro-
nomicznej wraz z uczennicami ze szko³y
w Czechach. W trakcie pobytu odby³y siê
zajêcia z kuchni czeskiej, polskiej oraz
takie, podczas których uczennice po³¹-
czy³y potrawy obu narodów. Zajêcia od-
bywa³y siê równie¿ w sto³ówce szkolnej,
gdzie uczennice mia³y okazjê zapoznaæ

SWOJE CHWALIMY
siê z profesjonalnym wyposa¿eniem za-
k³adu ¿ywienia zbiorowego. Sto³ówka, ta
wydaje trzy posi³ki dziennie: œniadania,
obiady i kolacje. Najwiêcej pracy by³o
przy przygotowywaniu i wydawaniu obia-
dów, poniewa¿ kuchnia ta wydaje ich ok.
400 dziennie.
Uczniowie z klasy rolniczej praktykowa-
li w warsztatach szkolnych wraz z ucznia-
mi czeskimi. Podczas zajêæ ch³opcy od-
nawiali ci¹gnik rolniczy - rozkrêcali go,
czyœcili, wymieniali czêœci, przygotowy-
wali elementy do malowania, z powro-
tem je sk³adali. Zorganizowano równie¿
konkurs na jazdê ci¹gnikiem rolniczym
z przyczep¹ na czas po wyznaczonym
torze. Rozgrywki wygra³ Dominik Wojt-
kowiak. W nagrodê otrzyma³ dyplom
oraz zestaw œrubokrêtów. Zajêcia odby-
wa³y siê równie¿ w Spó³dzielni Rolniczej
Kalich, która zajmuje siê hodowl¹ byd³a
mlecznego. Ch³opcy pomagali przy me-
chanicznym doju krów oraz zapoznali siê
z dojem w hali udojowej typu rybia oœæ
ze stanowiskami na 20 krów. Podawali
równie¿ paszê cielêtom, wyrzucali obor-
nik oraz zajmowali siê œwie¿o wycielo-
nymi zwierzêtami.

Uczniowie z niet¹¿kowskiej szko³y mie-
li okazjê zwiedziæ szko³ê i pracownie
w Kamenice nad Lipou oraz w Pelhri-
mov, a tak¿e zapoznaæ siê z zasadami
funkcjonowania szkolnictwa czeskiego.
Zwiedzili równie¿ gospodarstwo rolne
zajmuj¹ce siê hodowl¹ byd³a mlecznego
oraz produkcj¹ energii z biopaliw, piekar-
niê Velisec oraz browar Poutnik.
W dni wolne od pracy sta¿yœci zwiedzili:
Kamenice nad Lipou, Pelhrimov, Jindri-
chuv Hradec oraz Pragê.
Projekt zosta³ sfinansowany w ramach
programu pn. „Sta¿e i praktyki zagra-
niczne dla osób kszta³c¹cych siê i szko-
l¹cych zawodowo” w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego, Program
Operacyjny Kapita³ Ludzki.

I.S., foto achiwum

Uczniowie klasy rolniczej pracowali
w warsztatach
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zorganizowa³ 3 maja

br. dwa turnieje: siatkówki dla gimnazja-
listów oraz pi³ki no¿nej dla mê¿czyzn.
Rozgrywki pocz¹tkowo mia³y odbywaæ
siê na „Orliku”, niestety ze wzglêdu na
warunki atmosferyczne gimnazjaliœci ro-
zegrali mecze w salach sportowych.
W sali œmigielskiego gimnazjum zagra³y
dru¿yny dziewcz¹t reprezentuj¹ce gim-
nazja ze: Starej Przysieki Drugiej, Stare-
go Bojanowa i Œmigla. Z kolei na sali
szko³y podstawowej grali gimnazjaliœci
reprezentuj¹cy: Bronikowo, Czacz, Sta-
re Bojanowo i Œmigiel. Za mecz wygra-
ny 2:0 dru¿yna otrzymywa³a 3 punkty,
przy wyniku 2:1 zwyciêzcy zdobywali

TURNIEJE NA ORLIKU
2 punkty, a przegrani 1 punkt. Wœród
dziewcz¹t trzecie miejsce zajê³a repre-
zentacja Starego Bojanowa (1 pkt.),
II m Stara Przysieka Druga (2 pkt),
a puchar zdoby³a reprezentacja Œmi-
gla (6 pkt).
Wœród ch³opców IV miejsce zajêli
uczniowie ze Starego Bojanowa
(0 pkt.), trzecie uczniowie z Czacza
(4 pkt), drugie reprezentacja szko³y
w Œmiglu (7 pkt), a puchar zdoby³a re-
prezentacja Bronikowa (równie¿ 7 pkt,
ale z przewag¹ tzw. ma³ych pkt).
Wrêczenie nagród odby³o siê na terenie
„Orlika”. Za miejsca I-III m³odzi sportow-
cy otrzymali medale. Nagrody wrêcza³
Wiktor Snela - Burmistrz Œmigla.

