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Druga sesja Rady Miejskiej Œmigla
odby³a siê 4 grudnia. Obrady po-

œwiêcono ukonstytuowaniu siê wszyst-
kich komisji rady, a koñcz¹cy kadencjê
burmistrz - Wiktor Snela przedstawi³
sprawozdanie o stanie gminy.
Podsumowuj¹c ostatnie cztery lata dzia-
³alnoœci, burmistrz zwróci³ uwagê, ¿e
mechanizm finansowy dla kolejnych bu-
d¿etów polega³ na równowa¿eniu stanu
zad³u¿enia i deficytu wolnymi œrodkami
na koniec ka¿dego kolejnego roku bu-
d¿etowego. Pozwala³o to na spokojne
i bezpieczne funkcjonowanie gminy i jej
jednostek z pocz¹tkiem ka¿dego roku
oraz gromadzenie œrodków na wk³ad w³a-
sny przy pozyskiwaniu œrodków ze-
wnêtrznych. Za przyk³ad poda³ rok 2013.
Przypomnia³, ¿e zad³u¿enie na koniec
2013 roku wynosi³o 13 098 623,79 z³,
a stan wolnych œrodków, a zatem ¿ywej
gotówki, opiewa³ na kwotê 11 655 330,70
z³. Ustêpuj¹cy w³odarz podkreœli³ rów-
nie¿, ¿e gmina Œmigiel spe³nia wymogi
ustawy o finansach publicznych w spra-
wie maksymalnego zad³u¿enia: nie prze-
kracza tej granicy i posiada jeszcze nie-
wykorzystane mo¿liwoœci zaci¹gania no-
wych zobowi¹zañ, choæ w jego ocenie,
aby utrzymaæ dobr¹ i stabiln¹ sytuacje
finansow¹ gminy, nie jest wskazane jej

II i III SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
maksymalne zad³u¿anie. Zauwa¿y³ rów-
nie¿, ¿e w ci¹gu czterech ostatnich lat
nast¹pi³a stabilizacja dochodów i wydat-
ków. Tak¿e wielkoœæ zad³u¿enia na ko-
niec kolejnych lat wykazywa³a stabilnoœæ,
nie wzrasta³a.
Poni¿ej publikujemy treœæ sprawozdania:
Sprawozdanie Burmistrza Œmigla z sytu-
acji finansowej gminy Œmigiel na lata
2011-2014:

Wykonane wydatki i dochody za lata:
2011
Dochody: kwota 61.766.839,52 z³
Wydatki: kwota 59.530.513,37 z³ w tym
wydatki maj¹tkowe: kwota 21.024.710,86
z³
Wielkoœæ zad³u¿enia na dzieñ 31.12.2011
r. to kwota: 10.321.616,66 z³
2012
Dochody: kwota 56.596.888,98 z³
Wydatki: kwota 57.712.532,43 z³ w tym
wydatki maj¹tkowe: kwota 16.409.659,58
z³
Wielkoœæ zad³u¿enia na dzieñ 31.12.2012
r. to kwota: 13.283.966,98 z³
2013
Dochody: kwota 50.390.322,39 z³
Wydatki: kwota 48.018.734,38 z³ w tym
wydatki maj¹tkowe: kwota 3.820.070,89
z³

Wielkoœæ zad³u¿enia na dzieñ 31.12.2013
r. to kwota: 13.098.623,79 z³
2014 - wykonanie za trzy kwarta³y
Dochody: kwota 43.942.752,65 z³
Wydatki: kwota 33.393.657,30 z³ w tym
wydatki maj¹tkowe: kwota 6.267.460,20
z³
Wielkoœæ zad³u¿enia na dzieñ 30.09.2014
r. to kwota: 12.187.065,74 z³

Planowane dochody i wydatki na rok
2014
Dochody: kwota 58.117.646,65 z³
Wydatki: kwota 58.167.968,65 z³ w tym
wydatki maj¹tkowe: kwota 9.564.653,00
z³
Planowana wielkoœæ zad³u¿enia na dzieñ
31.12.2014 r. to kwota: 11.786.815,74 z³

Informacje uzupe³niaj¹ce:
Budowê, remonty oraz modernizacjê
dróg i chodników w latach 2011-2014
wykonano za kwotê: 6.725.183 z³ (bez
nak³adów na odtworzenia dróg po robo-
tach kanalizacyjnych).
Nak³ady remontowe w szko³ach w latach
2011-2014 to kwota: 2.472.513 z³
Modernizacja i remonty œwietlic poch³o-
nê³y kwotê: 2.397.004 z³.
Na prace zwi¹zane z budow¹ systemu
kanalizacyjnego wydano kwotê:
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15.848.130 z³, która nie zawiera wydat-
ków zwi¹zanych z modernizacj¹ i rozbu-
dow¹ oczyszczalni, poniewa¿ bezpoœred-
nim inwestorem jest Zak³ad Wodoci¹go-
wo-Kanalizacyjny w Œmiglu Sp. z o.o.

Przedsiêwziêcia w toku:
- Negocjacje z Kostrzyñsko-S³ubick¹ Spe-
cjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ i potencjalny-
mi inwestorami dotycz¹ce zagospodaro-
wania i inwestycji w SSE w Przysiece
Polskiej.
- Uzgodniono przebieg i termin budowy
gazoci¹gu œredniego ciœnienia Œmigiel-
Poladowo-Morownica-Bronikowo.
- Trwaj¹ prace zwi¹zane z przygotowa-
niem do budowy farm wiatrowych.
- Podpisano porozumienie z powiatem
koœciañskim dotycz¹ce wspó³finansowa-
nia przebudowy drogi Gniewowo-Wo-
nieœæ.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w: Morow-
nicy, Karminie i Bronikowie oraz dokoñ-

czenie modernizacji i rozbudowy oczysz-
czalni œcieków w Koszanowie.
- Trwa rozruch stacji uzdatniania wody
w Œmiglu, do której dostarczana jest ju¿
woda z Podœmigla.
W dalszej czêœci sesji radni podjêli
uchwa³y powo³uj¹ce nastêpuj¹ce komi-
sje:
- rewizyjn¹, w sk³adzie: Krzysztof £¹czny
- przewodnicz¹cy, Lech ¯ak - zastêpca,
Wojciech Adamczewski, Beata ¯yto, Mi-
cha³ Skrzypczak,
- finansowo-gospodarcz¹, w sk³adzie: Ar-
leta Adamczak-Puk - przewodnicz¹cy,
Alfred Splisteser - zastêpca, W³odzimierz
Drótkowski, Beata ¯yto, Danuta Strzel-
czyk, S³awomir Grzelczyk, Anna Jawor-
ska,
- spraw spo³ecznych: Lech ̄ ak - przewod-
nicz¹cy, W³odzimierz Drótkowski - za-
stêpca, Rafa³ Klem, Gabriela Kasperska,
Danuta Strzelczyk,
- rolnictwa, rzemios³a i ochrony œrodo-
wiska: Alfred Splisteser - przewodnicz¹-
cy, Adamczewski Wojciech - zastêpca,

Violetta Karolczak, Gabriela Kasperska,
Krzysztof £¹czny,
- planowania i rozwoju: S³awomir Grzel-
czyk - przewodnicz¹cy, Anna Jaworska -
zastêpca, Arleta Adamczak-Puk, Violet-
ta Karolczak, Wies³aw Kasperski i Micha³
Skrzypczak.
Na III sesji Rady Miejskiej Œmigla, która
mia³a miejsce 8 grudnia, odby³o siê za-
przysiê¿enie nowo wybranego burmi-
strza Œmigla. Obejmuj¹ca urz¹d, Ma³go-
rzata Adamczak uroczyœcie œlubowa³a
dochowaæ wiernoœci prawu, a powie-
rzon¹ funkcjê sprawowaæ tylko dla dobra
publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców.
Symbolicznego przekazania nowemu
w³odarzowi ³añcucha - insygnium w³adzy
burmistrza dokona³ ustêpuj¹cy ze stano-
wiska Wiktor Snela. Dla koñcz¹cego ka-
dencjê burmistrza by³y kwiaty i podziê-
kowania, zaœ dla rozpoczynaj¹cej urzêdo-
wanie pani burmistrz, poza kwiatami gra-
tulacje oraz ¿yczenia.

AKA
foto M.D.

Œlubowanie Burmistrz Œmigla wyg³osi³a swoje ekspoze

Przewodnicz¹cy Miejskiej
Komisji Wyborczej - Witold
Kulus, wrêczy³ pani burmistrz
nominacjê

Tu¿ po symbolicznym przekazaniu ³añcucha
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Nadesz³a pora na podsumowanie te-
gorocznej akcji pod kryptonimem

„Teatrzyk”. By³o to ju¿ pi¹te przedstawie-
nie teatrzyku kukie³kowego autorstwa
pracowników Centrum Kultury. Z uwa-
gi na to, ¿e jest to przedsiêwziêcie bar-
dzo pracoch³onne i dezorganizuj¹ce pra-
cê niemal ca³ej naszej firmy, przedstawie-
nia te organizowane s¹ tylko raz w roku -
na miko³ajki. Wczeœniej zamawialiœmy
spektakle, p³aciliœmy niema³e pieni¹dze
i zdarza³o siê, ¿e na scenie zamiast piêk-
nego teatru dla dzieci pokazywane by³o...
nie wiadomo co. W zwi¹zku z tym powsta³
„Samozwañczy Centrowy Teatrzyk Ku-
kie³kowy”.
Motorem ca³ego
przedsiêwziêcia s¹
ju¿ od kilku lat biblio-
tekarki z Niet¹¿kowa
i Czacza - Marlena
Nowak-Bia³as i Joan-
na Boroñ. To one wy-
bieraj¹ scenariusz,
tworz¹ kukie³ki i wy-
myœlaj¹ scenografiê.
W tym roku dzielnie
pomaga³a im w tym
pracownica Gminne-
go Centrum Informa-
cji - Iwana Fio³ek.
Z tymi trzema pania-
mi nie³atwe maj¹
¿ycie wykonawcy sce-
nografii - Piotr Majer i Patryk Wieczo-
rek, którzy spe³niaj¹ niemal ka¿d¹ za-
chciankê wymagaj¹cych pañ - re¿yserów,
a ¿e inwencja twórcza ich nie opuszcza
dok³adaj¹ jeszcze od siebie (dziêki pry-
watnym zasobom) efekty dŸwiêkowe
i œwietlne. Prawdziwym hitem tegorocz-

MIKO£AJKOWA AKCJA ZAKOÑCZONA
nej scenografii by³, niemal¿e prawdziwy,
ko³owrotek. Mamy równie¿ w swoim gro-
nie utalentowanego plastyka - Antonie-
go Szulca - nikt, tak jak on, nie potrafi
wyczarowaæ za pomoc¹ pêdzla: zamku,
pa³acu, czy wiejskiej chaty.
Gdy ju¿ wszystko ma ogólny choæby za-
rys, przystêpujemy do nagrania g³osów -
pomaga nam w tym od samego pocz¹t-
ku Micha³ Majer. W tym roku lektorami
byli: narrator - Barbara Mencel, królowa
- Erika Krystof, król - Adam Bia³as, kró-
lewna - Marlena Nowak-Bia³as, królewicz
- Piotr B³aszkowski, (który wciela siê
równie¿ w rolê Miko³aja na koñcu ka¿-

dego spektaklu), wró¿ki: Joanna Boroñ,
¯aneta Klecha, Magdalena Dymarkow-
ska, z³a wró¿ka - Danuta Hampel, ku-
charz - Piotr Majer, kuchcik - Julia Pie-
przyk, dziadek - Wojciech Ciesielski, sta-
ruszka - Kazimiera Styziñska oraz ró¿a -
Ewa Wojtkowiak.

