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V sesja Rady Miejskiej Œmigla odby³a
siê 22 stycznia br. Radni, w komplet-

nym sk³adzie, podjêli cztery uchwa³y,
wœród których najistotniejsz¹ kwesti¹
by³o przyjêcie uchwa³y bud¿etowej gmi-
ny Œmigiel na rok 2015.
Planowane dochody opiewaj¹ na ³¹czn¹
kwotê 52 468 009,00 z³, zaœ wydatki na
kwotê 58 009 865,00 z³. Wydatki z rozbi-
ciem na poszczególne zadania kszta³tuj¹
siê nastêpuj¹co: 40,79% z przeznaczeniem
na oœwiatê, 16,04% na pomoc spo³eczn¹,
2,40% na kulturê, a 0,91% na kulturê fi-
zyczn¹. W efekcie bud¿et zamknie siê
deficytem w kwocie 5 541 856,00 z³, któ-
ry zostanie obni¿ony m.in. poprzez wpro-
wadzenie wolnych œrodków po zamkniê-
ciu roku bud¿etowego 2014. W trakcie
sesji przedstawiono tak¿e projekt uchwa-
³y w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Œmigiel na lata 2015-
2025. Obie uchwa³y bud¿etowe zosta³y
podjête przez radnych jednog³oœnie.
Spraw¹ dyskusyjn¹ by³y dwie uchwa³y
dotycz¹ce gospodarki gruntami gminny-
mi. Ostatecznie radni podjêli uchwa³ê
w sprawie wyra¿enia zgody na zamianê
nieruchomoœci gruntowej, po³o¿onej
w Starym Bojanowie, stanowi¹cej w³a-
snoœæ gminy Œmigiel na nieruchomoœæ
gruntow¹ po³o¿on¹ w Parsku, stanowi¹c¹
w³asnoœæ prywatn¹, która u¿ytkowana

RADNI UCHWALILI BUDŻET
jest jako droga. Co do drugiego z pro-
jektów uchwa³, dotycz¹cego sprzeda¿y
nieruchomoœci gruntowej zlokalizowanej
w Œmiglu, oznaczonej nr geod. 588/11
i 588/13, radni pojêli decyzjê o jego wy-
cofaniu z porz¹dku obrad i poddaniu go
ponownej analizie oraz dyskusji.
Rada podjê³a równie¿ uchwa³ê w sprawie
powo³ania pe³nomocnika ds. realizacji
projektu z Funduszu Spójnoœci, wspó³fi-
nansowanego przez Uniê Europejsk¹ pn.
„Kompleksowe zagospodarowanie œcie-
ków w zlewni rzeki Obry - Gmina Œmi-
giel”. Zosta³a nim Blandyna Pella - kie-
rownik Wydzia³u Infrastruktury.
Tym razem w sesji uczestniczyli miesz-
kañcy gminy, wœród których byli w³aœci-
ciele punktów us³ugowych, zlokalizowa-
nych w centrum Œmigla w sprawie Stre-
fy P³atnego Parkowania oraz mieszkañ-
cy Karœnic i okolicznych wiosek - prze-
ciwnicy budowy fermy norek. W
punkcie wolne g³osy i wnioski,
w przedmiotowych tematach od-
by³a siê dyskusja. Mieszkañcy,
których zdaniem budowa fer-
my norek odbije siê negatyw-
nie na jakoœci ich ¿ycia, posta-
nowili podzieliæ siê z radnymi
swoimi w¹tpliwoœciami oraz
sprawiæ, aby rada przyjrza³a siê
bli¿ej tej sprawie. Przewodni-

cz¹cy rady poinformowa³, ¿e radni
przyjrz¹ siê ww. kwestii na odrêbnym
spotkaniu.
Radni, na wspólnym spotkaniu wszyst-
kich komisji, poddali pod g³osowanie kie-
runek dzia³añ w zakresie dalszego funk-
cjonowania Strefy P³atnego Parkowa-
nia. Wœród trzech rozwi¹zañ: pozosta-
wienia strefy bez zmian, wprowadzenia
zmian godzinowych i obszarowych
strefy oraz utworzenia bezp³atnej stre-
fy zegarowej, radni opowiedzieli siê za
pozostawieniem p³atnej strefy z wpro-
wadzonymi zmianami. Zdaniem w³aœci-
cieli sklepów najlepszym rozwi¹zaniem
by³oby utworzenie bezp³atnej strefy
zegarowej, do czego próbowali przeko-
naæ radnych. Ostatecznie rada podjê³a
decyzjê o ponownym rozpatrzeniu
kwestii strefy.

AKA, foto A.Kasperska

V sesja Rady Miejskiej
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Samorz¹dowcy z gminy Œmigiel po raz
pierwszy wziêli udzia³ w Regional-

nych Zawodach Radnych, Wójtów, Bur-
mistrzów, Prezydentów i Starostów w Te-
nisie Sto³owym o Puchar Marsza³ka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Odby³y siê
one po raz XVI 7 lutego w Witkowie.
Gminê Œmigiel reprezentowali: radna
Danuta Strzelczyk oraz radni: S³awomir
Grzelczyk i Lech ̄ ak. Wœród kobiet rad-
nych w tenisie sto³owym tryumfowa³a
Danuta Strzelczyk, która wywalczy³a
pierwsze miejsce, zaœ S³awomir Grzel-
czyk uplasowa³ siê na miejscu 16. Lech

RADNI W WITKOWIE

W œmigielskiej Restauracji „Marta”
odby³o siê noworoczne spotkanie

burmistrza Œmigla z so³tysami oraz prze-
wodnicz¹cymi osiedli. Poza przedstawi-
cielami jednostek pomocniczych gminy,
w spotkaniu uczestniczyli tak¿e: radni
Rady Miejskiej Œmigla, zastêpca burmi-

SPOTKANIE NOWOROCZNE SO£TYSÓW

¯ak wzi¹³ udzia³ w kon-
kurencji strzeleckiej
i  wywalczy³  miejsce
czwarte. W ogólnej kla-
syfikacji gmin, œmigiel-
ski samorz¹d zaj¹³ miej-
sce siódme, a wœród po-
wiatów miejsce szóste.
Organizatorem zawo-
dów by³o Stowarzysze-
nie M³odych Wielkopo-
lan w GnieŸnie.

AKA
foto archiwum

strza Œmigla - Marcin Jurga, Danuta Mar-
ciniak - skarbnik Œmigla, Maciej Wi-
œniewski - sekretarz Œmigla oraz Blandy-
na Pella - kierownik Wydzia³u Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska.
Burmistrz Ma³gorzata Adamczak spotka-
nie rozpoczê³a od ¿yczeñ noworocznych.

Nastêpnie poinfor-
mowa³a o planowa-
nych inwestycjach,
w tym m.in. o rozbu-
dowaniu œwietlicy
w Sp³awiu o pomiesz-
czenie gospodarcze,
a tak¿e o planach
utworzenia wielolet-
niego programu re-
montu dróg.
Kolejnym tematem,
podjêtym w trakcie
spotkania, by³ po-
dzia³ œrodków na

utrzymanie zieleni dla radnych. Ponad-
to skarbnik Œmigla poinformowa³a, ¿e
w bud¿ecie zostan¹ zabezpieczone œrod-
ki na dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni i usuwanie azbestu.
Istotna okaza³a siê równie¿ dyskusja na
temat nadchodz¹cych wyborów so³tysów
i przewodnicz¹cych osiedli. Sekretarz
Maciej Wiœniewski poinformowa³ o pro-
cedurze wyborów i rozda³ zainteresowa-
nym harmonogram zebrañ wiejskich, na
których zostan¹ wybrani przedstawicie-
le jednostek pomocniczych gminy.
Podczas spotkania omówiono tak¿e kwe-
stie organizacyjne dotycz¹ce codziennej
wspó³pracy so³tysów i przewodnicz¹cych
zarz¹dów z urzêdnikami. W trakcie no-
worocznego wydarzenia ka¿dy móg³ rów-
nie¿ uzyskaæ od w³adz gminy odpowiedŸ
na nurtuj¹ce go pytania.

M.M.
foto M. Majer

Burmistrz Ma³gorzata Adamczak go-
œci³a w Urzêdzie Miejskim Œmigla

ambasadora Tajwanu - Jacka K.C. Chian-
ga, któr y przekaza³
14 nowych komputerów
na wyposa¿enie sali in-
formatycznej w Zespole
Szkó³ w Czaczu.
Darowizna ta jest efektem
wspó³pracy jak¹ Ma³go-
rzata Adamczak nawi¹za-
³a z tajwañskim ambasa-
dorem podczas pracy par-
lamentarnej. Wczeœniej,
w 2013 roku przekaza³ on
bowiem Warsztatom Te-
rapii Zajêciowej w Koœcia-
nie wyposa¿enie o warto-
œci 12 tys. z³. Burmistrz
w podziêkowaniu za dary

KOMPUTERY Z TAJWANU
przekaza³a ambasadorowi obraz z sym-
bolem Œmigla - wiatrakami. Byæ mo¿e
wkrótce Jack K.C. Chiang ponownie

odwiedzi Œmigiel, tym razem z wy-
staw¹ na temat kultury Tajwanu. Goœæ
zadeklarowa³ równie¿, ¿e nie zamierza

koñczyæ wspó³pracy
z nasz¹ gmin¹.
W uroczystym przekaza-
niu komputerów uczest-
niczyli tak¿e: starosta ko-
œciañski - Bernard Tur-
ski, wicestarosta - Stefan
Stachowiak, przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla - Wies³aw Kasper-
ski, zastêpca burmistrza
Œmigla - Marcin Jurga
oraz dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Czaczu - Renata
Stachowska z uczniami.

