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W sesji, która odby³a siê 26 lutego
br., wziê³o udzia³ 14 z 15 radnych.

Podjêli oni dziewiêæ uchwa³. Dwie doty-
czy³y udzielenia pomocy finansowej dla
powiatu koœciañskiego. Samorz¹d prze-
znaczy³ 20 000 z³ na dofinansowanie za-
kupu sprzêtu medycznego dla pracowni
fizjoterapii w Œmiglu oraz ponad 402 000
z³ na dofinansowanie przebudowy dróg
powiatowych na odcinku Widziszewo-
Gniewowo.
Ponadto rada wyrazi³a zgodê na sprze-
da¿ piêciu lokali mieszkalnych znajduj¹-
cych siê w budynku przy ul. Koœciuszki
21 w Œmiglu. Cztery z nich s¹ zasiedlone
przez najemców, którzy bêd¹ mieli mo¿-
liwoœæ wykupu, po wycenie. Zaœ jeden
lokal zostanie przeznaczony do sprzeda-
¿y w trybie przetargowym.
Dwie kolejne uchwa³y dotyczy³y przed-
szkoli. Jedna z nich uregulowa³a wyso-
koœæ op³at za us³ugi œwiadczone w przed-
szkolach. Op³ata za ka¿d¹ dodatkow¹
godzinê, ponad bezp³atny piêciogodzin-
ny pobyt dziecka w przedszkolu, pozo-
staje na poziomie roku ubieg³ego tj. 1 z³
za 1 godzinê. Ponadto, poza dostosowa-
niem uchwa³y do obowi¹zuj¹cej ustawy,
zosta³ w jej treœci dodany zapis, ¿e za trze-
cie i kolejne dziecko w rodzinie nie bê-

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
dzie pobierana op³ata za œwiadczenia po-
nad czas bezp³atnego nauczania. Druga
uchwa³a dotyczy³a ustalenia kryteriów
postêpowania rekrutacyjnego, prowadzo-
nego do publicznych przedszkoli oraz
oddzia³ów przedszkolnych. Ta równie¿
zosta³a dostosowana do obowi¹zuj¹cej
ustawy.
Po konsultacjach z mieszkañcami wsi
i miasta w sprawie wyboru pomiêdzy po-
zostawieniem w Œmiglu strefy p³atnego
parkowania, a wprowadzeniem bezp³at-
nej strefy ograniczonego postoju, tzw.
strefy zegarowej oraz zgodnie z ustale-
niami na wspólnym posiedzeniu komisji
rady, radni wycofali z porz¹dku obrad
uchwa³ê w sprawie ustalenia strefy p³at-
nego parkowania i podjêli uchwa³ê w
sprawie uchylenia obowi¹zuj¹cej uchwa-
³y dotycz¹cej ustalenia strefy p³atnego
parkowania. W zwi¹zku z powy¿szym,
p³atna strefa bêdzie obowi¹zywa³a do
2 kwietnia 2015 r., a nastêpnie zostanie
wprowadzona bezp³atna strefa zegarowa.
Szczegó³owe zasady funkcjonowania no-
wej strefy zostan¹ ustalone w najbli¿szym
czasie.
Radni przyjêli tak¿e gminny program
opieki nad zwierzêtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t

na rok 2015.
Uchwa³¹ rady zosta³y tak¿e wprowadzo-
ne zmiany, co do siedzib trzech lokali
wyborczych. W maju odbêd¹ siê wybo-
ry prezydenta RP. W tym samym termi-
nie, w salach wiejskich, odbywaæ siê bêd¹
tak¿e uroczystoœci Pierwszej Komunii
œw. W salach wiejskich, wskazanych
w uchwale, uroczystoœci te zosta³y zare-
zerwowane zanim zosta³y og³oszone wy-
bory. W zwi¹zku z powy¿szym, siedziby
obwodowych komisji wyborczych ulegn¹
zmianie: w obwodzie g³osowania nr 5 sie-
dziba zosta³a przeniesiona ze œwietlicy
wiejskiej w Niet¹¿kowie do Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie,
w obwodzie g³osowania nr 6 siedziba zo-
stanie przeniesiona ze œwietlicy wiejskiej
w Poladowie do Przedszkola Samorz¹do-
wego w Œmiglu przy al. Bohaterów
i w obwodzie g³osowania nr 20 siedziba
zostanie przeniesiona ze œwietlicy wiej-
skiej w Karœnicach do Zespo³u Szkó³
w Czaczu. W okrêgu nr 5 zmiany pozo-
stan¹ tak¿e na kolejne wybory, zaœ w po-
zosta³ych dwóch okrêgach, po wyborach
prezydenckich, lokale wróc¹ do œwietlic
wiejskich.