Premiera „Œpi¹cej Królewny” odby³a siê
3 grudnia o godz. 830. Na œmigielskiej
scenie zosta³o odegranych ³¹cznie dzie-
siêæ spektakli, w tym jeden przy finan-
sowym wspó³udziale zarz¹dów osiedli
nr I i IV. Dziêki temu wsparciu, dzieci
bior¹ce udzia³ w niedzielnym, darmo-
wym spektaklu otrzyma³y od Miko³aja
s³odki upominek - czekoladowego Mi-
ko³ajka.
W tym roku, po raz pierwszy nasza
grupa teatralna w sk³adzie: Marlena
Nowak-Bia³as, Joanna Boroñ, Iwona
Fi jo³ek i  Ewa Wojtkowiak, (wraz
z ekip¹ techniczn¹) wyjecha³a na „tur-

nee”. By³y to trzy spekta-
kle odegrane w szkolnej
sali gimnastycznej w Czem-
piniu. Bior¹c pod uwagê
bardzo rozbudowan¹ sce-
nê, by³o to przedsiêwziêcie
trochê karko³omne, ale
wszystko siê uda³o i czem-
piñscy widzowie byli zado-
woleni.
Jeszcze nigdy teatrzyk nie
odegra³ tylu spektakli
w jednym sezonie. £¹cznie
obejrza³o go oko³o 1 500
dzieci. Nic wiêc dziwnego,
¿e dodaj¹c do tego wysi³-
ku d³ugie przebywanie na
naszej zimnej scenie - ak-
cja skoñczy³a siê powa¿-

nym przeziêbieniem aktorów.
Mamy nadziejê, ¿e ten trud oraz praca
op³aca³y i m³odzi widzowie wychodzili
z Centrum Kultury w Œmiglu zadowole-
ni.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Po raz drugi gmina Œmigiel przyst¹pi-
³a do ogólnopolskiego programu wy-

równywania szans edukacyjnych dla m³o-
dzie¿y z terenów wiejskich poprzez na-
ukê jêzyka angielskiego - „Youngster
Plus”, wdra¿anego przez Fundacjê Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we
wspó³pracy z wydawnictwem „Macmil-
lan”. Program kontynuowany jest w Gim-
nazjum w Czaczu, gdzie utworzono jedn¹
grupê i w Gimnazjum w Starej Przysiece
Drugiej, gdzie powsta³y 2 grupy.
W ramach programu: nauczyciele prze-
szli szkolenia, zosta³y zakupione pomo-
ce dydaktyczne oraz podrêczniki dla
uczniów, którzy w roku szkolnym bêd¹
uczyæ siê podczas 90 dodatkowych go-

YOUNGSTER PLUS
dzin lekcyjnych.
Ka¿dy z uczest-
ników progra-
mu jest zobo-
wi¹zany wnieœæ
op ³a tê  mie -
siêczn¹ w wy-
sokoœci 5 z³ na
potrzeby prowa-
dzonych zajêæ,
np. materia³ów
kserowanych.
Wynagrodzenie
n a u c z y c i e l i
w po³owie zostanie sfinansowane z pro-
gramu przez Europejski Fundusz Rozwo-
ju Wsi Polskiej, pozosta³¹ czêœæ pokryje

œmigielski samorz¹d.
AKA

foto archiwum

Grupa uczniów ze Starej Przysieki Drugiej

Pami¹tkowe zdjêcie z Miko³ajem



styczeń/20156

Ju¿ w pocz¹tkach 1944 r. Niemcy za-
czêli na terenie miasta i gminy zajmo-

waæ wszelkie wiêksze pomieszczenia,
przeznaczaj¹c je na magazyny. 9 marca
1944 r. w zamkniêtym koœciele farnym
w Œmiglu urz¹dzono magazyn sprzêtu
lotniczego. Oprócz tego zajêto jeszcze po-
mieszczenia: koœcio³a ewangelickiego,
salki parafialnej, sali strzelnicy i szko³y
podstawowej (ul. Mickiewicza 2), groma-
dz¹c w nich: nici, we³nê, ko¿uchy i arty-
ku³y tekstylne. Na magazyny zamienio-
no przede wszystkim: koœcio³y, sale
i budynki szkolne.
W 1944 r. zagnano miejscow¹ ludnoœæ do
kopania rowu przeciwpancernego oraz
rowów strzeleckich, biegn¹cych o 1 km
na wschód od Œmigla. Rów przeciwpan-
cerny bieg³ miêdzy lini¹ kolejow¹ Po-
znañ-Wroc³aw. Na szosie bruszczewskiej,
przez któr¹ przechodzi³, zbudowano
most drewniany, pod który nawieziono
s³omy. Nastêpnie, 25 stycznia 1945 r. po-
lano go benzyn¹ i zapalono.
Oko³o 15 stycznia 1945 r. przez teren
gminy i miasta przeje¿d¿a³y wozy nie-
mieckich osadników. Najwiêksze nasile-
nie mia³o miejsce w pi¹tek 19 stycznia,
kiedy to przeje¿d¿a³y d³ugie kolumny
wozów z okolic Ostrowa. W tym dniu
wyjecha³ te¿ pierwszy Niemiec ze Œmi-
gla, kowal Schwarz. Rozkaz o ewakuacji
niemieckich mieszkañców gminy Œmigla
og³oszono 20 stycznia 1945 r. o godz. 2000

przez specjalnych goñców, którzy chodzi-
li od domu do domu. W niedzielê,
21 stycznia o godz. 930 rozpoczê³a siê
ucieczka Niemców, która z powodu
ogromnej iloœci osób trwa³a a¿ do ponie-
dzia³ku 22 stycznia. Udawali siê oni w kie-
runku Wolsztyna drogami przez: Polado-
wo, ¯egrowo i Czacz, oœwiadczaj¹c but-
nie miejscowym Polakom, ¿e najdalej za
dwa tygodnie wróc¹ z powrotem.
W Œmiglu pozosta³ jedynie wojskowy pa-
trol niemiecki wraz z rozbitkami armii
przybywaj¹cymi ze wschodu. W dniu
22 stycznia zg³osi³o siê 3 niemieckich ofi-
cerów, obejmuj¹c zarz¹d nad miastem.
Nazajutrz sami uciekli samochodem,
upijaj¹c siê i zabieraj¹c pieni¹dze z roz-
prutej kasy miejskiej. W dniu 25 stycz-
nia 1945 r. zawi¹za³ siê w mieœcie Komi-
tet Obywatelski, którego celem by³o
utrzymanie porz¹dku. W sk³ad niego
wchodzili: W³adys³aw Bromka, Leonard
Graczyk, Wawrzyn Judek, W³adys³aw Ju-
dek, W³adys³aw Kijowski, Franciszek
Urbaniak, Lucjan Warda oraz niemiecki

WYZWOLENIE ŒMIGLA SPOD OKUPACJI
HITLEROWSKIEJ W 1945 r. (I)

mjr rezerwy Ernst Fengler, administra-
tor maj¹tku obszarniczego w Koszano-
wie. Komitet ten powo³a³ tzw. Stra¿ Lu-
dow¹, na której czele stan¹³ mjr Ernst
Fengler i wezwa³ ludnoœæ do zachowania
spokoju oraz sk³adania broni. Utworze-
nie biura miejskiego powierzono by³emu
sekretarzowi - Leonardowi Graczykowi.
PóŸniej przemianowano Stra¿ Ludow¹ na
Milicjê Obywatelsk¹, której komendê
oddano Lucjanowi Wardzie, a nastêpnie
Józefowi Biegañskiemu. Gmachom,
w których znajdowa³y siê sk³adnice to-
warów wojskowych, grozi³o wysadzenie
w powietrze. Zapobieg³ temu mjr Fen-
gler.
26 stycznia rozesz³y siê pog³oski, ¿e ra-
dzieckie patrole dotar³y do Wonieœcia.
Nad miastem i gmin¹ pojawi³y siê nie-
mieckie samoloty. Nadszed³ dzieñ
27 stycznia 1945 r., dzieñ, który przyniós³
oswobodzenie miasta i gminy Œmigiel.
Ostatnie patrole niemieckie w Starym
Bojanowie odda³y strza³y do zbli¿aj¹cych
siê wojsk radzieckich od strony Wonie-
œcia i Popowa Wonieskiego, strzelaj¹c
z mostu betonowego wznosz¹cego siê
nad torami kolejowymi. Nastêpnie po-
spiesznie wycofa³y siê przez Sierpowo do
szosy w Wyderowie. Wojska radzieckie
przeje¿d¿a³y przez wieœ Bruszczewo i na-
potka³y przeszkodê na drodze w postaci
rowu przeciwpancernego. Ostatnie pa-
trole niemieckie w Œmiglu odda³y strza-
³y z broni maszynowej do czo³gów ra-
dzieckich, których za³ogi wraz z piechot¹
poœpiesznie przygotowywa³y przejazd
przez rów. Patrole niemieckie na moto-
cyklach, po oddaniu strza³ów z szosy przy
cmentarzu katolickim, szybko przejecha-
³y ulice Ogrodow¹ i zatrzyma³y siê u wy-
lotu zachodnich ulic miasta: Poprzecznej
i Kiliñskiego. Pomimo bombardowañ
przez niemieckie samoloty, które spowo-
dowa³y zapalenie siê domu oraz budyn-
ków gospodarczych po³o¿onych o kilka
metrów od rowu, a nale¿¹cych do Józefa
W³odarczaka w Bruszczewie, wojska ra-
dzieckie szybko sforsowa³y przeszkodê
i ruszy³y w stronê miasta. Oko³o godz.
950, w odpowiedzi na niemieckie ataki,
odda³ 3 strza³y czo³g radziecki. Jeden
z tych pocisków wpad³ nieszczêœliwie
wpad³ do domu przy ul. Zdrojowej 10,
gdzie ponios³o œmieræ dwoje dzieci: Me-
lania Urbañska, lat 9 i Wies³aw Drótkow-
ski, lat 10.
O godz. 1130 przyby³ szos¹ od strony
Bruszczewa pierwszy czo³g radziecki