M.M.
foto M. Majer

Radna Danuta Strzelczyk by³a najlepsza

So³tysi spotkali siê w „Marcie”

Symboliczne przekazanie komputerów
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Jan Pawe³ II, motywuj¹c ludzi do zma-
gania siê z ich niedoskona³oœciami,

mawia³: „Jesteœmy zdolni do wielkich rze-
czy je¿eli nie pozwolimy, by pokona³ nas
lêk przed w³asn¹ s³aboœci¹”! Ka¿dego

dnia osoby niepe³nosprawne zmagaj¹ siê
z wieloma przeciwnoœciami, a wykonanie
nawet najprostszej czynnoœci mo¿e spra-
wiaæ im trudnoœci. Jednak¿e jest w nich
si³a, której nam - zdrowym niejednokrot-

OGRANICZENIA ZNAJDUJ¥ SIÊ W NAS

nie brakuje. Wychodz¹ naprzeciw swym
s³aboœciom i pokonuj¹ têtni¹cy w nich
lêk. Zmierzaj¹c siê z wszelkimi trudno-
œciami, ka¿dego dnia zdobywaj¹ prze-
piêkne zwyciêstwo! Dowodem na nie-
ustaj¹c¹ si³ê osób niepe³nosprawnych
i ich rodzin jest udzia³ uczestników Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Na-
dziei” oraz Warsztatów Terapii Zajêcio-

wej z Koœciana
w uroczystej mszy
œwiêtej, a tak¿e spo-
tkaniu przy kawie
zorganizowanych
z okazji Œwiatowego
Dnia Chorych. Cz³on-
kowie zespo³u „Bli¿ej
Nieba” swoj¹ dobro-
ci¹ oraz posiadanymi
umiejêtnoœciami wy-
wo³ali na naszych
twarzach uœmiechy
i pozostawili w ser-
cach ciep³y œlad. Tak-
¿e uczniowie szko³y
podstawowej w Bu-

czu przyczynili siê do tego, aby niko-
mu niczego w tym dniu nie zabrak³o.
Czas spêdzony razem zapewne rozwe-
seli³ niejedn¹ duszê! Pamiêtajmy, ¿e
ograniczenia znajduj¹ siê tylko w nas!
Prze³amuj¹c s³aboœci mo¿emy „przeno-
siæ góry” i to w³aœnie dziœ dowiedli ci
„najs³absi” w oczach spo³eczeñstwa!

A.P.
foto archiwum

Teatr „Agrafka” dzia³a przy Centrum
Kultury i Sztuki w Lesznie od 12 lat.

W swoich szeregach skupia zdoln¹ m³o-
dzie¿. O jakoœci prezentowanych przez
teatr spektaklach œwiadczy fakt, ¿e ju¿
trzy razy zdoby³ „Z³ot¹ Maskê” na Festi-
walu Kultury M³odzie¿y Szkolnej w Kiel-
cach oraz Grand Prix na festiwalu „Dzia-
twa” w £odzi w 2009 roku. M³odzie¿ przy-
gotowuje spektakle pod kierunkiem re-
¿yser Ewy Halatyn, której inny teatr -
„Anakonda” wyst¹pi³ niedawno na œmi-
gielskiej scenie ze spektaklem „Pastora-
³aka”.
Tym razem pani Ewa postanowi³a przed-
stawiæ naszym widzom spektakl „Moral-

MORALNOŒÆ NA ŒMIGIELSKIEJ SCENIE
noœæ Pani Dulskiej” wg. Gabrieli Zapol-
skiej. W artykule pt. „Kronika Œmigla
w I pó³roczu 1930 roku w Orêdowniku
Powiatowym”, zamieszczonym na 8 stro-
nie tego numeru gazety, czytamy: „16
czerwca informowano o wyœwietlaniu
w Œmiglu dŸwiêkowego-mówionego fil-
mu pt. „Moralnoœæ Pani Dulskiej”. Mo¿-
na wiêc powiedzieæ, ¿e pani Dulska wró-
ci³a do nas po 85 latach. Nale¿y równie¿
przyznaæ, ¿e „nic a nic siê nie zestarza³a”
- nadal bawi i zmusza do zastanowienia
siê nad samym sob¹. Leszczyñska m³o-
dzie¿ zagra³a wspaniale! W tytu³ow¹ rolê
wcieli³a siê rewelacyjna Ola Samelczak,
Hesiê brawurowo zagra³a Maja Karmiñ-

ska, idealn¹ Mel¹ by³a Magdalena Boja-
ra, a zachwyca³ Alexy Bauman w roli
Zbyszka. Julasiewiczow¹ zagra³a Celesty-
na Janowska, Hankê - Magdalena Przy-
by³ek, Felicjana - Janusz PrzewoŸny, lo-
katorkê - Michalina Kruk, a Tadrachow¹
- Jagoda Mika.
Ca³oœæ odegrana zosta³a w piêknej sce-
nografii, profesjonalnie oœwietlonej przez
Dawida Wojciechowskiego z CKiS
w Lesznie i Dawida Stê¿yckiego z Teatru
„Agrafka”. Spektakl nag³oœni³ Dawid Jur-
ga, równie¿ pracownik CKiS w Lesznie.
Wszystko rewelacyjnie wspó³gra³o i ro-
bi³o niesamowite wra¿enie.

M.D., foto M.Dymarkowska

Alexy Bauman - Zbyszko i Celestyna Janowska - JulasiewiczowaMolalnoœæ Pani Dulskiej

Msza œw. w intencji chorych

Spotkanie z okazji Œwiatowego Dnia Chorych
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Debata szkolna o Kodeksie 2.0
4 lutego, odby³a siê debata o korzysta-
niu z technologii informacyjno-komuni-
kacyjnej (TIK) w ramach dzia³añ podej-
mowanych w programie „Szko³a z klas¹
2.0”. Wziêli w niej udzia³ uczniowie za-
równo ze szko³y podstawowej, jak i gim-
nazjum. Debatê poprzedzi³y rozmowy w
gronie klasowym o zasadach korzystania
z TIK podczas nauczania i uczenia siê.
Na forum szko³y uczniowie dyskutowali
o s³abych i mocnych stronach korzysta-
nia z TIK oraz zastanawiali siê, co mo¿-
na zmodyfikowaæ, aby usprawniæ jego
pracê. W drugiej czêœci spotkania uczest-
nicy pracuj¹c w grupach sformu³owali
propozycje poszczególnych punktów
kodeksu 2.0, które nastêpnie wyg³osili na
forum. Uczniowie omawiali je, dyskuto-
wali i zg³aszali swoje uwagi lub spostrze-
¿enia. Po wypracowaniu wstêpnej wersji
kodeksu 2.0 odby³o siê g³osowanie nad
jego poszczególnymi punktami. Ucznio-
wie korzystaj¹c z metodników, zielonym

Z ŻYCIA UCZNIÓW SZKOŁY W CZACZU

Na Olimpie

lub czerwonym kolorem wyra¿ali swoje
zdanie. Szko³a dziêkuje wszystkim
uczniom za zaanga¿owanie i aktywn¹
postawê podczas dyskusji.

Na górze Olimp
5 lutego klasa czwarta uczestniczy³a
w nietypowej lekcji historii. Odby³o siê
bowiem spotkanie bogów grec-
kich na górze Olimp. Uczniowie
wcielili siê w mitologiczne posta-
cie i przy muzyce greckiej s³u-
chali opowieœci o nich. Odby³ siê
równie¿ korowód, w trakcie któ-
rego bogowie - uczniowie pre-
zentowali swoje atrybuty m³od-
szym kolegom i kole¿ankom. Na
spotkanie przyby³a równie¿ pani
dyrektor, której spodoba³a siê ta
inicjatywa. Lekcja, ku zdziwieniu
wszystkich uczniów, minê³a tak
szybko, ¿e nie zd¹¿yli oni poznaæ wszyst-
kich tajemnic staro¿ytnych wierzeñ Gre-
ków. W zwi¹zku z tym ci¹g dalszy przy-

gody z histori¹ staro¿ytn¹ jeszcze nast¹-
pi.

Pomoc Ukrainie
Szkolny Klub Europejski oraz PCK
w Zespole Szkó³ w Czaczu zorganizowa³
pomoc dla Ukrainy. Szko³a zbiera³a œrod-
ki opatrunkowe: plastry, banda¿e, opa-

trunki oraz œrodki przeciwbólowe. Dary
te zostan¹ przekazane na Ukrainê.