Turniej pi³ki no¿nej mê¿czyzn odby³ siê
na „Orliku”. Zagra³o szeœæ dru¿yn:
DH Trans, Dragon, Marta, Mekintosh
& Porabiantos, Picaso oraz Tel-Kom
& Œmi³owski Team. Mecze odbywa³y siê
w dwóch grupach systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Nastêpnie rozgrywano fina³y
„C” o miejsca V-VI, „B” o miejsca IV-III
oraz „A” o miejsca I-II. Ostatecznie zas³u-
¿enie wygra³a dru¿yna Marta, II miejsce
zajê³o Tel-Kom & Œmi³owski Team,
III Mekintosh & Porabiantos, IV Dragon,
V DH Trans, a VI Picaso.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³
Hubert Damrych z zespo³u Dragon.

OKFiR
foto OKFiR

Ju¿ po raz czwarty, 11 maja, odby³ siê
Wiosenny Turniej Warcabowy o pu-

char burmistrza Œmigla w warcabach 64-
polowych w sali wiejskiej w Bruszczewie.
Do walki pionkami stanê³o 15 zawodni-
ków, w tym 7 dzieci, z powiatów: koœciañ-
skiego, leszczyñskiego, poznañskiego,
œremskiego i gostyñskiego. Patronat nad
turniejem obj¹³ pose³ na Sejm RP, Jan
Dziedziczak. Uroczystego otwarcia doko-
na³ dyrektor biura poselskiego, S³awomir
Szczot. Funkcjê sêdziego pe³ni³ goœcin-
nie Robert K¹tny z Radzewa. Po 4-godzin-
nej walce wy³oniono zwyciêzców.
W kategorii dzieci do lat 13 zwyciê¿y³a
Magdalena Sulkowska (SP Radzewo)
wygrywaj¹c z Samuelem K¹tnym (SP
Radzewo) i Ann¹ Belk¹ (SP Racot). Ko-

IV WIOSENNY TURNIEJ WARCABOWY
lejne lokaty zajêli: , Mar-
tyna Karpiñska (SP Lip-
no), Agnieszka G³ogiñ-
ska (SP BorekWlkp.)
i Anna Belka (SP Racot).
Trójka najlepszych ode-
bra³a puchary ufundo-
wane przez pos³a Jana
Dziedziczaka oraz meda-
le, a wszystkie dzieci
dodatkowo medale
i nagrody rzeczowe.
W kategorii osób do-
ros³ych walka trwa³a
do ostatniego posuniê-
cia. Po zakoñczeniu turnieju dwóch
zawodników by³o niepokonanych: Ro-
bert K¹tny z Radzewa oraz Edward
Karpiñski ze Starego Bojanowa, któ-
rzy zakoñczyli turniej bez pora¿ki
z dorobkiem ka¿dy po 11 pkt. Do wy-
³onienia zwyciêzcy potrzebna by³a do-
grywka w tempie po 5 minut na zawod-
nika. Pierwsza zakoñczy³a siê remi-
sem, a drug¹ wygra³ Edward Karpiñ-
ski, któr y tym samym zosta³ zwy-
ciêzc¹ ca³ego turnieju. Trzeci¹ pozy-
cjê z 10 punktami zaj¹³ Zbigniew Ko-

tarski z Gradowic. Zwyciêzców uhono-
rowano pucharami burmistrza Œmigla,
a wszystkich zawodników nagrodami
rzeczowymi.
Organizator dziêkuje pos³owi na Sejm
RP, Janowi Dziedziczakowi oraz burmi-
strzowi Œmigla za ufundowanie piêk-
nych pucharów, a piekarni Marka Gi-
daszewskiego za ufundowanie wyro-
bów cukierniczych dla uczestników tur-
nieju.

E. Karpiñski
foto Robert K¹tny

Rozgrywki turniejowe

Uczestnicy turnieju w kat. do lat 13

Uczestnicy turniejów



czerwiec/201422

Dru¿yna „Byczki Gniewowo” wyst¹-
pi³a 3 maja w Przysiece Polskiej na

XI Memoriale Tomasza Rusieckiego,
w ramach którego odby³ siê turniej pi³ki
no¿nej oraz turniej strzelecki. Zawodni-
cy dru¿yny „Byczki Gniewowo” mieli
tego dnia dobr¹ passê, gdy¿ wygrali
3 razy z rzêdu, pokonuj¹c tym samym
wszystkie dru¿yny. Za zwyciêstwo otrzy-
mali puchar oraz dyplom.
Dru¿yna gra³a tego dnia w sk³adzie:
Mateusz Grzeœkowiak, Patryk De Jager,
Maciej KaŸmierczak, Kamil Pawlak, Fi-
lip Bobrowski, Sabastian Seweryñski,
Dawid Seweryñski oraz Mateusz ¯urek.
Pi³karze z Gniewowa postanowili tak¿e
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w turnie-
ju strzelania z wiatrówki. W kategorii
ch³opców najlepszy okaza³ siê Adam Sro-
czyñski, który zdoby³ pierwsze miejsce
i otrzyma³ puchar, dyplom oraz nagrodê
rzeczow¹.
Tego samego dnia najm³odsza dru¿yna
„Byczków” wyst¹pi³a w Memoriale im.
Jacka Szajewskiego, który zosta³ rozegra-
ny na boisku w £uszkowie. O puchary
prezesa firmy Agro-Handel i burmistrza
Krzywinia walczy³o tego dnia a¿ szeœæ