i przejecha³ ulicami: Œw. Wita, Sienkie-
wicza, Rynkiem, Jagielloñsk¹ i Kiliñskie-
go w kierunku Poladowa. Ju¿ przed przy-
jazdem wojsk radzieckich na gmachu ra-
tusza wywieszono flagi: bia³o-czerwon¹
i czerwon¹. Wkrótce pojawi³y siê grupy
czo³gów, które uda³y siê w kierunku
¯egrowa. Oko³o godz.1300 oddzia³y woj-
ska radzieckiego zaczê³y kierowaæ siê
w kierunku Czacza oraz Poladowa.
Obywatelstwo miasta powita³o przyno-
sz¹ce mu wolnoœæ wojsko radzieckie
z wielkim entuzjazmem i owacjami. Lud-
noœæ wynosi³a pe³ne kosze bu³ek i kie³-
basy, czêstuj¹c ¿o³nierzy Armii Czer-
wonej. Oficjalne powitanie nast¹pi³o
o godz. 1700 w magistracie, gdzie wita-
j¹c sztab radziecki, przemówi³ w jêzy-
ku rosyjskim Lucjan Warda. Wszyst-
kich ugoszczono serdecznie.
W czasie zdobywania przeszkód tere-
nowych zginê³o kilku ¿o³nierzy ra-
dzieckich. Wojska Armii Czer wonej
zestrzeli³y jeden samolot niemiecki,
który spad³ na osadê Podœmigiel. Dwa
czo³gi radzieckie uda³y siê ze Starego
Bojanowa ³¹kami przez zamarzniêt¹
rzekê Samicê do wsi Bruszczewo Sta-
re, a stamt¹d przez Przysiekê Polsk¹
do Czacza. Niemcy nie zd¹¿yli w tych
miejscach wysadziæ mostów, nie spo-
dziewaj¹c siê w tak b³yskawicznym
tempie radzieckich czo³gistów. Jeden
z czo³gów uda³ siê przez Gliñsko do
¯egrowa, drugi zaœ w kierunku Kar-
œnic. Oko³o godz. 1100 grupa czo³gów
radzieckich ze Starego Bojanowa uda-
³a siê przez Robaczyn, gdzie zniszczy-
³a bunkier niemiecki, Niet¹¿kowo
i Podœmigiel, do Morownicy. Grupa ta
na miejscu by³a wczeœniej ni¿ ostatnie
patrole niemieckie ze Œmigla. W wyni-
ku walki, uda³o siê uciec tylko jedne-
mu niemieckiemu czo³gowi w stronê
Poœwiêtna. W Robaczynie i w Morow-
nicy zginê³o kilkudziesiêciu Niemców.
Po zdobyciu Morownicy, radzieckie
czo³gi ruszy³y do Bronikowa. Do nad-
ci¹gaj¹cych czo³gów zaczêli strzelaæ
Niemcy, którzy ukryli siê na wiatraku.
W odpowiedzi na atak, jeden z poci-
sków radzieckich uderzy³ w wiatrak,
odrywaj¹c czêœæ dachu i powoduj¹c
po¿ar. Wystraszeni ¿o³nierze niemiec-
cy uciekali w pop³ochu. Czêœæ czo³gów
z Morownicy uda³a siê przez Biskupi-
ce do Bucza.
cdn.

mgr Franciszek Cieœlik
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KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JADWIGI W WILKOWIE POLSKIM

Koœció³ pw. œw. Jadwigi zbudowany
zosta³ na niewielkim wzniesieniu

i stanowi centrum parafii pod tym wezwa-
niem. Wilkowo Polskie po³o¿one jest
w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce
i do 1932 le¿a³o w granicach powiatu œmi-
gielskiego, a nastêpnie koœciañskiego.
Obecnie wchodzi w sk³ad powiatu gro-
dziskiego. Droga z Czacza do Wielicho-
wa stanowi g³ówny trakt drogowy prze-
chodz¹cy przez wieœ. Mieszkañcy mogli
przemieszczaæ siê tak¿e dziêki, nieczyn-
nej obecnie, w¹skotorowej kolejce kur-
suj¹cej na linii Krzywiñ - Rakoniewice.
Wilkowo Polskie po³o¿one jest central-
nie w stosunku do innych miejscowoœci
wchodz¹cych w sk³ad parafii, która jest
doœæ rozleg³a - obejmuje obszar oko³o 70
km2. Graniczy z parafiami w: £êkach
Wielkich, Wielichowie, Przemêcie, Bu-
czu, Bronikowie, Œmiglu i Czaczu.
W po³owie XIII wieku Wilkowo Polskie
stanowi³o dzier¿awê œl¹sk¹ - Henryka
Brodatego i jego syna - Henryka Pobo¿-

nego. Za czasów króla Przemys³awa II
i W³adys³awa £okietka tereny te zosta³y
wcielone do Wielkopolski. Powo³anie
parafii w Wilkowie Polskim wi¹za³o siê
z istniej¹c¹ w Przemêcie rozleg³¹ parafi¹
pw. œw. Piotra, Tezê tê wysuwa ks. No-
wacki. Nazwa koœcio³a wskazuje, ¿e po-
wsta³ on po 1267 roku, tj. po kanonizacji
œw. Jadwigi. Jednak obecnie nie ma mo¿-
liwoœci ustalenia dok³adnej daty powsta-
nia koœcio³a. Istnieje dokument poœred-
ni z procesu, jaki toczy³ siê w 1406 roku.
Proboszcz Bernard z Wilkowa Polskie-
go przed³o¿y³ dokument wystawiony
przez bpa Andrzeja (1297-1317) z jego
pieczêci¹, co wskazuje na to, ¿e koœció³
móg³ istnieæ ju¿ w tym okresie.
Do po³owy XVI wieku dominowa³a lud-
noœæ pochodzenia polskiego. Zmieni³o
siê to z chwil¹ oddania koœcio³a przez
Miko³aja Osowskiego w rêce arian. By³
on doœæ d³ugo w rêkach innowierców, bo
w 1639 roku odby³ siê w nim synod dy-
sydencki. Nied³ugo po nim, dziêki stara-

nim biskupa Szo³drskiego, koœció³ wró-
ci³ do wyznawców wiary katolickiej.
W tym okresie na terenie parafii zamiesz-
ka³o wielu, uciekaj¹cych przed przeœla-
dowaniami, katolików z okolic Bamberu
w Niemczech, którzy póŸniej zasymilo-
wali siê z ludnoœci¹ polsk¹. Nie dotyczy-
³o to osób wyznania luterañskiego.
W roku 1914 w Wilkowie Polskim miesz-
ka³o 838 katolików, a w folwarku 181. Nie
by³o wœród nich ani jednego protestan-
ta. Natomiast w Kotuszu by³o 373 prote-
stantów, a tylko 8 katolików. Tak¿e
w Reñsku by³o 59 katolików, a 210 prote-
stantów. W pozosta³ych parafiach zdecy-
dowanie przewa¿ali katolicy.
Jako ciekawostkê warto przypomnieæ,
¿e, jak wynika z wizytacji przeprowadzo-
nej w 1672 roku w Wilkowie Polskim,
istnia³ przy parafii szpital ufundowany
przez Piotra Paliñskiego z £odzi i Trze-
bawia k. Stêszewa. Przebywa³o w nim
wówczas 6 osób.

Jan Pawicki

Nie dla narzekania - Tak dla dzia³a-
nia - pod takim has³em kryje siê ak-

tywna praca mieszkañców wsi ¯egrów-
ko, której owocem jest zamontowanie
urz¹dzeñ rekreacyjnych przy stawie na
tzw. „Bambrach” w ¯egrówku. Funkcjo-
nuj¹ca w tej miejscowoœci grupa hodow-
ców koni od kilku lat opiekuje siê tere-
nem przy stawie. So³tys wraz z prezesem
Stowarzyszenia „¯egrowskie Dêby” kil-
kakrotnie podejmowali próby pozyskania
pieniêdzy na uatrakcyjnienie tego miej-
sca. W tym roku, dziêki wspó³pracy
z mieszkañcami, którzy zawi¹zali niefor-
maln¹ grupê w sk³adzie: £ukasz Pelec,
Irena Paul i Janusz Szlafka oraz Stowa-
rzyszeniem „¯egrowskie Dêby” uda³o siê
pozyskaæ dotacjê w ramach konkursu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
„Wielkopolska Wiara Aktywnie Dzia³a”
wdra¿anego przez leszczyñskie Stowa-
rzyszenie PISOP. Na konto „¯egrowskich
Dêbów” wp³ynê³o 4 940,00 z³. Wk³ad w³a-
sny mieszkañców, w postaci pracy spo-
³ecznej, wyceniono na kwotê 3 190,00 z³.
Dziêki dotacji uda³o siê wykonaæ: miej-
sce na ognisko, zamontowaæ 5 ³awek,
wykonaæ boisko do pi³ki siatkowej oraz

TAK DLA DZIA£ANIA

zorganizowaæ imprezê integracyjn¹ na
zakoñczenie projektu. Pomimo tego, ¿e
impreza odby³a siê póŸn¹ jesieni¹, bawi-
³o siê na niej ponad 100 osób. Organizato-
rzy czêstowali: plackiem, grochówk¹ oraz
kie³baskami z ogniska. Dla dzieci przygo-
towano liczne konkurencje sportowe z na-
grodami. Czêœæ nagród zosta³a zakupiona
ze œrodków Gminnej Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych. Pierwszy
mecz rozegrany na nowym boisku sêdzio-

wali instruktorzy Oœrodka Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu. Puchary rywali-
zuj¹cym dru¿ynom wrêczy³ by³y burmistrz
Œmigla - Wiktor Snela. Hodowcy koni za-
dbali o to, aby uczestnicy festynu mogli
skorzystaæ z darmowych przejazdów
bryczkami. Realizatorzy projektu wszyst-
kim osobom, które w³¹czy³y siê w dzia³a-
nia projektowe sk³adaj¹ serdeczne podziê-
kowania.

Monika Tomaszewska, foto M.T.

Spotkanie integracyjne na nowym terenie rekreacyjnym
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Zbli¿a siê kolejna rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, w któ-

rym uczestniczy³ mój dziadek - Jan Waw-
rzyniak. Urodzi³ siê on w 1875 roku
w Œmiglu. Mieszka³ przy ulicy Kiliñskie-
go, w domu istniej¹cym do dzisiaj, gdzie
prowadzi³ warsztat szewski. Wraz z ¿on¹
Mariann¹ wychowywali siedmioro dzie-
ci. Po wybuchu I wojny œwiatowej jako
poddany pruski walczy³ w niemieckim
mundurze na froncie francuskim. Pod
koniec wojny zosta³ urlopowany i w pe³-
nym rynsztunku przyjecha³ do Œmigla.
W domu oczekiwa³a go rodzina i sterta
zdartych przez dzieci butów, czekaj¹cych
na naprawê, do czego niezw³ocznie przy-
st¹pi³.
Niestety pracê tê musia³ przerwaæ, gdy¿
jedna z jego córek - Marynia - przybieg³a
do domu z p³aczem, mówi¹c, ¿e nauczy-
ciel - Niemiec pobi³ j¹. Powodem tego
czynu by³o g³oœne bieganie w drewnia-
kach po korytarzu szko³y i rozmowa
w jêzyku polskim. Zdenerwowany dzia-
dek w szewskim fartuchu uda³ siê do
szko³y i pobi³ Niemca, mówi¹c: „Ja za
Ciebie nadstawia³em g³owy na froncie,
Ty nie bêdziesz bi³ moich dzieci”.
Dalsza naprawa butów zosta³a przerwa-
na przez id¹cych na zbiórkê powstañców,
którzy pukali do okna i wo³ali: „Janek,
chodŸ z nami wygoniæ Niemców”. Dzia-
dek t³umaczy³, ¿e pójdzie, ale najpierw
skoñczy robotê. Nie wytrzyma³ jednak
d³ugo, zdj¹³ fartuch, zabra³ karabin i po-
szed³ za innymi. Na to tylko czekali jego
synowie, mój 11-letni wtedy ojciec Stani-
s³aw i jego o dwa lata m³odszy brat Ste-
fan pobiegli za powstañcami.
Dziadek doœæ szybko zorientowa³ siê, ¿e
jego synowie id¹ za nim, wiêc: „przetrze-
pa³ im skórê” i nakaza³ wróciæ do domu.
Oni jednak nie wrócili, tylko polnymi
drogami, kieruj¹c siê odg³osem wystrza-
³ów, chy³kiem dotarli w okolice Lipna,
gdzie okopani na polu powstañcy strze-
lali do ukrytych w budynkach Niemców.
Zobaczywszy ich powstañcy zaczêli wo-
³aæ: „Janek, Twoje ch³opaki przyszli nam
pomagaæ”. Zdenerwowany dziadek znów
„z³oi³ im skórê” i nakaza³ odwo¿¹cemu

NAJM£ODSI POWSTAÑCY
drabiniastym wozem do Œmigla dwóch
zabitych powstañców woŸnicy odwieŸæ
ich do domu. Drewniane ko³a wozu pod-
skakiwa³y na bruku i ch³opcy przez ca³¹
drogê ogl¹dali ruszaj¹ce siê cia³a pole-
g³ych, co wstrz¹snê³o nimi.
Za pobicie niemieckiego nauczyciela
i udzia³ w powstaniu dziadek trafi³ na li-
stê Polaków przeznaczonych do rozstrze-
lania. We wrzeœniu 1939 r. do drzwi dziad-

ka przy Kiliñskiego zapuka³a policja.
Moja Babcia kaza³a go szukaæ na cmen-
tarzu, gdzie spoczywa³ od 1922 roku. Mój
ojciec i jego brat Stefan nieraz wracali
wspomnieniami do tamtych chwil, a ca³a
nasza rodzina bardzo lubi³a s³uchaæ opo-
wieœci „najm³odszych powstañców”.