ZS w Czaczu, foto ZS w Czaczu

WALDEMAR PAWLAK W NIETĄŻKOWIE

Waldemar Pawlak goœci³ w Niet¹¿kowie

We wtorek, 24 lutego br., o godz. 11:30
w auli Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-

zjalnych im. J. Kasprowicza w Niet¹¿ko-
wie odby³o siê spotkanie prezesa Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP - dh Waldemara Pawlaka
z: w³adzami samorz¹dowymi powiatu ko-
œciañskiego, prezesami Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych, komendantami
gminnymi Stra¿y Po¿arnych, dzia³aczami
ZOSP RP, w³aœcicielami firm, prezesami
i dyrektorami zak³adów pracy wspieraj¹-
cymi dzia³ania Zarz¹du Oddzia³u Powiato-
wego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych RP, przyjació³mi i osobami prowadz¹-
cymi sprawy przeciwpo¿arowe w samorz¹-
dach gmin powiatu koœciañskiego.
Spotkanie to by³o nietypowym wydarze-
niem. Bernard Turski w imieniu Starostwa
Koœciañskiego i Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych powita³ zebranych go-
œci: burmistrza miasta Œmigiel - Ma³gorza-

tê Adamczak, przewodnicz¹cego Rady
Powiatu - Paw³a Buksalewicza, prezesa
Zarz¹du Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Oddzia³u Powiatowego w Koœcianie - dh
Kazimierza Króla, komendanta Powiato-
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcia-
nie - starszego brygadiera Jaros³awa To-
maszewskiego, komendanta Powiatowej
Policji w Koœcianie - insp. Henryka Kasiñ-
skiego, nadleœniczego Nadleœnictwa Ko-
œcian - W³adys³awa Praissa, dyrektora Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
J. Kasprowicza - Arletê Adamczak-Puk
oraz przedstawicieli w³adz samorz¹do-
wych powiatu koœciañskiego, prezesów
ZOSP, komendantów GSP, osoby prowa-
dz¹ce sprawy przeciwpo¿arowe i m³odzie¿
ZSP w Niet¹¿kowie.
Nastêpnie swoje przemówienie wyg³osi³
prezes Zarz¹du Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych Oddzia³u Powiatowego w Koœcia-
nie - dh Kazimierz Król. Przedstawi³ on

organizacjê i osi¹gniêcia stra-
¿y po¿arnych na terenie po-
wiatu koœciañskiego. W dal-
szej czêœci, dzia³alnoœæ niet¹¿-
kowskiej szko³y i kierunki
kszta³cenia przedstawi³a Arle-
ta Adamczak-Puk - dyrektor
Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych im. J. Kasprowicza
w Niet¹¿kowie, a tak¿e gospo-
darz spotkania. ZSP w Niet¹¿-
kowie zosta³ nazwany przez
ministra Siemoniaka „Euro-

pejsk¹ Placówk¹ Kszta³cenia”. W zwi¹zku
z tym dyrekcja i grono pedagogiczne sta-
raj¹ siê sprostaæ okreœleniu nadanemu
przez cenionego goœcia.
Ostatni¹ przemowê wyg³osi³ premier Wal-
demar Pawlak, który na wstêpie odwo³a³
siê do mistyki stra¿ackiej mówi¹c: „Ryce-
rze Floriana to my - Stra¿acy”. Przywo³a³
równie¿ etos rycerski, który dziêki stra-
¿akom do dziœ jest kontynuowany. Premier
uzna³, ¿e mundur zobowi¹zuje do aktyw-
nego i przedsiêbiorczego dzia³ania. Stra¿
po¿arna to wspólnota pokoleñ, która jed-
noczy zarówno tych najm³odszych, jak
i starszych. Goœæ spotkania wspomnia³
równie¿ o wspó³czesnym wyposa¿eniu
stra¿aków. Na koniec podziêkowa³ stra¿a-
kom i ich mi³oœnikom za wielkie zaanga-
¿owanie powiatu koœciañskiego. ¯yczy³
tak¿e wszystkim dalszych sukcesów.
Oficjalne wyst¹pienia zakoñczy³y podziê-
kowania i tak: dh Kazimierz Król podziê-
kowa³ wszystkim stra¿akom za pomoc nie-
sion¹ innym oraz przekaza³ list gratulacyj-
ny i drobny upominek Waldemarowi Paw-
lakowi. Ten z kolei podziêkowa³ dyrektor
A. Adamczak-Puk za zorganizowanie spo-
tkania i z³o¿y³ na jej rêce bukiet czerwo-
nych ró¿. Nastêpnie uczennice klas mun-
durowych przedstawi³y krótki program
wokalno-muzyczny uœwietniaj¹c tê nieco-
dzienn¹ uroczystoœæ.
Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy spo-
tkania zrobili sobie wspólne zdjêcie.

H.K., foto Patryk Wieczorek
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Zg³osi³ siê do naszej redakcji pan Je-
rzy Firlej z propozycj¹ zamieszczenia

na ³amach „Witryny Œmigielskiej”, opra-
cowanej przez siebie, „Genezy rodziny
Firlejów”. W zwi¹zku z tym, ¿e na tere-
nie naszej gminy mieszka wiele ro-
dzin o takim nazwisku, postanowili-
œmy nawi¹zaæ wspó³pracê z panem
Jerzym.
Na wstêpie zachêcamy wszystkich
do przeczytania krótkiej biografii
autora wspomnianej genealogii.
Jerzy Firlej urodzi³ siê 2. maja 1943
r. w KaŸmierzu ko³o Poznania.
W 1952 r. jego rodzice zamieszkali
w Dusznikach Wielkopolskich. Tu
spêdzi³ lata dzieciñstwa i beztroskie
lata szkolne. Mia³ troje rodzeñstwa
- Reginê, Longinê i Marka. Jego rodzica-
mi byli: Ger truda Apolonia Firlej
(z domu: Mirwa) ur. w 1914 r. w Miilhe-
im na terenie Niemiec i Antoni Firlej ur.
w 1910 r. w B³otnicy ko³o Przemêtu. Mat-
ka pochodzi³a z rodziny Gawrychów
z okolic Czarnkowa, bêd¹cej prawdopo-
dobnie w XIX wieku rodzin¹ ziemiañsk¹.
Bratanek prababki Konstancji z Gawry-
chów - Józef Alojzy Gawrych-Laudañski,
pseud. Hawrych, ur. w 1891 r. w Tarnów-

ku (syn Jó-
zefa i Catha-
rin z d.Dy-
mek) ukoñ-
czy³ studia
w Berlinie.
By³  p rzy-
wódc¹ po-
wstania wiel-
kopolskiego
i powstañ œl¹-
skich oraz
bra³ udzia³
w powsta-

niu warszawskim. Od tej¿e linii Gawry-
chów pochodzi tak¿e Adam S³odowy
z Warszawy oraz Ewa Pi¹tek - architekt
z Katowic.
Ojciec pana Jerzego, Antoni Firlej z za-
wodu by³ ko³odziejem. Praca godna po-
dziwu, jednak nie mo¿na by³o siê z niej
utrzymaæ. Prace stolarskie nie by³y dla
niego wyzwaniem, wiêc przekwalifikowa-
nie nie przysporzy³o mu wiêkszych trud-
noœci. Zosta³ zatrudniony jako stolarz
w MPK w Poznaniu i pracowa³ tu, a¿ do
emerytury, doje¿d¿aj¹c do pracy 50 km.
Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Poznaniu, po 1960 r. i uporczy-
wych staraniach, uda³o siê panu Jerze-
mu otrzymaæ pracê w Urzêdzie Celnym
w Poznaniu. Praca ta zachêci³a Jerzego

FIRLEJ - GENEZA NAZWISKA
Firleja do zamieszkania w Poznaniu, po-
mimo ¿e to, jak i inne du¿e miasta w Pol-
sce, by³y miastami niedostêpnymi dla
przybyszów z prowincji. W czasach tych
nasta³a tendencja do przesiedlania siê

mieszkañców wsi do du¿ych aglomera-
cji miejskich, jako ¿e na wsi nie by³o wiêk-
szych perspektyw zatrudnienia dla spo-
³ecznoœci niespecjalizuj¹cej siê rolnic-
twem. Poznañ pozosta³ jego wymarzo-
nym miastem, a praca w Urzêdzie Cel-
nym na stanowisku inspektora celnego,
w póŸniejszym czasie, dawa³a du¿o satys-
fakcji. By³a to praca trudna i odpowie-
dzialna, wymagaj¹ca znajomoœci ludz-
kich charakterów. Rozpoœciera³a siê ona
na wiele p³aszczyzn, a jednym z jej aspek-
tów by³a ochrona dóbr kultury narodo-
wej przed nielegalnym wywo-
zem za granicê. W ten sposób
Jerzy doczeka³ w tej instytucji
wieku emerytalnego.
Na emer yturze, w 2005 r.,
zacz¹³ interesowaæ siê mo¿li-
woœciami, jakie niesie Internet.
Trzeba przyznaæ, ¿e okaza³ siê
dla niego przestronnym
oknem na œwiat. Pewnego
dnia, zaciekawi³ siê genealogi¹
przodków, choæ mia³ wtedy
niewielkie i mgliste w niej ro-
zeznanie. Chcia³ poznaæ po-
chodzenie nazwiska Firlej i znaleŸæ od-
powiedŸ na ci¹gle towarzysz¹ce mu py-
tanie - „sk¹d pochodzili moi przodko-
wie?”. Kiedyœ w rodzinie wspomniano
o, zupe³nie wtedy mu jeszcze nieznanej,
Marii Jadwidze Piotrowskiej. Poszukiwa-
nia genealogii rodzinnej zaprowadzi³y go
w³aœnie do niej. Spotkanie z ni¹ okaza³o
siê prze³omowym etapem w docieraniu
do dalszych odkryæ rodzinnych. Okaza-
³o siê bowiem, ¿e Maria Jadwiga Piotrow-
ska posiada³a cenny notatnik napisany
przez jej dziadka - W³adys³awa Firleja,
który by³ bratem dziadka pana Jerzego -
Walentego Firleja.
W³adys³aw Firlej, gdy w 1914 r. wybuch³a