AKA
 foto A. Kasperska
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Najwiêksi fani Damiana
Holeckiego przyjechali

na jego koncert ju¿ z pó³tora-
godzinnym wyprzedzeniem.
Nic dziwnego, poniewa¿ przy-
je¿d¿aj¹c na ostatni¹ chwilê,
przy wype³nionej sali, trudno
znaleŸæ dobre miejsce. Jednak-
¿e prawie dwugodzinny kon-
cert z pewnoœci¹ usatysfakcjo-
nowa³ widowniê.
Damian Holecki urodzi³ siê
w Mys³owicach na Œl¹sku. Stu-
diowa³ piosenkarstwo na wy-
dzia³ach: wokalno-aktorskim
oraz jazzu i muzyki rozrywko-
wej w katowickiej Akademii
Muzycznej. Piosenkarz, piani-
sta, kompozytor, aran¿er, a tak-
¿e autor tekstów i gwiazda TVS
(telewizji Silesia) by³ praw-
dziw¹ gwiazd¹ koncertu zorga-
nizowanego z okazji Dnia Ko-
biet przez Centrum Kultury.
Piêkne, melodyjne piosenki
w wykonaniu artysty zosta³y
wzbogacone wokalnie i tanecz-
nie przez dwie towarzysz¹ce

DZIEÑ KOBIET Z DAMIANEM HOLECKIM
mu panie. Jedn¹ z nich by³a
Magdalena Pal - modelka i pio-
senkarka znana z popularnego
programu TVP „Szansa na suk-
ces”.
Po podziêkowaniach, Damian
Holecki wykona³ jeszcze kilka
bisów, a publicznoœæ, która do-
skonale siê bawi³a, nie chcia³a
wróciæ do domu. Na koniec
mo¿na by³o kupiæ p³yty artysty
i otrzymaæ od niego autograf.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Astronomiczny pierwszy dzieñ wio-
 sny, to nie tylko dzieñ, kiedy z utê-

sknieniem oczekujemy s³onecznej, bu-
dz¹cej przyrodê do ¿ycia pory roku, ale
równie¿ Œwiatowy Dzieñ Zespo³u Downa.
Uczestnicy i pracownicy Warsztatów Te-
rapii Zajêciowej postanowili, godnie i ra-
doœnie, obchodziæ ten dzieñ. Solidaryzu-
j¹c siê z osobami, które w 21 parze chro-
mosomów zamiast dwóch maj¹ trzy chro-
mosomy za³o¿yli dwie ró¿ne skarpetki.
Dziwne? Absolutnie! Im wiêcej kolorów
i mi³oœci, tym œwiat nabiera wiêcej uœmie-
chu i radoœci. Nie zaprzestaj¹c na tym,
uczestnicy WTZ, ³api¹c za przepiêkne

ROZWESELILI MIESZKAÑCÓW KOŒCIANA I ŒMIGLA

¿onkile, ruszyli na podbój Koœciana
i Œmigla. 21 marzec trzeba by³o bowiem
przywitaæ rozweselaj¹c mieszkañców!
Tak wiêc, w pi¹tek, w tych dwóch mia-
stach, mo¿na by³o spotkaæ ludzi, którzy

mimo w³asnych ograniczeñ, postanowili
rozgrzaæ i obudziæ wszystkie serca. Wrê-
czali ¿ó³te kwiaty oraz ulotki z proœb¹
o wsparcie 1%, który jest nadziej¹ tych
najbardziej potrzebuj¹cych!

A.P., foto archiwum

Widzowie byli zachwyceni

Damian Holecki wyst¹pi³ z wokalistkami

Kolorowe skarpetki da³y wszystkim wiele radoœci

Ruszyli na podbój Œmigla

Rozweselali Koœcian
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Œmigielanki mistrzyniami powiatu
W pi¹tek, 13 lutego br., dru¿yna siatkarek
ze œmigielskiego gimnazjum uczestniczy-
³a w Mistrzostwach Powiatu Koœciañskie-
go w Pi³ce Siatkowej. Zawody rozegrano
w hali w Borowie. Oprócz gospodyñ i œmi-
gielanek uczestniczy³y w nich dru¿yny
z Koœciana i Starych Oborzysk. Pierwszy
mecz rozegrano na wysokim poziomie. Po
d³ugiej i wyrównanej walce, reprezentant-
ki naszej szko³y pokona³y ekipê z Koœcia-
na uzyskuj¹c wynik 2:1. W kolejnych star-
ciach œmigielanki wygrywa³y zdecydowa-
nie. Ostatecznie dziewczyny zdoby³y z³o-
te medale i wywalczy³y awans do etapu re-
jonowego. Opiekunem zawodniczek by³
pan Tomasz Fr¹ckowiak.