Jan Wawrzyniak
foto archiwum rodzinne

Od lewej doros³y: Jan Wawrzyniak, Jan Wawrzyniak syn,
Stanis³aw Wawrzyniak, Stefan Wawrzyniak, Maria Wawrzy-
niak (na rêkach Józef Wawrzyniak), w oknie matka pani
Wawrzyniakowej. Na progu domu dzieci z s¹siedztwa.

Jan Wawrzyniak, pierwszy z lewej
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Na zorganizowanej przez Centrum
Kultury w Œmiglu zabawie andrzej-

kowej dla seniorów, 27 listopada bawi³o
siê ponad 100 osób. Wœród goœci byli
cz³onkowie: œmigielskiego Klubu Senio-
ra, Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków w Lesznie, Ko³a Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków w Œmiglu oraz
ludzie niezrzeszeni. Do tañca przygrywa-
³a kapela Wiarusy oraz DJ Patryk Wie-
czorek. Bilet wstêpu w kwocie 15 z³otych
obejmowa³ bogate menu (dwudaniowy
obiad, ciasto, owoce i przystawki).
W trakcie zabawy nie zabrak³o równie¿

ANDRZEJKI SENIORÓW
wró¿¹cych przy-
sz³oœæ babeczek
z fraszkami Sztau-
dyngera i Fangrata
oraz innych andrzej-
kowych zabaw,
w tym lania wosku.
Seniorzy swoim po-
czuciem humoru, wi-
gorem i werw¹ znów
udowodnili, ¿e potra-
fi¹ siê bawiæ.

K.S.
foto archiwum

Nie zabrak³o lania wosku

Przygrywa³a kapela Wiarusy

Seniorów obs³ugiwali wolontariusze
ze Szko³y Ponadgimnazjalnej  w Niet¹¿kowie

Wielkim zainteresowaniem wœród
dzieci rocznego przygotowania

przedszkolnego w Zespole Szkó³ w Sta-
rym Bojanowie cieszy³ siê festyn rodzin-
ny pn. „Zdrowy Przedszkolak” zorgani-
zowany przez wychowawczynie grup
„0”A, „0”B oraz „0”C: Danutê Tasiemsk¹,
Mariê Skrzypczak, Karolinê Domaga³ê,
Paulinê Klak oraz pedagoga szkolnego
Ewê Szmyt-Grzelczyk. W przygotowanie
imprezy czynnie w³¹czyli siê tak¿e rodzi-
ce. Ca³oœæ odby³a siê pod patronatem
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ko-
œcianie w ramach projektu „B¹dŸmy
zdrowi - wiemy, wiêc dzia³amy”, którego
celem jest zapoznanie rodziców i dzieci
z tematem zdrowego od¿ywiania, aktyw-
noœci fizycznej oraz ich wp³ywem na tryb
¿ycia. W festynie uczestniczy³o 50 dzie-
ci, 41 rodziców oraz dziadków.
Dzieci rozpoczê³y imprezê od programu
artystycznego. Œpiewa³y piosenki, recy-
towa³y wiersze o owocach i warzywach
oraz ruchu na œwie¿ym powietrzu. Na-
stêpnie przyszed³ czas na konkurencje
sportowe, takie jak: tor przeszkód, bieg
z woreczkami, slalom i toczenie pi³ki.
W dalszej czêœci festynu dzieci wykaza³y
siê wiedz¹ praktyczn¹ - nakrywa³y stó³

ZDROWY PRZEDSZKOLAK
na przyjêcie dla swych przyjació³. Z tym
zadaniem wszystkie grupy poradzi³y so-
bie bez problemu.
Wielkim wyzwaniem dla maluchów by³o
samodzielne przygotowanie smacznych,
kolorowych i zdrowych kanapek. Rodzi-
ce oraz dziadkowie dopingowali w tym
zadaniu swoje pociechy. Podczas wspól-
nej degustacji, kanapki szybko znika³y,
podobnie jak soki pomarañczowe bez

konser wantów przygotowane przez
mamy.
Ka¿de dziecko otrzyma³o w tym dniu
upominek od przedstawiciela sanepidu.
Imprezê uwieñczy³a wspólna fotografia.
Wychowawczynie sk³adaj¹ podziêkowa-
nia mamom za pomoc w³o¿on¹ w przy-
gotowanie i przeprowadzenie festynu.

M. Skrzypczak, D. Tasiemska
foto archiwum

Zdrowe przedszkolaki ze Starego Bojanowa
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Ka¿dy dzieñ jest... jaki? Inny od po-
przednich, wa¿ny, wyj¹tkowy i po

chwili historyczny. Dlatego te¿ ka¿dego
dnia pozostajemy wdziêczni Bogu, loso-
wi, innym ludziom za to, co wnieœli do
naszego ¿ycia.
13 listopada doœwiadczyliœmy, jako spo-
³ecznoœæ szkolna, takiego wyj¹tkowego
daru. Odwiedzi³ nas d³ugo oczekiwany
goœæ, osoba, która ma odwagê „bez œwia-
t³ocienia” rozmawiaæ z m³odzie¿¹ o spra-
wach trudnych, przyjaciel cz³owieka -
ojciec Leon Knabit z Tyñca, osobowoœæ
niezwyk³a. Benedyktyn znany z wielu
audycji telewizyjnych rozmawia³ z ucznia-
mi naszego gimnazjum o ¿yciu, odpowie-
dzialnoœci za siebie i innych, o granicach
wolnoœci, o rozwoju duchowym i intelek-
tualnym cz³owieka. M³odzie¿ tê wyj¹t-

JEST TAKI DZIEÑ...

kow¹ lekcjê zatytu³owan¹ „Dlaczego war-
to siê uczyæ?” odrobili z niezwyk³¹ uwag¹,

a treœci zapad³y im g³êboko w pamiêæ.
Dla Ojca Leona spotkanie to by³o rów-
nie¿ istotne, poniewa¿ przez ca³y czas
kontaktuje siê z nami telefonicznie, a na
blogu wspomnia³ o nas niezwykle ciep³o:
„(...) Stamt¹d uda³em siê do miasta Œmi-
giel, dok¹d od d³u¿szego czasu zaprasza-
³o mnie miejscowe Gimnazjum im. Kon-
stytucji 3 Maja. Szko³a ta jest zaprzecze-
niem wszelkiego z³a, które siê mówi
o gimnazjach w ogóle. Poziom intelektu-
alny i zachowanie siê uczniów, kompe-
tencja i dobroæ grona pedagogicznego
z pani¹ dyrektor na czele, œwiadcz¹ o tym,
¿e mo¿na znaleŸæ sposób na to, by gim-
nazjum by³o radosnym miejscem wycho-
wania i nauki, a nie tylko kolejnym poro-
nionym pomys³em ministerstwa. Wszyst-
kich uczestników spotkania pozdrawiam
bardzo serdecznie (...).”
Zdecydowa³am siê przytoczyæ te mi³e s³o-
wa, bo dotycz¹ pañstwa dzieci, wnuków,
krewnych i znajomych. Budz¹ one na-
dziejê i optymizm. Gdy na œwiecie, co-
dziennie zdarza siê tyle z³a, warto pamiê-
taæ, ¿e s¹ ludzie, którzy potrafi¹ m¹drze
i piêknie wkraczaæ w doros³e ¿ycie.
Z nadziej¹ i wiar¹ w nowe pokolenia
i nowy 2015 rok ¿yczê ojcu Leonowi oraz
wszystkim Pañstwu, w imieniu ca³ej spo-
³ecznoœci szkolnej Gimnazjum im. Kon-
stytucji 3 Maja, rodzinnych œwi¹t, by ra-
doœæ i nadzieja p³yn¹ce z Betlejemskie-
go ¯³óbka by³y z Pañstwem ka¿dego
dnia.

Wanda Judek, foto archiwum

Ojciec Leon Knabit z Tyñca

Uczestnicy spotkania

W ostatnim czasie doradca zawodo-
wy p. Izabella Szablewska pod-

jê³a kilka dodatkowych inicjatyw, któ-
re maj¹ na celu u³atwiæ trzecioklasi-
stom decyzjê wyboru dalszej œcie¿ki
edukacyjno-zawodowej.
2 grudnia br. z uczniami klas III nasze-
go gimnazjum, w ramach Tygodnia
Przedsiêbiorczoœci, spotka³ siê przed-
stawiciel Stowarzyszenia Wspierania
Przedsiêbiorczoœci z Koœciana. Mia³o
to na celu przybli¿enie m³odzie¿y,
czym jest przedsiêbiorczoœæ oraz jak
istotne w osi¹gniêciu sukcesu zawodo-
wego s¹: inicjatywa, pomys³owoœæ,
wytrwa³oœæ i wiedza. Przedsiêwziêcie
to mia³o uœwiadomiæ trzecioklasistom,
¿e przedsiêbiorczoœæ w ogromnym
stopniu pozwala na to, by po zakoñcze-
niu edukacji radziæ sobie na rynku pra-
cy, czy to poprzez za³o¿enie w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej, czy poprzez
zostanie idealnym pracownikiem w jed-

CO DALEJ GIMNAZJALISTO?
nej z ju¿ istniej¹cych firm.
Jeszcze tego samego dnia zorganizo-
wano spotkanie z p. Ann¹ Sobczak -
przedstawicielem Cechu Rzemios³
Ró¿nych w Œmiglu dla rodziców
i uczniów klas III, którzy po ukoñcze-
niu gimnazjum planuj¹ kontynuowaæ
naukê w zasadniczej szkole zawodo-
wej. Spotkanie, na które licznie przy-
byli rodzice i uczniowie, mia³o na celu
przybli¿yæ zebranym nastêpuj¹ce kwe-
stie: kszta³cenie zawodowe m³odocia-
nych, praktyki zawodowe, umowy
z m³odocianym pracownikiem, czy wy-
nagrodzenie oraz refundacja wynagro-
dzeñ i sk³adek ZUS.
W ramach doradztwa zawodowego roz-
poczêto wspó³pracê z przedsiêbiorca-
mi z gminy Œmigiel. Ma ona na celu
przybli¿enie struktury zak³adu pracy,
specyfiki danego zawodu oraz lokalne-
go rynku pracy, a tak¿e lepsze pozna-
nie miejsc, w których uczniowie mog¹

pobieraæ praktyczn¹ naukê zawodu.
Uczniowie z klas trzecich jako pierwsz¹
odwiedzili firmê FKS Okucia Okienne
i Drzwiowe w Bronikowie. Wizyta ta
by³a dla gimnazjalistów doskona³¹
okazj¹, by poznaæ nowoczesne techno-
logie, szeroki asortyment produktów,
wysok¹ jakoœæ firmy i dzia³ania marke-
tingowe, które obejmuj¹ ca³¹ Europê.
Prezes zarz¹du - pan Ryszard Kozak,
który wspó³pracuje ze szko³¹ od kilku
lat, zapozna³ m³odzie¿ ze specyfik¹ fir-
my, zawodem œlusarza oraz zaprosi³ do
pobierania praktyk zawodowych w za-
k³adzie.
Serdecznie dziêkujemy panu Ryszar-
dowi Kozakowi za wspania³¹ lekcjê za-
wodoznawcz¹!
Ju¿ niebawem odbêdziemy nastêpn¹
wizytê w kolejnym lokalnym przedsiê-
biorstwie.