I wojna œwiatowa mieszka³ na emigracji
w Duisburgu-Niemcy. W tym czasie zo-
sta³ wcielony do armii pruskiej, gdzie
znalaz³ siê równie¿ Walenty Firlej - jego
brat. W 1920 r. W³adys³aw Firlej wróci³

z rodzin¹ z emigracji z Duisburga
w Niemczech do Polski i osiad³ na
sta³e w Poznaniu. Dosta³ w tym
miejscu intratn¹ posadê jako eks-
pert wojskowy w Zak³adach Hipoli-
ta Cegielskiego w Poznaniu. O ile
wiadomo, sprawowa³ tam nadzór
nad ca³¹ zbrojowni¹. Wykszta³ci³
piêcioro dzieci. Jego syn - Ludwik
zosta³ lekarzem medycyny w Po-
znaniu, córka - Jadwiga Piotrowska
(Firlej) (matka wspomnianej ju¿
Marii Jadwigi Piotrowskiej) by³a na-

uczycielk¹ jêzyka polskiego w Chodzie-
¿y, pe³ni³a tam równie¿ funkcjê dyrekto-
ra Szko³y Podstawowej. Kolejny z synów
W³adys³awa Firleja - Alojzy Piotr by³ pro-
fesoremw Akademii Sztuk Piêknych
w Toruniu, a syn Józef w 1939 r. ukoñ-
czy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Artylerii w Toruniu,
lecz po wybuchu II wojny œwiatowej po-
szed³ na front i znalaz³ siê w niewoli nie-
mieckiej - w Bremen. Po wojnie, zamiesz-
ka³ w Chicago-Illinois, gdzie pracowa³
jako in¿ynier budowy mostów. Natomiast
kolejna córka - Zofia pracowa³a jako eko-

nomistka w Muzeum Narodowym w Po-
znaniu.
W³adys³aw Firlej, bêd¹c mieszkañcem
Poznania, w 1924 r. pojecha³ do Przemê-
tu i okolicznych miejscowoœci, aby spo-
rz¹dziæ notatki o swoich przodkach
z ksi¹g parafialnych. W tym czasie ¿y³
jeszcze w Przysiece Starej jego stryj -
Franciszek Firlej, z którym prawdopo-
dobnie siê spotka³. Franciszek by³ bra-
tem ojca W³adys³awa Firleja - Andrzeja.
Franciszek Firlej jest przodkiem wielu
dzisiejszych pokoleñ - mieszkañców
Œmigla i okolic. Dziadek Henryka Firle-
ja (1949) i Zygmunta Firleja (1955)

cd. na stronie 17

W³adys³aw Firlej z ¿on¹ Helen¹ i dzieæmi.
Poznañ - ok.1931r.

Jerzy Firlej

Gertruda i Antoni Firlejowie z dzieæmi - Jerzym i
Regin¹ (Szamotu³y ok.1946 r.)
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KRONIKA ŚMIGLA W I PÓŁROCZU 1930 ROKU
WG ORĘDOWNIKA POWIATOWEGO

W prasie z 1930 roku mo¿na odna-
leŸæ wiele ciekawych informacji,

które przybli¿aj¹ kulturê i ¿ycie œmigiel-
skie w dawniejszym czasie. Dziêki tym
zapisom jesteœmy w stanie zobrazowaæ
sobie zmiany, jakie zasz³y na przestrzeni
wielu lat. Oto kilka ciekawych informa-
cji:
Pe³na nazwa pisma brzmia³a: „Orêdow-
nik Powiatowy na powiaty œmigielski
i grodziski”.
3 stycznia 1930 roku zebra³a siê nowo
wybrana rada m. Œmigla, a jej przewod-
nicz¹cym wybrano W. £ukomskiego.
Pocz¹tek roku to jeszcze okres œwi¹-
teczny, w zwi¹zku z tym, w œwiêto
Trzech Króli  Szko³a Wydzia³owa
w Œmiglu wyst¹pi³a z przedstawieniem
pn. „Noc Betlejemska”.
Smutnym wydarzeniem w tym okresie
by³ zgon Franciszki Nawrockiej, biblio-
tekarki Ko³a Ziemian w powiecie œmi-

gielskim.
W zwi¹zku z rocznic¹ powstania wiel-
kopolskiego, z inicjatywy Towarzystwa
Powstañców i Wojaków, odby³o siê po-
œwiêcenie nagrobka poleg³ych po-
wstañców przez ks. prob. Nowaka.
Warto odnotowaæ, ¿e w œrodê 5 lutego
odby³ siê jarmark na byd³o, œwinie,
kozy, drób i towary kramne.
Dyrekcja Kolei Powiatowej informowa-
³a, ¿e z powodu ma³ej iloœci pasa¿erów,
autobus nie bêdzie kursowa³ w sobotê
o godz. 0:50.
Na wiosnê zaprezentowali siê pi³karze
Stelli I, którzy 13 kwietnia spotkali siê
z I dru¿yn¹ „Sarmacji” Koœcian.
Uroczyœcie, jak co roku, obchodzono
139. rocznicê uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Wziê³y w nim udzia³ wszystkie
towarzystwa œmigielskie. Po uroczysto-
œciach odby³a siê zabawa taneczna.
W dniach od 25 maja do 29 maja mia³y

miejsce uroczystoœci Bractwa Kurko-
wego. Strzelano do nastêpuj¹cych
tarcz: Uroczystoœciowej, Honoru, Pre-
miowej Bractwa Strzeleckiego w Œmi-
glu i Kropkowej.
16 czerwca informowano o wyœwietla-
niu w Œmiglu dŸwiêkowego-mówione-
go filmu pt. „Moralnoœæ Pani Dulskiej”.
Do tragicznego wydarzenia dosz³o
w pi¹tek 20 czerwca. W mieszkaniu
p. dyr. Bia³kowskiego przy r ynku
w Œmiglu, podczas aresztowania, nie-
jaki Olszewski u¿y³ broni. Rezultatem
tego by³a œmieræ przodownika policji -
Stanis³awa Balcera i jego zabójcy. Po-
grzeb policjanta odby³ siê w Wolszty-
nie.
W gazecie zosta³a tak¿e zamieszczona
ciekawa oferta: „S³u¿¹ca do wszystkie-
go potrzebna od 15.1. lub 1.2.1930 r.
w Œmiglu, ul. Mickiewicza 27”.

Jan Pawicki

Pierwsze zajêcia w ramach programu
„Chatka Puchatka” ju¿ za nami! Do

udzia³u w projekcie zakwalifikowa³o siê
25 dzieci z gminy Œmigiel. Zajêcia
w dwóch grupach wiekowych odbywaj¹
siê w ka¿dy czwartek. Prowadz¹ je: pani
Rozalia Klecha (zajêcia ogólnorozwojo-
we) i pani Anna Nowicka (nauka jêzyka
angielskiego). Koordynatorem projektu
jest Izabella Szablewska - prezes stowa-
rzyszenia.
Nasze zajêcia s¹ skarbnic¹ inspiracji, kre-
atywnoœci i wiedzy. Program pozwala
rozwin¹æ umiejêtnoœci poznawcze, psy-
chofizyczne i spo³eczne dzieci. Naucza-
nie odbywa siê w formie twórczych za-
baw plastycznych, jêzykowych, zagadek
i eksperymentów z ró¿nymi przedmiota-

CHATKA PUCHATKA
mi, przeplatanymi krótkimi æwiczeniami
dramowo-ruchowymi. Dzieci przez okres
6 miesiêcy bêd¹ tworzyæ, skakaæ, tañczyæ
i g³oœno siê œmiaæ. W ramach programu
zaplanowano równie¿ zajêcia z udzia³em
rodziców, wyjaz-
dy oraz piknik
rodzinny.
Projekt realizo-
wany jest w ra-
mach programu
„Na dobry pocz¹-
tek” fundacji
BGK im. J.K.
Steczkowskiego
oraz we wspó³-
pracy z Zarz¹-
dem Szkó³ i Pla-

cówek Oœwiatowych w Œmiglu, Szko³¹
Podstawow¹ w Œmiglu i Oœrodkiem Po-
mocy Spo³ecznej w Œmiglu.

Izabella Szablewska
foto archiwum

W Zespole Szkó³ w Starym Bojano-
wie, w niedzielê 25 stycznia br.,

odby³ siê Koncert dla Babci i Dziadka
przygotowany przez uczniów klas I-III
szko³y podstawowej i wychowawców:
Krystynê Nyczka, Honoratê Nowak, Ze-
nobiê Thiel, Agnieszkê Jankowsk¹ i Vio-
lettê Borkowsk¹-Wojtkowiak. Wnuczki
i wnukowie bawili liczn¹ publicznoœæ we-
so³ymi wierszykami oraz skocznymi pio-

DZIEÑ BABCI I DZIADKA W STARYM BOJANOWIE
senkami. Zaprezentowali tak¿e ja-
se³ka. Uczniowie w swoim arty-
stycznym programie udowodnili,
¿e babcia i dziadek s¹ niezawod-
ni. Na zakoñczenie wystêpów
przekazali babciom i dziadkom
tulipany oraz w³asnorêcznie wy-
konane laurki.

AKA
foto archiwum

Uczestnicy zajêæ

Wnuczki i wnukowie
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BALIKI KARNAWA£OWE

Broñsko Przysieka Polska

Poladowo Robaczyn

Œmigiel

Bruszczewo

Wonieœæ

Niet¹¿kowo
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S£OWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA
POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW S£OWIAÑSKICH