BYCZKI GNIEWOWO W MAJOWYCH TURNIEJACH

Na „Orliku” w Krzywiniu spotka³o siê
11 maja br. szeœæ dru¿yn by rozegraæ

kolejny Turniej Pi³ki No¿nej Ministrantów.
Oprócz gospodarzy z Krzywinia byli tak-
¿e ministranci z: R¹binia, Lubinia oraz dwie
dru¿yny z parafii œw. Kazimierza w Lesz-
nie. Z zaproszenia na turniej skorzysta³a
równie¿ dru¿yna ministrantów z parafii pw.
Œw. Wawrzyñca w Wonieœciu.
Gra odbywa³a siê w przyjaznej atmosferze,
choæ po wygranej naszych ministrantów
nad obiema dru¿ynami z Leszna po 6:0,
zrobi³o siê bardzo gor¹co. W pó³finale
Wonieœæ równie¿ pokaza³ klasê wygrywa-
j¹c z Krzywiniem 1:0, co da³o naszym mi-
nistrantom awans do fina³u. Ukoronowa-
niem turnieju by³o zwyciêstwo wonieskich
ministrantów w finale z Lubinem wyni-
kiem 3:0. Imponuj¹ce zwyciêstwo by³o
owocem wspania³ej gry ca³ej dru¿yny, któ-
ra wyst¹pi³a tego dnia w sk³adzie: B³a¿ej
Walachowski (najlepszy bramkarz turnie-

dru¿yn rozgrywaj¹c mecze systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Dru¿yna z Gniewowa
zdoby³a na turnieju puchar za zajêcie
drugiego miejsca, a medal dla najlepsze-
go strzelca odebra³ Rufin Kaczor. Dru-
¿yna gra³a w sk³adzie: Korneliusz De Ja-
ger, Gabryel Juszczak, Mi³osz Przygodz-
ki, Szymon Teœner, Adam Sroczyñski,

Fabian Szczerbal, Rufin Kaczor, Alan
Spycha³a i Igor Ró¿añski.
Dru¿yna dziêkuje firmie SHiUZ Byd-
goszcz. za ufundowanie 25 koszulek dla
zawodników oraz pañstwu Lipowiczom
z Wonieœcia za „posi³ek regeneracyjny”
w postaci placka.

K. Pawlak, fot archiwum

Adam Sroczyñski -
super strzelec

Najm³odsi reprezentanci Byczków
Gniewowo

MINISTRANCI NA BOISKU
ju), Marcin Grzeœkowiak, Oskar Skotar-
czak, Tobiasz Bia³y, Pawe³ Rajewski, Pawe³
Stachowiak, Szymon Szymañski, Seba-
stian Jankowiak i Kacper Górny. Dru¿yna
zosta³a przygotowana przez Krzysztofa
Pawlaka.
Wielkiej radoœci i dumy z ministrantów nie

kry³ proboszcz wonieskiej parafii, ks. An-
drzej Sotek. Do zdobytych przez dru¿ynê
pucharu oraz pi³ki doda³ ch³opcom od sie-
bie równie¿ s³odycze i owoce.
S³owa uznania nale¿¹ siê równie¿ licznie
przyby³ym na turniej kibicom z Wonieœcia.

K.P., foto archiwum

Zwyciêska dru¿yna z Wonieœcia

VII BIEG PIASTOWSKI

Ju¿ po raz siódmy, 10 maja, spod „My-
siej Wie¿y” w Kruszwicy ruszy³ Bieg

Piastowski. 580 zawodników postano-
wi³o zmierzyæ siê z siedmiokilome-
trow¹ tras¹ przebiegaj¹c¹ ulicami Ino-
wroc³awia, a koñcz¹c¹ siê na stadionie.

Wœród biegaczy nie zabrak³o reprezen-
tantów Oœrodka Kultur y Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. Kinga Zieliñska
zajê³a w swojej kategorii wiekowej
8 miejsce (306 w open), Marian Skrzyp-
czak mia³ miejsce 23 (232 open),

a Micha³ Szkudlarczyk, najstarszy za-
wodnik biegów, zdoby³ miejsce 4 (560
open). Micha³ Szkudlarczyk wyst¹pi³
w Biegu Piastów ju¿ po raz szósty.

M.D.