I.S.
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Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowe-
go w Œmiglu 4 grudnia pozna³y pra-

cê górnika. Z tej okazji odwiedzi³ ich pan
Adam £ochowicz - in¿ynier górnik z zie-
lonogórskiego oddzia³u PGNiG.  Nato-
miast w ¯egrówku zawita³ pan Marcin
Drapa³a - równie¿ in¿ynier górnik. Przy-
byli goœcie zaprezentowali dzieciom ga-
lowy mundur górniczy i czapkê z bia³ym

ODWIEDZINY GÓRNIKA
pióropuszem. Dzieciom szczególnie po-
doba³y siê czako w zielonym i czerwo-
nym kolorze, a tak¿e z³ote guziki z sym-
bolami: kilof i m³ot. Maluchy dowiedzia-
³y siê sk¹d siê bierze ropa naftowa i gaz
ziemny oraz, jakie jest ich zastosowanie.
Same tak¿e mog³y poczuæ siê jak górni-
cy zak³adaj¹c zrobione przez siebie czap-
ki górnicze i bawi¹c siê w naœladowanie

pracy górnika. Z okazji œwiêta górnicze-
go „Barbórki” oraz zbli¿aj¹cych siê œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia dzieci z³o¿y³y go-
œciom œwi¹teczne ¿yczenia. Spotkania
odby³y siê w ramach akcji pn. „Górnik
w przedszkolu 2014” organizowanej
przez PGNiG SA Oddzia³ w Zielonej Gó-
rze.

Agnieszka £ochowicz, foto archiwum

Z  okazji dnia œwiêtego Miko³aja,
         6 grudnia, radni Rady So³eckiej
i so³tys Bronikowa postanowili zrobiæ
mieszkañcom wsi niespodziankê i wraz
z m³odzie¿¹ odwiedzili ich w strojach œw.
Miko³ajów, któr ych by³o a¿ szeœciu.
W towarzystwie weso³ego diab³a i kucy-
ka Emilki przemierzali Bronikowo sk³a-
daj¹c ¿yczenia œwi¹teczno-noworoczne,
rozdaj¹c s³odycze, a przede wszystkim
nios¹c du¿o radoœci.

M.D., foto archiwum

MIKO£AJE W BRONIKOWIE
Miko³aje z Emilk¹

By³ te¿ diabe³

Górnik  Marcin  Drapała w Żegrówku Œmigielskie przedszkole odwiedzi³
Adam £ochowicz

Polska sieæ drogerii „VICA” przy
udziale firmy Procter & Gamble re-

alizuje program pn. „Polskie Nadzieje
Olimpijskie” wspieraj¹cy sport i dzia³a-
nia edukacyjne. W ramach akcji pracow-
nicy oddzia³u w Œmiglu odwiedzili miej-
scowe przedszkole samorz¹dowe. Miko-
³aj z pomocnikami zaprosi³ do wspólnej
zabawy dzieci z grup „Zaj¹czki” i „Dino-

VICA WSPIERA SPORT
zaury”. Przedszkolaki œpiewa³y kolêdy
i naœladowa³y pajacyki. Po wykonaniu za-
dañ przysz³a pora na podarunki. W wiel-
kim worku by³y s³odkie jab³uszka oraz
kolorowe pi³ki. Serdecznie dziêkujemy za
sprawienie mi³ej niespodzianki, która
wywo³a³a radoœæ i uœmiech na twarzach
przedszkolaków.

E. Lemañska, foto archiwum

Dzieci otrzyma³y kolorowe pi³ki
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Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne
w Œmiglu” otrzyma³o dofinansowanie

ze œrodków Samorz¹du Województwa
Wielkopolskiego w ramach konkursu pn.
„Nasza Wieœ, nasz¹ wspóln¹ spraw¹”, na
realizacjê projektu: „Jeszcze nie takie sta-
re, a dla niektórych ju¿ nowe…”. Cz³on-
kowie stowarzyszenia, wspólnie z so³ty-
sem i Rad¹ So³eck¹ Nowej Wsi, zorgani-
zowali spotkanie maj¹ce na celu przypo-
mnienie starych, wiejskich zwyczajów.
W miejscowej œwietlicy odby³o siê dar-
cie pierza, podczas którego Miros³awa
Skoracka opowiedzia³a gwar¹ o tym, co
kiedyœ dzia³o siê na wsi w d³ugie, jesien-
ne wieczory. Pod czujnym okiem senio-
rek, dzieci i m³odzie¿ uczy³y siê techniki
darcia pierza. Nastêpnie przyst¹piono do
deptania kapusty w kamiennym garnku,
co rozbawi³o wielu uczestników impre-
zy. Za œwietlic¹ rozpalono ognisko, w któ-

DARLI PIERZE I KISILI KAPUSTÊ
rym piek³y siê pyry.
Chêtni mogli usma-
¿yæ równie¿ kie³ba-
ski lub zatañczyæ
przy ognisku i mu-
zyce. Na uczestni-
ków tego nietypo-
wego spotkania cze-
ka³y równie¿ regio-
na lne przysmaki
przygotowane przez
mieszkanki Nowej
Wsi. W roli g³ównej
„wyst¹pi³y”: pyr y
z gzikiem, szare klu-
chy z kiszon¹ kapust¹, plinze oraz szne-
ki z glancem. W imprezie uczestniczyli
zaproszeni goœcie: burmistrz Œmigla -
Wiktor Snela, jego zastêpca - Wies³awa
Poleszak-Kraczewska, zastêpca przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla - Ro-

man Schiller oraz radny Rady Powiatu
Koœciañskiego - Stefan Stachowiak. Or-
ganizatorzy dziêkuj¹ uczestnikom oraz
osobom zaanga¿owanym w organizacjê
imprezy.

A.W., foto archiwum

Trwa³ym i widocznym efektem pracy
Grupy Odnowy Miejscowoœci Wydo-

rowo, która pod przewodnictwem so³ty-
sa - Zdzis³awa Paszkowiaka funkcjonuje

PLAC ZABAW W WYDOROWIE
w wiosce od 2012 roku, jest powsta³y
w paŸdzierniku plac zabaw. Utworzenie
go zosta³o wpisane do  Planu Rozwoju
Miejscowoœci Wydorowo przygotowane-

go przez tê grupê
i zaakceptowanego
przez mieszkañców
wsi, burmistrza Œmi-
gla i Radê Miejsk¹
Œmigla. Na tej pod-
stawie bur mistrz
móg³ wyst¹piæ o do-
finansowanie budo-
wy placu zabaw ze
œrodków Samorz¹du
Województwa Wiel-
kopolskiego w ra-
mach programu

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
Kwota uzyskanej dotacji wynosi³a
7 260,00 z³otych. Pozosta³e œrodki pocho-
dzi³y z bud¿etu gminy Œmigiel, w tym
równie¿ z tzw. „puli radnego” oraz wk³a-
du w³asnego mieszkañców, polegaj¹cego
na pracy spo³ecznej, udostêpnieniu w³a-
snych maszyn, narzêdzi, surowców
i materia³ów. Mieszkañcy wioski wspól-
nie: przygotowali pod³o¿e, posiali trawê,
posadzili tuje, wykonali ³awki, które za-
montowane zostan¹ na wiosnê.
So³tys wsi wraz z ówczesnym burmi-
strzem Œmigla - Wiktorem Snel¹ wszyst-
kim mieszkañcom Wydorowa, którzy
przyczynili siê powstania placu zabaw
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania.

Monika Tomaszewska, foto archiwum

W sobotnie przedpo³udnie, 13. grud-
           nia br., ponad czterdziestoosobo-
wa grupa dzieci z Osiedla nr II wyruszy-
³a autokarem do Leszna na film pt. „Wiel-
ka szóstka”. Zosta³ on wyœwietlany w ki-
nie, w galerii Leszno, w technice 3D. Wy-
brany film, to najnowsza komedia twór-
ców „Krainy lodu”, inspirowana komik-
sem Marvela o tym samym tytule, pe³na
humoru opowieœæ o niezwyk³ej przyjaŸ-
ni pomiêdzy m³odym geniuszem Hiro,
a jego robotem o wielkiej posturze i wiel-
kim sercu - Baymaxem. Uczestnikom
wyjazdu podoba³ siê film.
Ta inicjatywa by³a cennym uzupe³nie-
niem miko³ajkowych atrakcji dla dzieci
z Osiedla nr II w Œmiglu. Wyjazd zosta³

MIKO£AJKOWY WYJAZD
zorganizowany przez przewodnicz¹c¹
Zarz¹du Osiedla nr II w Œmiglu - Sylwiê
Konieczn¹ i radnego z tego okrêgu -
Wojciecha Adamczewskiego, którzy pla-

nuj¹ ju¿ kolejny wyjazd w okresie najbli¿-
szych ferii zimowych.

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

Pami¹tkowe zdjêcie przed kinem

Darcie pierza w Nowej Wsi

Nowy plac zabaw w Wydorowie
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 1/15
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/14
brzmia³o: „KO£O EWY NOŒ D£UGIE
CHOLEWY”. Nagrodê - du¿¹ pizzê ufun-
dowan¹ przez Restauracjê Pizzeriê „KA-
KADU”, otrzymuje Kazimiera Czerwiñska
ze Œmigla

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

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

Pionowo
1. uroczysta chor¹giew dziobowa
2. na drugie œniadanie
3. ba³kañska metropolia (daw.)
4. duma lisa
5. prymitywny m³yn
7. pop... - domena Warhola
8. duchowieñstwo
9. japoñski alkohol
11. wyp³acane podczas delegacji
12. bieg rzeki
13. niespodziewane  powodzenie
16. jedna córek Heliosa
19. Miguel, kolarz hiszpañski
23. kamieñ do piêt
25. ... Orzeszkowa
26. klub sportowy z Wroc³awia
27. Pola..., aktorka kina niemego
29. wœród pokrêconych w³osów
30. zas³ona w oknie
31. kupon, bon
32. niemiecka wyspa
34. ognik
36. ... amandi
38. japoñski wachlarz

Poziomo
6. gra³a Marusiê
10. alkaloid z maku
14. ... Bloom, brytyjski aktor
15. miasto nadba³tyckie w Finlandii
17. sklep z lekami

18. do pieczenia
20. wydanie identyczne jak stare
21. miasto œw. Paw³a
22. syn i m¹¿ Jokasty
24. w dawnej Polsce urzêdnik opiekuj¹-

cy siê piwnic¹
28. niespokojna czêœæ Irlandii
33. magazyn dla pañ
34. nies³awa, wielki wstyd
35. nielegalna pomoc szkolna
37. zajmuje siê œrodowiskiem
39. pañstwo Lenina
40. ... Moranis, aktor
41. broñ byka
42. pañstwo w Azji P³d.
43. ciê¿arowy samochód ze Szwecji
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30 listopada - Nowa Wieœ
Ok. godz. 1125 w Nowej Wsi patrol za-
trzyma³ do kontroli 60-letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel jad¹cego rowerem. Prze-
prowadzone badanie stanu trzeŸwoœci
wykaza³o 0,9 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu rowerzysty.