Powiat szmigielski c.d.
G³ówn¹ rzek¹, p³yn¹c¹ prawie œrodkiem
powiatu od wschodu ku zachodowi, jest
Obra ze swemi kana³ami, wysuszaj¹ce-
mi jej ³êgi; ku nim pochyla siê powierzch-
nia pewnej czêœci powiatu i tocz¹ siê do-
p³ywy: na pó³nocy Mogilnica i inne, któ-
rych nazwy posz³y w zapomnienie, na
po³udniu Ziemin, a w p³d.-zach. czêœci
przyp³ywy jeziór, które tak¿e sp³ywaj¹ do
Obry. Jeziora: Witos³awskie, Wojnowic-
kie, Jezierzyckie i Wonieskie, na wschod-
niej granicy odp³ywaj¹ ku pó³nocy, a je-
ziora: Trzebie¿e, Charbieliñskie i Bosz-
kowskie, na p³d.-zach. kresach powiatu,
ku po³udniowi Jez. Trzebie¿e zasilaj¹
dwie strugi z pod BrzeŸniaka od pó³no-
cy i ¯eleŸnica, od Bronikowa ku zacho-
dowi. Do jez. Charbieliñskiego sp³ywa
struga Siekowska od pó³nocy. Powodem
tych odmiennych spadów na nieznacznej
stosunkowo powierzchni jest pas wynio-
s³oœci szmigielskich, zakreœlaj¹cych pó³-
kole, rozramieniaj¹ce siê od Szmigla ku
zach. i ku p³d. Kana³y Obry zamieni³y
pobrze¿a jej w bujne ³¹ki, zaroœla i ¿yzne
pola. Takiemi ³¹kami p³yn¹ to¿ Ziemin,
Mogilnica i inne strugi. O ³¹kach zwa-
nych Rudki pod Prochami, Kostrzec pod
Lubnic¹ i B³onie pod Wielichowem, tu-
dzie¿ o topieliskach „Cziarniechowo” pod
Dêbskiem i Mokrzec pod Gradowicami
wspominaj¹ dawne opisy. Znaczne torfo-
wiska znajduj¹ siê na Buczu.
Droga ¿elazna poznañsko-wschowska, ze
stacyami Stare Bojanowo (Alt-Boyen)
i Lipno (Leipa), wchodzi do powiatu pod
Widziszem i wychodzi za Lipnem; d³uga
w powiecie 15 klm. Bity trakt koœciañski
(6 klm.) opuszcza powiat przed Poninem;
z Czacza, le¿¹cego na tej drodze, wycho-
dzi trakt do Wolsztyna na Wielichowo
i opuszcza powiat przed Rakoniewicami
(22 klm.; trakt leszczyñski ci¹gnie siê na
przestrzeni 12 klm, w powiecie; trakt
przemêcki 13 klm. a ¿wirówka do st. dr.
¿el. Stare Bojanowo 5 klm.
Powiat szmigielski ma 55445 ha (34724
roli, 7994 ³¹k, 7934 lasu); czysty dochód
z ha roli wynosi 10-97, z ha ³¹k 10-18,
z ha lasu 3-13 mrk. Obszar ten podzielo-
ny na 3 obwody polic. 2 okrêgi miejskie,
7 okr. stanu cywil. 78 okr. wiejskich, 37
dwors., ma 205 osad, 3626 dym., 6 gm.
publicz., 6495 rodzin i 34022 mk. (15960
p³ci mêz., 18062 ¿eñ., 6312 dzieci ni¿ej
6 lat, 7797 od 6 do 14 lat; 29000 katol.,
4758 prot., 264 ¿ydów). W r. 1871 by³o
29991 mk; w 1875 r. 30872, w 1880r. 33367
mk.

Na okrêgi miejskie przypada 485 dym.,
5 gm. publicz., 1192 rodzin, 5421 mk.
(2535 p³ci mêz. 2886 ¿eñ.; dzieci ni¿ej
6 lat 956, od 6-14 lat 1107; katol. 3384,
prot. 1783, ¿yd. 2540 i 2046 ha (1632 roli,
247 ³¹k, 22 lasu); cz. doch. z ha roli 8-62,
z ³¹k 11-75, z ha lasu 1-57 mrk. W r. 1871
by³o 4797 mk., w 1880 r. 5190 mk.
Na okrêgi wiejskie przypada 93 osad,
2548 dym., 3565 rodzin, 19036 mk. (9050
p³ci mêzk. 9986 ¿eñ., 3778 dzieci poni¿ej
6 lat, 4747 od 6-14 lat; 16778 kat., 2248
prot., 10 ¿yd.) i 19191 ha (14660 roli, 1999
³¹k, 507 lasu); cz. doch. z ha roli 10-18,
z ha ³¹k 9-79, z ha lasu 2-74 mrk. W r.
1871 by³o 16494 mk., w 1880 r. 18239 mk.
Na okrêgi dwors. przypada 108 osad, 593
dym., 1738 rodzin, 9565 mk. (4375 p³ci
mêz. 5190 ¿eñ., 1578 dzieci ni¿ej 6 lat,
1943 od 6-14 lat; 8838 kat., 727 prot.)
i 34208 ha obszaru (18432 roli, 5748 ³¹k,
7405 lasu); czysty doch. z ha roli 11-95,
z ha ³¹k 9-79, z ha lasu 3-13 mrk. W r.
1871 by³o 8790 mk, w 1880 r. 9938 mk.
Siedziby komisarzy obwodowych znaj-
duj¹ siê w Wielichowie i Szmiglu,
a urzêdników stanu cywilnego w Kamieñ-
cu, Radomisku, Szmiglu, Soko³owie, Wie-
lichowie i Wilkowie Polskim. Chowem
byd³a zajmuj¹ wszystkie dwory w powie-
cie, znane owczarnie maj¹: Bojanowo
Stare, Bucz, Czacz, Górka Duchowna,
Parsko, Siekowo, Sp³awie i Wonieœæ; cho-
wem koni zajmuje siê Bucz,, nieroga-
cizn¹ Gradowice i Sp³awie; karpiarniê ma
Bronikowo. nabia³em s³yn¹ Kamieniec,
Morownica, Wonieœæ i Zielêcin. Fabry-
kê krochmalu ma Górka Duchowna,
szrotarniê Bucz, browary Czacz i Szmi-
giel, gorzelnie Bojanowo Stare, Broniko-
wo, Bucz, Karczewo, Radomicko, Wieli-
chowo i ̄ egrowo, cegielnie Bia³cz, Boja-
nowo stare, Bucz, Czacz, Koszanów, Mo-
rownica, Siekowo, Szmigiel i Wilkowo
Polskie; m³yn parowy znajduje siê
w ¯egrowie, pi³a i m³yn B³otnik (Blutige
Muchle, B³utkowo) pod Radomickiem;
m³yny M¹cznia pod Wielichowem i nie-
które inne ju¿ nie istniej¹; liczne wiatra-
ki otaczaj¹ miasto Sz.
Leœnictwem zajmuj¹ siê Karczew, Klu-
czew, Ksiêginki, Lipno, Niet¹¿kowo, Pa-
rzêczew, Siekowo i Wydorowo; z odrêb-
nemi nazwami istniej¹ leœniczówki: B³ot-
nik, Borek, Brzeziny i Prêtkowice. Lud
jest dotychczas przewa¿nie polski i kato-
licki; odznacza siê pracowitoœci¹, trzeŸ-
woœci¹, zami³owaniem do porz¹dku
i wzglêdn¹ zamo¿noœci¹; nosi siê w sta-
rodawnym stroju, kobiety lubi¹ siê stro-

iæ w kolory jaskrawe i czyst¹, bia³¹ bieli-
znê. Stosunki w³oœcian do panów uregu-
lowano oko³o r. 1834. Zwyczaj wieczor-
nej pielgrzymki przy œwietle do figur
i obrazów œwiêtych, przy odœpiewywaniu
ró¿nych modlitw i pieœni, przechowuje
siê dot¹d.
Dzieje: Najstarsz¹ znan¹ nam z œwiadectw
piœmiennych osad¹ jest Charbielin (r.
1170); potem pojawiaj¹ siê w r. 1180
Pruszczewo, r. 1210 D³u¿yna, Kluczewo,
Siekowo, r. 1247 Jeligowo (?), r. 1256
Popowa (Polskie), r. 1258 Gniewowo,
Górka (Duchowna), Karmin, Machcin,
Radomicko, Wonieœæ, Kuszewo (?),
r. 1273 Czacz, r. 1278 Przysieka (Niemiec-
ka), r.1280 Ujazd, r. 1283 Trzcinica,
r. 1288 Lubnica, r. 1294 Sulejewo, r. 1295
Lubiechowo, r. 1296 Morownica, r. 1297
Wielichowo, r. 1298 £êki Wielkie, r. 1301
Koszanów, Witas³aw, r.1303 GoŸdzicho-
wo, Kamieniec, Kowalewo, £êki Ma³e,
W¹blewo, r. 1305 Poladowo, r. 1307 S¹cz-
kowo, r. 1308 Gradowice, r. 1309 Popo-
wo (niemieckie), r. 1311 Bia³cz (Bia³e Je-
zioro), Ksiêginki, r. 1312 Œniaty, r. 1319
Zielêcin, r. 1337 Parsko, r. 1352 Karcze-
wo, r. 1355 Targowisko, r. 1356 Przysie-
ka (Polska), Widziszewo, r. 1375 Jezie-
rzyce (Polskie), r. 1376 Skrobacz, r. 1387
Wolkowo, r. 1388 Che³kowo, Cykowo,
Sulejewko, r. 1389 Karsznice, r. 1391
Bojanowo (Stare), Nieta¿kowo, r. 1392
Barchlin, Bucz, Parzêczew, Plastowo,
r. 1394 Puszczykowo, ̄ ydowo, r. 1395 Si-
korzyn, r. 1396 Lipno, r. 1397 Soko³owo,
r. 1398 Sp³awie, r. 1399 Bronikowo, Sko-
raczew, Wilkowo (Polskie), r. 1403 Bo-
guszyn, r. 1407 Poœwiêtne, r. 1416 Reñ-
sko, r. 1440 Grobia (pod Buczem).
Sprowadzeni oko³o r. 1113 do Lubinia,
o 3 1/2 mili od Szmigla, benedyktyni, za-
stali okolicê tê ju¿ doœæ gêsto osadzon¹.
pewna czêœæ posiad³oœci klasztornych,
z których niektóre przesz³y w rêce pry-
watne, le¿a³a w granicach powiatu, jako
to: Pruszczewo (r. 1180), Popowo Pol-
skie, Machcin, Kuszewo (?), Radomicko,
Charbielin, Karmin (r. 1258), D³u¿yna
(r. 1286), Sulejewo (r. 1294), Popowo Nie-
mieckie (r. 1309) i Skrobacz (r. 1376).
W r. 1793 posiadali benedyktyni lubiñscy
4 osady w powiecie, z obszarem 2365 ha,
z których 1113 ha roli w³oœc. i 1252
dwors.: Gniewowo (110 ha w³oœc.), Tar-
gowisko (485 ha w³oœc.) Górka Duchow-
na (290 ha w³oœc. i 528 ha dwor. roli)
i Wonieœæ (228 ha w³oœc. i 528 ha dwor.)
Te dobra zabra³ rz¹d.

c.d.n.
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21 stycznia - Œmigiel
Ok godz.12:00 w Œmiglu na ul. Lipowej
kieruj¹ca samochodem marki Ford
Fiesta, 22-letnia mieszkanka pow.
wolsztyñskiego nie ust¹pi³a pierwszeñ-
stwa przejazdu i doprowadzi³a do koli-
zji drogowej z samochodem marki
Hyundai kierowanym przez 57-letni¹
mieszkankê pow.  koœciañskiego.
Uczestnicy kolizji byli trzeŸwi. Spraw-
czyni kolizji drogowej zosta³a ukarana
MKK.