07 grudnia Stare Bojanowo
Ok. godz.2002 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w godz. od 1600 do 1950 w Starym
Bojanowie, w budynku jednorodzinny
dosz³o do kradzie¿y. £upem sprawcy pa-
d³y pieni¹dze.

10 grudnia - Karœnice
Ok. godz. 2030 policjanci WRD zatrzymali
kieruj¹cego samochodem marki Citroen

Dru¿yny dziewcz¹t oraz ch³opców ze
szko³y podstawowej w Œmiglu, po

zwyciêstwie na szczeblu powiatowym
oraz rejonowym, 2 grudnia wziê³y udzia³
w Dru¿ynowych Mistrzostwach Wielko-
polski w Tenisie Sto³owym Szkó³ Podsta-
wowych, które odby³y siê w Szkole Pod-
stawowej nr 50 w Poznaniu. £¹cznie
w zawodach wziê³o udzia³ 27 dru¿yn - 14
dziewczêcych i 13 ch³opiêcych. Prawo
startu w mistrzostwach mia³y po dwa
zespo³y z ka¿dego rejonu Wielkopolski.
Dziewczêta ze szko³y podstawowej
w Œmiglu, w sk³adzie: Oliwia Szuster,

NASI TENISIŒCI NA MEDAL I NA PI¥TKÊ
Aleksandra Ma³ek i Alicja Wêgierska za-
jê³y pi¹te miejsce. Mistrzem wojewódz-
twa zosta³y dziewczêta ze szko³y w Lu-
boniu.
Ch³opcy, w sk³adzie: Filip Ludwiczak, Re-
migiusz Styziñski i Tomasz Krzyka³a wy-
kazali siê lepsz¹ form¹ i ponownie zajêli
najwy¿sze miejsce na podium tym sa-
mym zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Wielko-
polski. W finale, uzyskuj¹c wynik 3:2,
pokonali dru¿ynê ze Szko³y Podstawowej
nr 7 w Poznaniu. Opiekunem tenisistów
by³a Danuta Strzelczyk.

AKA, foto archiwum

WALCZYLI O PUCHAR
W niedzielê, 7 grudnia ub., w sali

sportowej Szko³y Podstawowej
im. Konstytucji 3-go Maja spotka³y siê
cztery dru¿yny siatkarzy, aby powal-
czyæ o puchar Zygmunta Ratajczaka -
kierownika OKFiR-u.
Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Sêdziowali je instruktorzy
kompleksu boisk „Orlik”: Tomasz
Fr¹ckowiak i Mi³osz Kupka.
Sety grano do 25 punktów, przy remi-
sie rozgrywano tie-break (do 15 punk-
tów). O miejscu koñcowym decydowa-
³y du¿e punkty (przy wyniku 2:0 zwy-
ciêzca otrzymywa³ 3 du¿e pkt, a przy
wyniku 2:1 zwyciêzca dostawa³ 2 pkt,
natomiast przegrany 1 pkt).
Ostatecznie, z iloœci¹ 8 punktów, zwy-
ciê¿y³a dru¿yna OKFiR I, na drugim
miejscu, z 6 punktami, MOS Leszno,
miejsce trzecie i 3 punkty dru¿yna
OKFiR II, a na czwartej pozycji turniej

zakoñczy³a dru¿yna Sami Swoi.
Sêdziowie wybrali najlepszego zawod-
nika turnieju, którym zosta³ Mateusz

Uczestnicy turnieju

Berlingo, 31-letniego mieszkañca pow.
Koœciañskiego, bêd¹cego w stanie nie-
trzeŸwoœci. Badanie stanu trzeŸwoœci
wykaza³o 0,56 promila alkoholu w orga-
nizmie kontrolowanego

12 grudnia - Bruszczewo
Ok. godz. 848 na ul. G³ównej kieruj¹cy
samochodem marki Volkswagen, 48-let-
ni mieszkaniec pow. wolsztyñskiego,
w trakcie wykonywania manewru skrê-
tu, uderzy³ w pojazd marki Citroen, kie-
rowany przez 61-letniego mieszkañca
pow. koœciañskiego, który wykonywa³
manewr wyprzedzania w/w pojazdu.
Ustalane s¹ okolicznoœci zdarzenia.

12 grudnia - gm. Œmigiel
Ok. godz. 1908 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w godz. od 1340 do 1740, na tere-
nie gm. Œmigiel, nieznany sprawca w³a-
ma³ siê do pomieszczeñ mieszkalnych

domu jednorodzinnego. £upem spraw-
ców pad³a bi¿uteria. Zg³aszaj¹cy wartoœæ
skradzionego mienia oszacowa³ na kwo-
tê ok. 1 700 z³.

13 grudnia - Œmigiel
Ok. godz. 945 na ul. Koœciuszki dosz³o do
wypadku drogowego, w którym, jak
wstêpnie ustalono, kieruj¹ca samocho-
dem marki Renault, 52-letnia mieszkan-
ka pow. gostyñskiego, nie udzieli³a pierw-
szeñstwa przejazdu i doprowadzi³a do
zderzenia z samochodem marki Volkswa-
gen Polo kierowanym przez 62-letniego
mieszkañca pow. koœciañskiego. W wy-
niku tego zdarzenia drogowego obra¿eñ
cia³a w postaci z³amania koœci œródrêcza
rêki lewej dozna³ kieruj¹cy samochodem
marki VW Polo, a jego pasa¿erka dozna-
³a ogólnych pot³uczeñ. Kieruj¹cy pojaz-
dami byli trzeŸwi

Ÿród³o -www.koœcian. policja.gov.pl

Skorupiñski.
OKFiR

foto OKFiR
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PRAWO PRACY W PRAKTYCE
Rewolucyjne zmiany w rozliczaniu
ulgi na dzieci
Resort finansów rozpocz¹³ intensywne
prace nad wprowadzeniem w ¿ycie zmian
w zakresie tzw. ulgi na dzieci. Fiskus za-
proponowa³ wdro¿enie nowych rozwi¹-
zañ w tym zakresie ju¿ w zeznaniach rocz-
nych za 2014 rok.
Nowe uregulowania zaproponowane we
wskazanej nowelizacji przynosz¹ rozwi¹-
zania korzystniejsze od dotychczaso-
wych g³ównie dla rodzin wielodzietnych.
Projekt przewiduje bowiem zwiêkszenie
kwoty ulgi na trzecie i ka¿de kolejne
dziecko o 20% w stosunku do obecnie
obowi¹zuj¹cej. I tak: miesiêczna kwota
ulgi na trzecie dziecko wzroœnie ze
139,01 z³ do 166,67 z³, a na nastêpne dzie-
ci ze 185,34 z³ do 225 z³. W konsekwen-
cji, w przypadku trzeciego dziecka kwo-
ta rocznego odliczenia wzroœnie
z 1668,12 z³ do 2000,04 z³, a w odniesie-
niu do kolejnych z 2224,08 z³ do 2700 z³.
Ponadto, w projekcie zapisano mo¿liwoœæ
uzyskania dodatkowego wsparcia finan-
sowego dla rodzin, w których przys³ugu-
j¹ca rodzicom ulga jest wy¿sza ni¿ poda-
tek, od którego jest odliczana. Wsparcie
to jednak nie bêdzie mog³o przekroczyæ
³¹cznej kwoty zap³aconych przez podat-
nika sk³adek na ubezpieczenie spo³ecz-
ne i zdrowotne, które podlegaj¹ odlicze-
niu, pomniejszonej o sk³adki odliczone

w PIT-36L, PIT-28 lub wykazanej w PIT-
16A.
Odpowiedzialnoœæ materialna bez
podpisania umowy
Podstaw¹ odpowiedzialnoœci materialnej
pracownika za mienie powierzone jest
prawid³owe przekazanie (powierzenie)
mu go. W wiêkszoœci przypadków for-
malnym potwierdzeniem powierzenia
mienia jest zawarcie umowy o odpowie-
dzialnoœci materialnej. Nie jest ona jed-
nak niezbêdn¹ przes³ank¹ powstania tej
odpowiedzialnoœci po stronie pracowni-
ka. Wystarczy, ¿e mienie pracodawcy
zostanie pracownikowi powierzone\
 w sposób prawid³owy - wówczas pra-
cownik staje siê odpowiedzialnym ma-
terialnie za to mienie. Formy jego prze-
kazania mog¹ byæ ró¿ne. Czêsto spoty-
kane jest podpisanie protoko³u zdawczo-
odbiorczego, po przeprowadzonej in-
wentaryzacji. Pracownik mo¿e te¿ po-
twierdziæ przekazanie mienia np. przez
podpis na fakturze lub na protokole przy-
jêcia kasy.
Dla pracownika oddelegowanego tyl-
ko umowa o pracê
W œwietle unijnych przepisów nie ma
mo¿liwoœci oddelegowania do pracy za
granicê pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy cywilnoprawnej. Wy-
nika to z dyrektywy 96/71/WE dotycz¹-
cej delegowania pracowników w ramach
œwiadczenia us³ug. Zak³ada ona, ¿e
przedsiêbiorstwa deleguj¹ pracowników
na w³asny rachunek i pod swoim kierow-
nictwem na terytorium pañstwa cz³on-

JACEK TOMCZAK ARCYMISTRZEM

kowskiego na podstawie umowy zawar-
tej miêdzy przedsiêbiorstwem deleguj¹-
cym, a odbiorc¹ us³ug, dzia³aj¹cym w da-
nym pañstwie cz³onkowskim. Jest to mo¿-
liwe pod warunkiem, ¿e w okresie dele-
gowania istnieje stosunek pracy miêdzy
przedsiêbiorstwem deleguj¹cym, a pra-
cownikiem. Ponadto podczas okresu od-
delegowania musi istnieæ bezpoœredni
zwi¹zek miêdzy przedsiêbiorstwem dele-
guj¹cym, a oddelegowanym pracowni-
kiem. Polega to na tym, ¿e:
- z umowy o pracê musi wynikaæ, i¿ umo-
wa wi¹za³a i nadal wi¹¿e obie jej strony
oraz, ¿e wynika z ustaleñ, które doprowa-
dzi³y do zatrudnienia;
- tylko przedsiêbiorstwo wysy³aj¹ce mo¿e
zerwaæ umowê o pracê poprzez zwolnie-
nie pracownika;
- przedsiêbiorstwo deleguj¹ce jest upraw-
nione do okreœlenia charakteru pracy
wykonywanej przez delegowanego pra-
cownika;
- obowi¹zek wyp³aty wynagrodzenia na-
le¿y do przedsiêbiorstwa deleguj¹cego,
które zawar³o umowê na transgraniczne
œwiadczenie us³ug z przedsiêbiorc¹ z in-
nego pañstwa cz³onkowskiego.
Bezpoœredni zwi¹zek miêdzy przedsiê-
biorstwem deleguj¹cym, a oddelegowa-
nym pracownikiem jest weryfikowany
przez w³aœciw¹ instytucjê (w Polsce ZUS)
wystawiaj¹c¹ zaœwiadczenie A1 o ustawo-
dawstwie dotycz¹cym zabezpieczenia spo-
³ecznego maj¹cym zastosowanie do oso-
by uprawnionej.