23 stycznia - Œmigiel
Ok. godz. 7:00 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e w dniach od 22 do 23 stycz-
nia 2015 r. w Œmiglu nieznany sprawca
w³ama³ siê na terenie jednego z miej-
scowych marketów do sklepu z pras¹.
Jego ³upem pad³y ró¿nego rodzaju pa-
pierosy, olejki do e-papierosów oraz
inne asortymenty. Zg³aszaj¹cy wartoœæ
skradzionego mienia oszacowa³ na
kwotê ponad 20 000 z³.

23 stycznia - Bronikowo
Ok. godz. 12:40 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e w dniu 22.01.2015 r. ok.
godz. 16:10 w Bronikowie na ul. Mo-
rowickiej, na oznakowanym przejœciu
dla pieszych dosz³o do potr¹cenia,
przez kieruj¹cego autobusem PKS,
9-letniej pieszej mieszkanki pow. ko-
œciañskiego. Policja ustala okoliczno-
œci zdarzenia.

28 stycznia - Stare Bojanowo
Ok. godz. 12:40 na ul. G³ównej kieru-
j¹cy pojazdem ciê¿arowym marki
MAN, 56-letni mieszkaniec pow. ko-
œciañskiego podczas manewru skrêtu
w prawo potr¹ci³ id¹cego jezdni¹, 66-
letniego mieszkañca gm. Œmigiel.
W wyniku potr¹cenia pieszy, jak wyni-
ka ze wstêpnych ustaleñ, dozna³ urazu
w postaci z³amania koœci piszczelowej.
Kieruj¹cy by³ trzeŸwy, natomiast bada-
nie stanu rzeŸwoœci pieszego wykaza-
³o ponad 1,5 promila alkoholu w jego

organizmie.

1 lutego - Olszewo
Ok. godz. 18:10 dosz³o do potr¹cenia
pieszego - 42-letniego mieszkañca pow.
koœciañskiego przez jad¹cy w tym sa-
mym kierunku samochód marki Polo-
nez, kierowany przez 49-letni¹ miesz-
kankê pow. koœciañskiego. Jak wyni-
ka z wstêpnych ustaleñ, w wyniku po-
tr¹cenia pieszy dozna³ urazu g³owy
w postaci pêkniêcia koœci czaszki. Kie-
ruj¹ca by³a trzeŸwa, a badanie stanu
trzeŸwoœci pieszego wykaza³o prawie
2 promile alkoholu w jego organizmie.

3 lutego - Ksiêginki
Ok. godz. 7:05 policjanci WRD zatrzy-
mali 43-letniego mieszkañca pow. gro-
dziskiego kieruj¹cego rowerem wbrew
obowi¹zuj¹cemu zakazowi s¹dowemu.

3 lutego - Œmigiel
Ok. 20:20 policjanci WK zatrzymali 22-
letniego mieszkañca gm. Œmigiel po-
szukiwanego listem goñczym w celu
doprowadzenia do AŒ.

8 lutego - Czacz
Ok. godz. 4:42 na drodze K-5 w Cza-
czu kieruj¹cy ci¹gnikiem siod³owym
marki Man wraz z naczep¹, 43-letni
mieszkaniec woj. podkarpackiego nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków na drodze, w wyniku czego
zjecha³ do przydro¿nego rowu, a nacze-
pa zablokowa³a drogê K-5. Kierowca
by³ trzeŸwy, zosta³ ukarany MKK.

13 lutego - Wydorowo
Ok. godz. 13:20 na drodze krajowej nr
5 w Wydorowie kieruj¹cy peugeotem
partnerem uderzy³ w ty³ poprzedzaj¹-
cego go pojazdu skoda rapid, który
zatrzyma³ siê przed przejœciem dla pie-
szych. Kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸ-
wi. Sprawca kolizji zosta³ ukarany man-
datem karnym.

13 lutego - Stare Bojanowo
Ok. godz. 15:45 kieruj¹cy oplem cor-
sa, 19-letni mieszkaniec gm. Œmigiel
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu

i doprowadzi³ do kolizji z prawid³owo
jad¹cym renault megane, prowadzo-
nym przez 53-letniego mieszkañca po-
wiatu leszczyñskiego. Sprawca kolizji
zosta³ ukarany mandatem karnym.

13 lutego - Karmin
Ok. godz. 19:20 w Karminie patrol za-
trzyma³ do kontroli drogowej 56-letnie-
go mieszkañca gm. Œmigiel jad¹cego
rowerem. Przeprowadzone badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,7 promila
alkoholu w organizmie rowerzysty.

14 lutego - Gliñsko
Ok. godz. 8:20 na drodze krajowej nr 5
w miejscowoœci Gliñsko kieruj¹cy ci¹-
gnikiem siod³owym marki Renault
z naczep¹ zjecha³ z drogi do przydro¿-
nego rowu. Mê¿czyzna dozna³ lekkich
otaræ. Kieruj¹cy pojazdem by³ trzeŸwy.

14 lutego - Czacz
Ok. godz. 11:40 kieruj¹cy samocho-
dem marki VW Golf, 75-letni mieszka-
niec Mosiny nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu prawid³owo jad¹cemu fordo-
wi fiesta, prowadzonemu przez 43-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel i dopro-
wadzi³ do kolizji pojazdów. Sprawca
kolizji zosta³ ukarany mandatem kar-
nym.

15 lutego - Morownica
Ok. godz. 9:30 patrol zatrzyma³ do kon-
troli kieruj¹cego samochodem marki
Renault 19, 36-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel. Przeprowadzone badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,66 promi-
la alkoholu w wydychanym powietrzu
kieruj¹cego.

18 lutego - gm. Œmigiel
Ok. godz. 20:45 dy¿urny zosta³ powia-
domiony o w³amaniu do domu jedno-
rodzinnego na terenie wsi w gm. Œmi-
giel. Sprawca z wnêtrza mieszkania
zabra³ bi¿uteriê oraz pieni¹dze. Nadal
s¹ prowadzone czynnoœci zmierzaj¹ce
do ustalenia i zatrzymania sprawcy
przestêpstwa.

Ÿród³o
www.koscian.policja.gov.pl
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Poziomo
1. krêci siê w oku
5. ostatki, podkozio³ek
8. jeden z harcerskich batalionów AK
9. duch z lampy
11. g³oœny ca³us
14. mêczarnie, cierpienia
15. najmniejszy z bawo³ów
17. przodek Szkota
20. ... publico bono
22. znana firma ubezpieczeniowa
23. tajemny kod

24. mocne jasne piwo angielskie
26. ¿ó³to-czarny owad
28. sieciowy w³amywacz
30. krawêdŸ, bok
32. dawniej s¹siadki, kole¿anki
33. biblijny bratobójca
34. symbol niklu
35. egipskie bóstwo
36. œródziemnomorskie wybrze¿e

Pionowo
2. moralne lub materialne odszkodowa-

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

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

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

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

nie za wyrz¹dzon¹ krzywdê
3. œlad po ranie
4. mocarz
6. jasny br¹z
7. morza, stawu lub oka
9. przywódca mafii
10. syn Dedala
12. sportowa rozgrywka
13. uniwersytet w Lublinie
15. islamski Bóg
16. mentor, kustosz, kurator
18. wielka radoœæ, uniesienie
19. wêgierskie wino
21. mo¿e byæ zakrêt albo sos
22. odg³os uderzenia
25. dawniej do pieczêtowania listów
27. prawy dop³yw Wis³y
29. arabski ksi¹¿ê
31. adekwatna do winy
37. symbol irydu
38. czynnik oznaczaj¹cy grupê krwi

FERIE GCI

W pierwszym  tygodniu ferii odby³y
siê w Gminnym Centrum Informa-

cji zajêcia komputerowe dla dzieci. Udzia³
wziê³o piêtnaœcioro dzieci w wieku od 6
do 12 lat. Podczas zajêæ dzieci wykona³y
zak³adki do ksi¹¿ek, wizytówki, kartki
œwi¹teczne, kalendarze, plan lekcji.
Uczestnicy zajêæ  rozwi¹zywali testy na
spostrzegawczoœæ oraz  testy przyrodni-
cze. Ka¿dego dnia dzieci gra³y te¿ w gry
wybrane przez siebie a tak¿e wykonywa-

³y kilka æwiczeñ fizycz-
nych aby na chwilê od-
pocz¹æ od komputerów.
Na zakoñczenie zajêæ
dzieci otrzyma³y wszyst-
kie prace przez siebie
wykonane w ci¹gu ty-
godnia oraz s³odki upo-
minek.