H.C.

Arcymistrz - Jacek Tomczak

Blisko stu szachistów przyby³o w nie-
dzielê, 14 grudnia, do œmigielskie-

go Centrum Kultury, by wzi¹æ udzia³
w XV Gwiazdkowym Turnieju Szacho-
wym zorganizowanym przez Klub Sza-
chowy „Wie¿a” Œmigiel. Uczestników po-
wita³a burmistrz Œmigla i jednoczeœnie

prezes organizatora zawodów - Ma³go-
rzata Adamczak. Na otwarciu obecni byli
równie¿: Rafa³ Klem - wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Œmigla oraz przedsta-
wiciel wspó³organizatora turnieju - Zyg-
munt Ratajczak - Kierownik Oœrodka
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.

Zawodnicy zo-
stali podzieleni
na dwie grupy:
OPEN -  d la
w s z y s t k i c h
chêtnych oraz
PIERWSZE KRO-
KI -dla pocz¹tku-
j¹cych dzieci do
lat 10. Wszyscy
rozegrali 9 rund
tempem 15 mi-
nut na zawodni-
ka. Taki dystans
wymaga³ kondy-
cji oraz by³ te-
stem koncentra-

cji zw³aszcza dla najm³odszych adeptów
królewskiej gry. Warto dodaæ, ¿e po raz
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S£OWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA
POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW S£OWIAÑSKICH

Sp³awie c.d.
Przy rozbieraniu budowli ocalono tylko
ozdobê przedkominkow¹, któr¹ umiesz-
czono w nowym dworze. W œrodku ko-
minka znajduje siê tarcza z herbem Boñ-
cza. W stawie znaleziono przed kilkudzie-
siêciu laty 2 or³y ¿elazne i skrzyniê dê-
bow¹ z rozmoczonym, jak siê zdawa³o,
prochem. Na polach S. odkopano cmen-
tarzysko z popielnicami; pod kamieniem
znaleziono 36 pierœcieni z³otych i ró¿ne
obrêcze mosiê¿ne; wykopuj¹ siê te¿ raz
po raz pieni¹¿ki z czasów Jagie³³y. Wœ ma
23 dm., 164 mk. katol. i 222 ha (192 roli,
18 ³¹k). Miêdzy gospodarzami miejsco-
wymi spotykamy nazwy: Hetman, Mar-
sza³ek i t.p. Dwór ma 11 dm., 184 mk.
kat i 465 ha (396 roli, 27 ³¹k, 10 lasu);
czysty dochód z ha roli 14,49, z ha ³¹k
10,18, z ha lasu 5,87 mrk; chów i tucz
byd³a, nierogacizny i owiec; w³aœciciel
Dr. Witold Skarzyñski.

Stare Bojanowo, niem. Alt-Boyen (od-
rêbne od miasta Bojanowa, ob. t I, 293).
Wieœ koœcielna i majêtnoœæ ziemska,
pow. koœciañski (Szmigiel), dek. szmi-
gielski, ma przyst. drogi ¿el. poznañsko-
wroc³awskiej, o 4 1/2 klm. na wschd.-
po³d. od Szmigla, 37 klm. na pó³n.-zach.
od miasta Bojanowa i 53 klm. na po³d.-
zach od Poznania. Starem nazwano Bo-
janowo po za³o¿eniu miasta t.n. 1638 r.
Miêdzy r. 1391-7 pisa³ siê z B. Prad³o
(Akta grodz. pozn.) uwa¿any za protopla-
stê Bojanowskich; w r. 1580 by³o tu 12
3/4 ³anów osiad³ych, 3 puste, 2 osadni-
ków, 6 komorników i 30 owiec. Przy
schy³ku zesz³ego stulecia sk³ada³y majêt-
noœæ: Niet¹¿kowo, Olszewo, Podœmigiel,
Robaczyn, Sierpowo i Stare Bojanowo;
dziedzicem by³ szambelan Aug. Aleks.
Bojanowski. Miasto Bojanowo wchodzi-
³o w sk³ad dóbr Go³aszyn, dzidziczk¹ by³a
Katarzyna z Bojanowskich ¯ychliñska.
Koœció³ p.w. œw. Bart³omieja istnia³ ju¿
przed r. 1508 i znajdowa³ siê przez pewien
czas w rêku dysydentów, do których li-
czyli siê Bojanowscy. Ostatnim pastorem
luterski by³ Lucas-Mallovius ok. r. 1644
(M. Adelt Hist. de Arian. 6l). Parafiê, li-
cz¹c¹ 406 dusz, sk³adaj¹: Bojanowski
M³yn, Folwark (Feldvorwerk) i Stare B.
(ob. E. Calliera, powiat Koœciañski, 14-
17). Wœ ma 58 dm., 449 mk. (264 kat.,
179 prot., 6 ¿ydów) i 428 ha (348 roli, 51
³¹k, 3 lasu). Dwór z cegielni¹, Folwar-
kiem, Niet¹¿kowem, Niet¹¿kowskiem
leœnictwem, Podœmiglem i Robaczynem

tworzy okrêg dworski, maj¹cy 7 osad, 24
dym., 412 mk. (334 kat., 78 prot.) i 2060
ha (1079 roli, 184 ³¹k, 666 lasu); czysty
doch. z ha roli 11,76, z ha ³¹k 13,33, z ha
lasu 3,14 mrk.;gorzelnia, chów i tucz by-
d³a holenderskiego; owczarnia Rambo-
uillet (Rambouillety - francuska rasa
owiec znana równie¿ jako Merynos Ram-
bouillet - przyp. red.); w³aœcicielem jest
Kalikst Biron, ksi¹¿ê kuroñski. W Starem
Bojanowie znajduje siê urz¹d pocztowy,
tudzie¿ stacya telegraficzna.

Szczepankowo 1.) Nowe, wœ, pow. ko-
œciañski (Szmigiel), o 7 klm. na p³d.-zach.
od Szmigla (poczta i st. dr. ¿el.); par. D³u-
¿yna; 15 dym., 99 mk. katol. i 82 ha (76
roli). 2.) Sz. Stare, fol. do Mórownicy,
tam¿e, nad ̄ aleŸnic¹, dop³. jez. Trzebie¿;
ma 6 dym, 94 mk. W r. 1580 by³o na Sz.
1/ 2 ³an. os.; dziedzicami byli od r. 1793
Ma³achowscy, Kwileccy i Niegolewscy.
Na obszarze tego Sz. wykopano trzy gro-
sze pragskie i mnóstwo szel¹¿ków z cza-
sów Jana Kazimierza. Wykazane w re-
gest. pobor. z r. 1566 (Pawiñski, wielk., I,
101) Sz., w³asnoœæ Drzewieckich, osia-
d³ych w pobli¿u Wschowy, mog³oby te¿
wyra¿aæ inn¹, nieznan¹ nam bli¿ej osa-
dê.

Szmigiel al. Œmigiel, urzêd. Schmiegel,
miasto, od r. 1887 powiatowe (poprzed-
nio w pow. koœciañskim), o 53 klm. na
p³d.-zach. od Poznania, 11 klm. od Koœcia-
na, przy bitym trakcie leszczyñskim,
i o 5 klm. na zach.-p³n. od Starego Boja-
nowa, st. dr. ¿el. poznañsko-wroc³awskiej,
wzn. 102-9 mt. npm, na wzgórzu, nad
zdrojem, który sp³ywa do Zieminu, dop³.
Obry. Posiada 2 koœcio³y katol., 1 pro-
test., synagogê, szko³ê, 48 wiatraków, 309
dm., 854 rodzin, 3774 mk. (1793 mez.,
1981 kob.; 1955 kar., 1611 prot. 208 ¿yd.),
urz¹d poczt. 3-ciorzêdny, stacyê tel., kasê
oszczêdnoœci, bractwo strzeleckie, leka-
rza, aptekarza, 4 jarmarki do roku i 845
ha obszaru (770 roli, 5 ³¹k, 8 lasu). Sz.
jest siedziba urzêdów powiatowych
i 2 komisarzy obwod. Bite trakty wy-
chodz¹ zt¹d: ku p³d. do Leszna, ku wsch.
do Starego Bojanowa, ku zach. do Prze-
mêtu. Herb miasta wyobra¿a wie¿ê œród
2 dêbów; u spodu tarczy r. 1556. Koœció³
par. kat., p.w. Wniebowz. N. M. P., istnia³
ju¿ przed r. 1439; w tym bowiem czasie
biskup pozn. Andrzej z Bnina wystawi³
w miejscu starego nowy koœció³ z ceg³y
i uposa¿y³ r. 1443. Koœció³ ten, spustoszo-

ny w po¿arze miasta 1582, odbudowano
r. 1601. Pobo¿ne matrony, a miêdzy nie-
mi Urszula BrzeŸnicka, ¿ona Kacpra, za-
bitego przez Arciszewskich, wspó³dzie-
dziczka Sz. zaopatrzy³y koœció³ w apara-
ty. BrzeŸnicka darowa³a srebrn¹ kadziel-
nicê z ³añcuszkami w r. 1617. Biskup
pozn. Maciej £ubieñski poœwiêci³ oko³o
r. 1630 o³tarz wielki. Uszkodzony w po-
¿arach r. 1807 i 1814 i odnawiany nastêp-
nie, straci³ koœció³ swe cechy staro¿ytne.
Znajduje siê w nim jeden tylko nagrobek,
który Kacper Jaruzal BrzeŸnicki wysta-
wi³ ¿onie Urszuli z Wielkiej Wsi († 1627).
Zaprowadzone tu w r. 1637 bractwo lite-
rackie posiada przywilej Urbana VIII.
Ksiêgi koœcielne zaczynaj¹ siê od 1599.
Par. licz¹c¹ 4386 dusz, sk³adaj¹: Gliñsko,
Koszanów, Morownica, Niet¹¿kowo,
Nowa Wieœ, Podszmigiel, Poladowo,
Pruszczewo, Robaczyn i Szmigiel. Szko-
³y paraf. znajduj¹ siê w Sz. i Poladowie.
koœció³ek p.w. œw. Wita na przedmieœciu
uchodzi za najstarsz¹ budowlê w Sz.
stan¹³ podobno w miejscu koœcio³a ko-
szanowskiego, po któr ym nie zosta³
¿aden œlad. Oko³o r. 1595 odbywa³o siê
w koœció³ku œw. Wita, za zezwoleniem
dziedzica, nabo¿eñstwo luterañskie
przez rok. Koœció³ szpitalny p.w. œw. Du-
cha i œw. Walentego za³o¿ony w 1547
przez Rafa³a Leszczyñskiego, kasztelana
przemêckiego, miewa³ swego kap³ana a¿
do r. 1761; przydzielony nastêpnie do
koœcio³a paraf. run¹³ z biegiem czasu.
Koœció³ luterañski istnia³ w Sz. ju¿ oko³o
r. 1560; sta³ na przedmieœciu, gdzie obec-
nie cmentarz ewangelicki. Gdy ten zgo-
rza³, w r. 1595 Rozdra¿ewski, dziedzic,
pozwoli³ wystawiæ nowy w rynku; w miej-
scu tego stan¹³ obecny w r. 1644. Par.
luterska liczy³a w r. 1860 w 75 osadach
3940 dusz, obok 13,207 katolików. Ko-
œció³ aryañski sta³ na rogu rynku; za³o-
¿y³ go w r. 1584 Andrzej Dudycz, który
z biskupa katol. sta³ siê gorliwym krze-
wicielem socyjanizmu. Uzyskawszy indy-
genat, naby³ on od Stanis³awa Cykow-
skiego czêœæ Szmigla, gdzie prócz koœcio-
³a wystawi³ tak¿e szko³ê dla wspó³wy-
znawców. Sz. sta³ siê ogniskiem aryjani-
zmu miêdzy r. 1589 i 1594; po Dudyczu
aposto³owali tu Andrzej Lubieniecki,
Eliasz Arciszewski i inni, którzy z jezu-
itami poznañskimi zaciêt¹ prowadzili
polemikê. Pastorów aryjañskich by³o 8;
ostatni z nich Ernest Calbius ¿y³ oko³o
1619 r.