I.F.
foto Iwona Fijo³ek

Komputerowcy z GCI
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ZWOLNIENIA OD PRACY NA KOSZT
PRACODAWCY
Pracownikom przys³uguje szereg zwol-
nieñ od pracy, za które zachowuj¹ prawo
do wynagrodzenia. S¹ one obligatoryjne,
co oznacza, ¿e pracodawca nie mo¿e od-
mówiæ ich udzielenia, o ile spe³nione s¹,
wymagane przez prawo, warunki.
Badania lekarskie
Pierwsza grupa zwolnieñ od pracy, za
które pracownicy zachowuj¹ prawo do
wynagrodzenia, ma u³atwiæ im wziêcie
udzia³u w okreœlonych badaniach lekar-
skich. Do tej grupy nale¿¹ zwolnienia:
- na przeprowadzenie okresowych oraz
kontrolnych badañ lekarskich,
- na zalecone przez lekarza badania le-
karskie przeprowadzane w zwi¹zku
z ci¹¿¹, o ile nie mog¹ siê odbyæ poza go-
dzinami pracy,
- na przeprowadzenie obowi¹zkowych
badañ lekarskich i szczepieñ ochronnych
przewidzianych przepisami o zwalczaniu
chorób zakaŸnych, o zwalczaniu gruŸli-
cy oraz o zwalczaniu chorób wenerycz-
nych,
- na przeprowadzenie przez pracownika
bêd¹cego krwiodawc¹ zalecanych przez
stacjê krwiodawstwa okresowych badañ
lekarskich, o ile nie mog¹ byæ przepro-
wadzone w czasie wolnym od pracy.
Wskazane zwolnienia udzielane s¹ na
czas niezbêdny do przeprowadzenia da-
nego badania.
Ci¹¿a oraz opieka nad dzieckiem
P³atne zwolnienia od pracy przys³uguj¹
równie¿ pracownicom w ci¹¿y, je¿eli pra-
codawca nie mo¿e im zmieniæ rozk³adu
czasu pracy tak, aby nie pracowa³y
w porze nocnej. Do takiego zwolnienia
maj¹ prawo tak¿e pracownice w ci¹¿y lub
karmi¹ce dziecko piersi¹, zatrudnione
przy pracach wzbronionych takim oso-

bom, je¿eli pracodawca nie mo¿e prze-
nieœæ ich do innej pracy albo odpowied-
nio dostosowaæ dotychczasowego stano-
wiska pracy. Pracownica karmi¹ca dziec-
ko piersi¹ ma z kolei prawo do p³atnych
dwóch pó³godzinnych przerw w pracy, a
je¿eli karmi wiêcej ni¿ jedno dziecko - do
dwóch przerw po 45 minut ka¿da. Prze-
rwy te, na wniosek zainteresowanej,
mog¹ byæ ³¹czone. Nie ma te¿ przeszkód,
aby pracownica rozpoczyna³a dzieñ pra-
cy póŸniej lub koñczy³a wczeœniej. Zwol-
nienie to nie przys³uguje jednak osobie
zatrudnionej przez czas krótszy ni¿ 4
godziny dziennie. Natomiast, je¿eli czas
pracy nie przekracza 6 godzin dziennie,
pracownica ma prawo tylko do jednej
przerwy. Prawo do p³atnego zwolnienia
w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym
maj¹ te¿ pracownicy wychowuj¹cy przy-
najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat.
Urlopy okolicznoœciowe i akcje ratow-
nicze
Zwolnienia od pracy, zwane potocznie
urlopami okolicznoœciowymi, przys³u-
guj¹ na podstawie § 15 rozporz¹dzenia.
Ich wymiar wynosi:
- 2 dni - w razie œlubu pracownika, uro-
dzenia siê jego dziecka, zgonu i pogrze-
bu wspó³ma³¿onka lub dziecka pracow-
nika, a tak¿e ojca, matki, ojczyma lub
macochy pracownika,
- 1 dzieñ - w razie œlubu dziecka pracow-
nika, zgonu i pogrzebu jego siostry, bra-
ta, teœciowej, teœcia, babci, dziadka, a tak-
¿e innej osoby pozostaj¹cej na utrzyma-
niu pracownika lub pod jego bezpoœred-
ni¹ opiek¹.
S¹ to zwolnienia o charakterze celowym
i wbrew potocznej nazwie nie maj¹ one
charakteru zwyk³ego urlopu. Przyznawa-
ne s¹ w zwi¹zku z wyst¹pieniem okreœlo-
nego zdarzenia.
Nastêpna grupa zwolnieñ, z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia, dotyczy
pracowników bêd¹cych:

- ratownikami GOPR - zwolnienie przy-
s³uguje na czas niezbêdny do uczestni-
czenia w akcji ratowniczej i do wypoczyn-
ku koniecznego po jej zakoñczeniu,
- cz³onkami ochotniczej dru¿yny ratow-
niczej dzia³aj¹cej w brzegowej stacji ra-
towniczej Morskiej S³u¿by Poszukiwania
i Ratownictwa "S³u¿ba SAR" - zwolnienie
przys³uguje na czas niezbêdny do uczest-
niczenia w akcji ratowniczej oraz wypo-
czynku po jej zakoñczeniu, a tak¿e na
czas udzia³u w szkoleniach organizowa-
nych przez tê s³u¿bê.
Wolne na poszukiwanie pracy i inne
zwolnienia
Pracodawca musi te¿ udzieliæ p³atnego
zwolnienia pracownikowi, któremu wy-
powiedzia³ umowê o pracê, pod warun-
kiem jednak, ¿e okres wypowiedzenia
wynosi co najmniej 2 tygodnie. Ma to u³a-
twiæ pracownikowi poszukiwanie nowej
pracy. Wymiar zwolnienia wynosi:
- 2 dni robocze - przy dwutygodniowym
lub jednomiesiêcznym wypowiedzeniu,
- 3 dni robocze - w okresie trzymiesiêcz-
nego wypowiedzenia, tak¿e w przypad-
ku jego skrócenia na podstawie art.36
( 1 ) § 1 K.P.
Zwolnienie z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia przys³uguje równie¿ pra-
cownikowi bêd¹cemu stron¹ lub œwiad-
kiem w postêpowaniu pojednawczym,
a tak¿e pracownikowi bêd¹cemu krwio-
dawc¹. W pierwszym przypadku zwolnie-
nie przys³uguje na czas niezbêdny do
udzia³u w postêpowaniu. Natomiast
w drugim - na czas oznaczony przez sta-
cjê krwiodawstwa.

H.C.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 26.06.1974, Kodeks Pra-
cy ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1502).
2.Rozporz¹dzenie MPiPS z dnia 15.05.1996
r. - w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie-
obecnoœci w pracy ( Dz.U. z 2014 r., poz.1632).

W sobotê 21 lutego dzieci i m³odzie¿
z Nowego Bia³cza, Karœnic, Broñ-

ska, Starego Bia³cza i Ksiêginek wziê³y
udzia³ w wycieczce do Wie¿y Ciœnieñ w
Koœcianie w ramach projektu „Wspina-
nie to wyzywanie”. Uczestnicy wspinali
siê na œciankach wspinaczkowych oraz
mieli wyk³ad w obserwatorium astrono-
micznym.
Wyjazd by³ wspó³finansowany ze œrod-
ków Powiatu Koœciañskiego w ramach
projektu „Ferie zimowe na sportowo”
oraz z Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. Organizato-
rami wyjazdu by³o Kó³ko Rolnicze

WSPINANIE TO WYZWANIE
w Nowym Bia³czu, Radna Anna Jawor-
ska oraz so³tysi.

Anna Wojciechowska
foto archiwum
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Klarnecistki z naszego miasta, cz³on-
kinie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej

w Œmiglu i uczennice Pañstwowej Szko-
³y Muzycznej I st. w Koœcianie: Aleksan-
dra So³tysiak, Katarzyna Kamiñska oraz
Katarzyna Adamczewska zdoby³y naj-
wy¿sze miejsce w 13 Wielko-
polskim Turnieju Muzycz-
nym pod patronatem Marsza³-
ka Województwa Wielkopol-
skiego, wystêpuj¹c w katego-
rii zespo³ów kameralnych.
Turniej odby³ siê 30.01.2015 r.
w Kole.
Trio klarnetowe, w którym
wyst¹pi³y pod kierunkiem
pana Paw³a Kroczka, ocenia-
³o jury w sk³adzie: prof. Anto-
ni Wierzbiñski, dr Robert Ste-
fañski oraz dr Eneasz Kubit -
wyk³adowcy Akademii Mu-
zycznej im. Gra¿yny i Kiejstu-
ta Bacewiczów w £odzi. Mimo du¿ej kon-
kurencji i wysokiego poziomu pozosta-
³ych uczestników, nasze trio zosta³o wy-
soko ocenione przez jurorów, uznane za
najlepszy zespó³ konkursu i nagrodzone
gromkimi brawami podczas koncertu
laureatów.
Pracê, jak¹ ka¿dy uczestnik turnieju
wk³ada w swój rozwój muzyczny, trafny-
mi s³owami podsumowa³ przewodnicz¹-

cy jury - profesor Antoni Wierzbiñski: „…
wra¿enie nasze, ca³ego jury, jest znako-
mite. Zauwa¿yliœmy u olbrzymiej wiêk-
szoœci m³odzie¿y - tych m³odych arty-
stów, ¿e oni wychodzili na estradê i grali
z olbrzymi¹ radoœci¹ i z przyjemnoœci¹

muzykowania… zosta³em zapytany przez
pana z telewizji, czy widzimy tutaj takich,
którzy s¹ talentami i maj¹ przed sob¹
przysz³oœæ? Tak, widzimy! Ale czy ta przy-
sz³oœæ bêdzie œwietlana, czy oni bêd¹ ar-
tystami, wybitnymi wirtuozami, to zale-
¿y od wielu rzeczy, to zale¿y od tego, czy
spotkaj¹ na swojej drodze kolejnego zna-
komitego nauczyciela, bo s¹ œwietnie
uczeni, nastêpnego nauczyciela na na-