c.d.n.
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zaprosi³: kluby, sek-

cje i stowarzyszenia sportowe z terenu
gminy Œmigiel do podsumowania mijaj¹-
cego roku. 12 grudnia, w sali widowisko-
wej Centrum Kultury spotka³o siê ponad
sto osób zwi¹zanych ze sportem.
Na uroczystoœæ przybyli równie¿: Woj-
ciech Ziemniak - pose³ na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Ma³gorzata Adam-
czak - burmistrz Œmigla, Marcin Jurga -
zastêpca burmistrza Œmigla, Wies³aw
Kasperski - przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej, Krzysztof Walachowski - radny
Rady Powiatu Koœciañskiego, Rafa³ Klem
- zastêpca przewodnicz¹cego RM Œmigla,
Eugeniusz Kurasiñski - dyrektor Cen-
trum Kultury, Lech ¯ak - przewodnicz¹-
cy Komisji Spraw Spo³ecznych RM Œmi-
gla oraz Krzysztof £¹czny - przewodni-
cz¹cy Komisji Rewizyjnej RM Œmigla.
Kierownik OKFiR-u - Zygmunt Ratajczak
przedstawi³ przygotowane przez kluby
informacje dotycz¹ce ich dzia³alnoœci
w mijaj¹cym roku. Jak co roku, kluby
i stowarzyszenia wytypowa³y sportow-
ców i dzia³aczy do wyró¿nieñ za osi¹gniê-
cia sportowe i za wsparcie. Te osoby
otrzyma³y pami¹tkowe statuetki i dyplo-
my.
Paterê za osi¹gniêcia sportowe i promo-

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2014
wanie gminy Œmigiel otrzyma³a Klaudia
Konieczna, która obecnie gra w kadrze
zespo³u Orlen ligi PGNIG NAFTA Pi³a.
Swoj¹ przygodê z siatkówk¹ Klaudia za-
czê³a w uczniowskim klubie „Volleyball”
dzia³aj¹cym przy œmigielskiej szkole.
Poniewa¿ Klaudia mieszka w Pile, statu-
etkê odebra³a jej mama - pani Anna Ko-
nieczna. Muzycznie spotkanie ubarwi³y
wokalistki ze Studia Piosenki „Muzol”
Centrum Kultury w Œmiglu.
Podczas trwania spotkania, na ekranie,
wyœwietlane by³y zdjêcia z imprez spor-
towo-rekreacyjnych i zawodów, które
odby³y siê w 2014 roku.
Spotkanie by³o te¿ okazj¹ do zakoñcze-
nia I edycji rywalizacji miêdzyszkolnej na
najbardziej usportowion¹ szko³ê gminy,
która odbywa³a siê w dwóch kategoriach:
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Szko³y otrzymywa³y punkty za udzia³

w danej imprezie sportowej i kolejne
punkty za zajête przez uczniów szko³y
miejsca w klasyfikacji.
Wœród szkó³ podstawowych:
miejsce V i 462 punkty - Szko³a Podsta-
wowa w Starej Przysiece Drugiej
miejsce IV i 699,5 punktów Szko³a Pod-
stawowa w Bronikowie
miejsce III i 721 punktów Szko³a Podsta-
wowa w Czaczu
miejsce II i 831,5 punktów Szko³a Pod-
stawowa w Starym Bojanowie
miejsce I i 963 punkty Szko³a Podstawo-
wa w Œmiglu
Wyniki rywalizacji szkó³ gimnazjalnych:
miejsce V i 460 punktów Gimnazjum
w Starym Bojanowie
miejsce IV i 532 punkty Gimnazjum
w Starej Przysiece Drugiej
miejsce III i 725 punktów Gimnazjum
w Œmiglu
miejsce II i 829,5 punktów Gimnazjum
w Bronikowie
Miejsce I i 847,5 punktów Gimnazjum
w Czaczu
Na zakoñczenie spotkania wielu sukce-
sów sportowych oraz dobrego nowego
roku zebranym ¿yczyli - pose³ Wojciech
Ziemniak oraz burmistrz Ma³gorzata
Adamczak.

OKFiR
foto OKFiR

Podsumowanie Roku Sportowego 2014
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Oko³o 200 uczestników wystartowa-
³o w jedenastej edycji biegu kaspro-

wiczowskiego zorganizowanego przez
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nie-
t¹¿kowie oraz UKS „Junior” Niet¹¿kowo.
Zawody odby³y siê 5 grudnia ub. Trasa
biegu przebiega³a ulicami Niet¹¿kowa.
Start i meta znajdowa³y siê przed hal¹
sportow¹. Biegi zosta³y rozegrane na
dwóch dystansach: 2,5 km dla m³odzie-
¿y szkó³ ponadgimnazjalnych i gimna-
zjum oraz 5 km - bieg g³ówny. Tegorocz-
na impreza rozegrana zosta³a w typowo
jesiennej scenerii. Obok biegaczy na li-
nii startu ustawili siê równie¿ amatorzy
marszu nordyckiego, a w biegu m³odzie-
¿owym dopingowaliœmy przedstawicieli
kadry ZSP. Dodatkowo zosta³a wprowa-
dzona kategoria klas mundurowych (li-
ceum policyjne, stra¿ackie i wojsko-
we).W tym roku nie uda³o siê poprawiæ
rekordu trasy, który nale¿y do W³adimi-
ra Timaszowa (2012r.) i wynosi 1611”.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria OPEN Mê¿czyzn (5 km):
1.Krzystof Szymanowski (16'20"), Sana
Koœcian
2.Damian Glapiak (16'25"), PSP Koœcian
3.Hubert Miko³ajczak, UE Poznañ
Kategoria OPEN Kobiet (5 km):
1.Agnieszka Jerzyk, Real 64-sto
2.Katarzyna Miedziñska, Sana Koœcian
3.Marlena Nowacka, JAN-MAR.PL Go-

XI ZIMOWY BIEG IM. JANA KASPROWICZA

Najlepsi Juniorzy

Urocztoœæ wrêczenia medali

styñ
Kategoria OPEN Weteran Mê¿czyzn (5
km):
1.Pawe³ Barszowski
2.Andrzej Œwiêtek
3.Marian Michalski
Kategoria OPEN Weteran Kobiet (5 km):
1.Kinga Zieliñska
2.Adrianna Dworczak
3.Teresa Pelec-£awniczak
Kategoria szko³y ponadgimnazjalne
ch³opców (2,5 km):
1.Adrian Wawrzyniak
2.Dominik Marcinkowski
3.Patryk Rydian
Kategoria szko³y ponadgimnazjalne
dziewcz¹t (2,5 km):
1.Agata Gluma
2.Anna P³atek
3.Marika Zarabska
Kategoria gimnazjum ch³opców (2,5 km):
1.Sebastian Wasielewski
2.Mi³osz Koz³owski
3.Wiktor Bartkowiak
Kategoria gimnazjum dziewcz¹t (2,5
km):
1.Weronika Wo³owicz
2.Zofia Wróblewska
3.Oliwia Józefczak
Kategoria klasy mundurowe ch³opców
(2,5 km):
1.Adrian Grabowski
2.Pawe³ Bieniek

3.Karol Konieczny
Kategoria klasy mundurowe dziewcz¹t
(2,5 km):
1.Wiktoria Czo³owijczuk
2.Marcelina Gindera
3.Ewa Glumiñska
Kategoria najlepszy uczeñ ZSP Niet¹¿ko-
wo:
1.Norbert Zarabski i Sandra Kopczyk -
dystans 5000 m
1.Jakub Szyper i Malwina Gindera - dy-
stans 2500 m
Sponsorami imprezy byli: ALVO Œmigiel,
Starostwo Powiatowe w Koœcianie, Hur-
towy Handel Wêglem Wojciech Chudak,
KUNERT Poladowo, PHU Stalmar Pola-
dowo, Firma Kowalski Recykling Niet¹¿-
kowo, Restauracja Hotel Marta Karol
Jankowski Œmigiel, Piekarnia Micha³
Gruszecki Œmigiel, Piekarnia Danuta
Grygier Œmigiel oraz Powiatowy LZS
w Koœcianie.

KS „Junior”, foto archiwum

pierwszy w historii œmigielskich turnie-
jów mieli oni okazjê obserwowaæ grê ar-
cymistrza (najwy¿szy tytu³ w szachach).
Z kar t historii wyczytaæ mo¿na, ¿e
gwiazdkowy turniej na sta³e wpisa³ siê do
kalendarzy wielu klubów, a szachiœci
chêtnie wracaj¹ do naszego miasta. Wie-
lu z nich podkreœla³o sprawn¹ organiza-
cjê oraz przestronn¹ salê gry podsumo-
wuj¹c œmigielski turniej jednym s³owem:
wspania³y! Podczas zawodów, z okazji ju-
bileuszowych, piêtnastych, gwiazdko-
wych rozgrywek, wszyscy obecni mogli
skosztowaæ tortu i innych s³odkich przy-
smaków.
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ faworyt - GM
Jacek Tomczak (Akademia Szachowa
Gliwice), wygrywaj¹c wszystkie swoje
partie. Na drugim miejscu uplasowa³ siê
IM Krzysztof Chojnacki (LKS Chroby
Gniezno), a tu¿ za nim turniej zakoñczy³
Jaros³aw Mierzyñski z Hetmana Wscho-
wa. Najlepsz¹ kobiet¹ by³a Joanna Kup-
sik z ASSz Lipno Stêszew, a najlepszym
reprezentantem gminy Œmigiel - Kry-
stian Miko³ajczak.
W turnieju dzieci walka o pierwsze miej-
sce by³a bardzo wyrównana i toczy³a siê

do ostatniej rundy. O zwyciêstwie zade-
cydowa³y kryteria pomocnicze. Ostatecz-
nie wygra³ Dawid Górski z Kopanicy,
wyprzedzaj¹c Piotra Warz¹chowskiego
i Micha³a Maækowiaka z Wolsztyna. Naj-
lepsz¹ juniork¹ by³a reprezentantka
„Wie¿y” Julia Wieczorek.
Najlepsi szachiœci uhonorowani zostali
pucharami i nagrodami, które wrêcza³a
burmistrz Ma³gorzata Adamczak oraz

Witold Kulus - wiceprezes „Wie¿y”.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne po-
dziêkowania za pomoc w przygotowaniu
turnieju rodzicom œmigielskich szachi-
stów oraz sponsorom, w szczególnoœci
Wydawnictwu „Migra” oraz Zarz¹dowi
Banku Spó³dzielczego w Œmiglu.

KS „Wie¿a”
foto archiwum