ŒMIGIELANKI NAJLEPSZE
stêpnym poziomie nauczania, czy bêd¹
mieli szczêœcia troszkê w ¿yciu, jeœli cho-
dzi o swoj¹ karierê, czy bêd¹ mieli doœæ
cierpliwoœci i samozaparcia, bo kszta³ce-
nie siê na instrumencie to jest proces,
który wymaga naprawdê wielu wyrze-

czeñ. Równie¿ bardzo ucieszy-
³em siê z pytania, czy kultura
masowa mówi¹c ogólnie, która
dociera do nas, do dzieci, z In-
ternetu, czy te¿ z mediów, czy ta
kultura nie psuje ich gustu i ich
wra¿liwoœci? Nie! Poniewa¿ oni
ju¿ po³knêli bakcyla, bakcyla
dobrej muzyki, bakcyla estetyki
w³aœciwej… Myœmy byli wiêk-
szoœci¹ wystêpów zachwyceni!
A pamiêtajmy o tym, ¿e to nie s¹
studenci, których my uczymy, to
s¹ dzieci, naprawdê to s¹ dzieci,
które maj¹ szko³ê i to maj¹ szko-
³ê ogólnokszta³c¹c¹, gdzie musz¹

swój czas podzieliæ na pracê na instru-
mencie, wyrzec siê wypoczynku
i rozrywki, po to ¿eby podo³aæ i tym i tam-
tym zajêciom… i graj¹ i maj¹ radoœæ
i pracuj¹…”
Gratulujemy naszym klarnecistkom
i ¿yczymy, by dalej siê rozwija³y i zdoby-
wa³y nagrody.

M.S.
foto archiwum

c.d.
- Antoni Firlej (1886-1976) oraz dziadek
Jerzego Firleja - Walenty Firlej (1884-
1973), jego ojciec Andrzej Firlej - brat
Franciszka byli powstañcami wielkopol-
skimi i s¹ ujêci w S³owniku Powstañców
Wielkopolskich.
Ponadto synem Antoniego Firleja jest
Franciszek Firlej, a jego dzieæmi s¹:
Maria Szkudlarczyk (Firlej 1939), Kry-
styna Firlej (1950), Barbara G³adysiak
(Firlej-1955) oraz nie¿yj¹cy Stanis³aw
Firlej (1946-1971) - porucznik Mary-
narki Wojennej, który zgin¹³ tragicznie
pe³ni¹c s³u¿bê. Potomkami Franciszka
Firleja s¹ równie¿: Jan Firlej i jego syn
Wac³aw Firlej, Stanis³aw Firlej, W³ady-
s³aw Firlej, Franciszek Firlej i miesz-
kanka Bielaw, wnuczka Franciszka Fir-
leja - Walentyna Ku¿dowicz (1922) oraz
jej córka Teresa Nowak z mê¿em
i dzieæmi. Ponadto potomkowie Fran-
ciszka Firleja mieszkaj¹ w: Siekówku,
Przemêcie, Os³oninie, Brennie, Ko-
œcianie, Lesznie, Niemczech oraz
w Sydney i Melbourne - Australia.
Uwieñczeniem poszukiwañ genealo-
gicznych Jerzego Firleja by³ zjazd ro-
dzinny, który odby³ siê 13.10.2012 r.

w miejscowoœci Jeziorki k. Osiecznej.
Zjazd ten zapisa³ siê jako wa¿ne osi¹-
gniêcie historyczne w dziejach jego
ojców.

Wspomniany wy¿ej notatnik W³adys³a-
wa Firleja z 1924 r. sta³ siê cennym
dokumentem, który pos³u¿y³ Jerzemu
Firlejowi jako drogowskaz w odkrywaniu
zakamarków przesz³oœci rodziny. Prze-

chowywany by³ on skrzêtnie przez cór-
kê W³adys³awa Firleja - Jadwigê Pio-
trowsk¹, a nastêpnie przez jej córkê,
wspomnian¹ ju¿, Mariê Jadwigê Pio-
trowsk¹, która to, ten dokument-notatnik
przekaza³a w rêce Jerzego Firleja. Dziê-
ki ich trosce uda³o siê ocaliæ od zapo-
mnienia korelacje rodzinne pomiêdzy
poszczególnymi ga³êziami genealogicz-
nego drzewa rodu Firlejów. Na ziemiach
przodków, w Starym Widzimiu k. Wolsz-
tyna, osiad³ równie¿ brat pana Jerzego -
Marek Witold Firlej, który jest lekarzem
- specjalist¹ chirurgiem. Jego ¿ona - Gra-
¿yna Firlej jest farmaceutk¹ i pracuje w
prowadzonej przez siebie aptece we
Wolsztynie. Ich dzieæmi s¹: Mateusz Fir-
lej - lekarz - chirurg - ortopeda, pracuj¹-
cy w Lesznie i Paulina Firlej-Wojtkowiak,
która, jak jej mama zosta³a farmaceutk¹
i pracuje równie¿ we Wolsztynie. Oboje
maj¹ ju¿ swoje rodziny - Mateusz ¿onê
Jowitê (lekarz stomatologii), a Paulina
mê¿a S³awomira, absolwenta Politechni-
ki Poznañskiej. Oboje tak¿e posiadaj¹ ju¿
dzieci, z których mo¿e kiedyœ wywiod¹
siê kolejne pokolenia najbli¿szej rodziny.

Red.
foto archiwum

Antoni Firlej - powstaniec wielkopolski
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zaprosi³ reprezenta-

cje szkó³ podstawowych z terenu gminy
do udzia³u w zimowym festynie. Ze
wzglêdu na warunki atmosferyczne im-
preza odby³a siê w œredniej sali sporto-
wej œmigielskiego gimnazjum.
Do sportowej rywalizacji przyst¹pi³y dru-
¿yny ze szkó³ w: Bronikowie, Czaczu,
Starym Bojanowie i Œmiglu. Ka¿dy uczeñ
otrzyma³ imienn¹ kar tê uczestnika
z wyszczególnionymi konkurencjami, na
któr¹ wpisywane by³y wyniki. Po podli-
czeniu punktacji zdobytej w szeœciu kon-
kurencjach: rzucie pi³k¹ do kosza, hoke-
jowych rzutach karnych, rzutach ringiem
na tablicê, skokach przez skakankê, rzu-
tach woreczkami przez ko³o, strza³em
pi³k¹ do ma³ej bramki, wy³oniono dzie-
siêciu najlepszych zawodników. Siódm¹
konkurencj¹ by³ slalom pi³k¹ miêdzy pa-
cho³kami, w którym bra³o udzia³ po piê-
ciu uczniów z ka¿dej reprezentacji. Wy-
niki festynu zostan¹ zaliczone do II edy-
cji „Rywalizacji miêdzyszkolnej na najbar-
dziej usportowion¹ szko³ê podstawow¹
Gminy Œmigiel”.
Oto dziesiêciu najlepszych zawodników
festynu:
I miejsce - Jakub JóŸwiak, SP Stare Boja-
nowo,
II miejsce - Sebastian Szymañski, SP Sta-
re Bojanowo,
III miejsce - Izabela KaŸmierowska, SP

XI FESTYN REKREACYJNY „BA£WAN 2015”
Czacz,
IV miejsce - Dominika Starkbauer, SP
Czacz,
V miejsce - Joanna Sp³awska, SP Stare
Bojanowo,
VI miejsce - Alicja £awniczak, SP Stare
Bojanowo,
VII miejsce - Sara JóŸwiak, SP Stare Bo-
janowo,
VIII miejsce - Roksana Lemañska, SP
Stare Bojanowo,
IX miejsce - Klaudia W¹sik, SP Czacz,
X miejsce - Patrycja Szymer, SP Stare
Bojanowo.
Powy¿sza dziesi¹tka otrzyma³a nagrody
rzeczowe. Natomiast pozostali uczestni-
cy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, cze-
kolady, dro¿d¿ówki i napoje. Dziêkujemy

uczniom i ich opiekunom za udzia³ w fe-
stynie.

OKFiR
foto OKFiR

W Zespole Szkó³ w Starej Przysiece
Drugiej, w poniedzia³ek 19 stycznia

2015 r., goœcili ¿u¿lowcy Unii Leszno. Dru-
¿yna w sk³adzie: Tobiasz Musielak, Da-
mian Baliñski i Bartek Smekta³a, trener
Adam Skórnicki, a tak¿e menad¿er Aneta
Nowak spotkali siê z m³odzie¿¹ gimnazjum
i uczniami klas 4 - 6 szko³y podstawowej.
Spo³ecznoœæ szkolna powita³a zawodników
piosenk¹ „Unia, wygraj dla nas mecz” oraz
gromkimi brawami.
Spotkanie poprowadzi³ nauczyciel wycho-
wania fizycznego - Sylwia Sapu³a, która
zada³a zawodnikom szereg pytañ. ̄ u¿low-
cy mówili m.in. o: swoich marzeniach zwi¹-

SPOTKANIE Z ZAWODNIKAMI UNII LESZNO
zanych z karier¹ sportow¹, motywach
wyboru dyscypliny i celach wytyczonych
na tegoroczny sezon.
Kulminacyjnym momentem spotkania
by³y rozdawane przez sportowców auto-
grafy i wspólne zdjêcia. Uczniowie Zespo-
³u Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej poda-

rowali zawodnikom Unii Leszno rysunek
¿u¿lowca, który wykonany zosta³ przez
ucznia klasy 3a gimnazjum - Grzegorza
Leonarskiego. Goœci zaproszono równie¿
na s³odki poczêstunek.

ZS w Starej Przysiece Drugiej
foto archiwum

Uczestnicy festynu

Rzut pi³k¹ do kosza

Pami¹tkowe zdjêcie z ¿u¿lowcami

Rysunek Grzegorza Leonarskiego trafi³
w rêce zawodników Unii Leszno