Konkurs na najpiêkniejsz¹ kartkê wa-
lentynkow¹
Z okazji œwiêta zakochanych, które obcho-
dziliœmy 14 lutego, z inicjatywy cz³onkini
rady Samorz¹du Uczniowskiego, zorgani-
zowano konkurs na najpiêkniejsz¹ kartkê
walentynkow¹. Siedemnaœcioro uczniów
wykona³o prace technik¹ dowoln¹. Komi-

WIEŒCI Z GIMNAZJUM W ŒMIGLU
sja w sk³adzie: Alicja Przyby³ek, Monika
W³och i Ewelina Œwidziñska dokona³a oce-
ny wykonanych kartek.
Wyniki konkursu s¹ nastêpuj¹ce:
Wyró¿nienie specjalne - Wiktoria Kubiak,
klasa III d, I miejsce - Kaja Spycha³a, klasa
III d, II miejsce - Joanna Markowiak, kla-
sa I c, III miejsce - Zofia Guciñska, klasa
III d.
Wyró¿nienia przyznano: Wiktorii Do-
lczewskiej z klasy II d, Mateuszowi Mar-
cinkowskiemu z klasy  II b oraz  Jagodzie
Matuszczak z  klasa I a.
Prace wszystkich uczestników konkursu
mo¿na podziwiaæ w gablocie na szkolnym
korytarzu
O³ówek dla Afryki
Z inicjatywy Samorz¹du Uczniowskiego
odby³a siê w naszej szkole akcja pn. „O³ó-
wek dla Afryki”. Podczas zbiórki, która
by³a przeprowadzona do 6 lutego br., ze-
braliœmy m.in. :180 d³ugopisów, 130 o³ów-
ków, 5 gumek, 4 linijki, 16 zestawów kre-
dek, 63 pisaki oraz 9 temperówek. Wszyst-
kim ofiarodawcom, w tym uczestnikom
dyskoteki, którzy nie pozostali obojêtni na

Z³ote medalistki z opiekunem

nasz apel, serdecznie dziêkujemy. Zebra-
ne przybory przekazaliœmy organizatoro-
wi przedsiêwziêcia, czyli Fundacji Pomo-
cy Humanitarnej „Redemptoris Missio”,
która wyœle dary misjonarzom przebywa-
j¹cym w Republice Œrodkowej Afryki. Mi-
sjonarze rozdziel¹ podarki pomiêdzy po-
trzebuj¹ce dzieci.

Gimnazjum w Œmiglu
foto Gimnazjum w Œmiglu

W pierwszym tygodniu ferii, w go-
dzinach od 8:00 do 13:00, w Szko-

le Podstawowej w Œmiglu odbywa³y siê
zajêcia w ramach „Ferii w œwietlicy”.
Oferta, z której skorzysta³o 15 uczniów,
skierowana by³a do uczniów klas I-III
szko³y podstawowej. Ka¿dy dzieñ odby-
wa³ siê wg ustalonego harmonogramu
i dotyczy³ innej tematyki. Zajêcia prowa-
dzili nauczyciele - p. Dominika Rusek
i p. Micha³ Tomczak.
Pierwszego dnia uczniowie, po bli¿szym
zapoznaniu siê, spêdzili czas na zajêciach
muzycznych pn. „Z melodi¹ i tañcem”.
PóŸniej rozpoczêli uk³adanie 500-elemen-
towych puzzli. Kolejnego dnia dzieci
z du¿ym zaanga¿owaniem plot³y „we³nia-

DOBRA ZABAWA W ŒWIETLICY
ne cudeñka”. Trzeci
dzieñ pobytu w œwie-
tlicy by³ polem do
popisu dla majsterko-
wiczów - dzieci wyko-
nywa³y karmniki dla
ptaków, które roz-
mieszczono na przy-
szkolnym terenie.
W ten sposób ucznio-
wie realizowali jedno
z zadañ konkursu:
„Œwietlica szkolna -
przestrzeni¹ dla edu-
kacji, rozwoju i zaba-
wy”, do którego
w styczniu przyst¹pi³a œmigielska podsta-

wówka. Zapach do-
mowego ciasta
i zdrowej sa³atki owo-
cowej rozchodzi³ siê
po œwietlicy w czwar-
tek. Samodzielne
przygotowywanie
ciasta sprawia³o wszyst-
kim wiele radoœci, któ-
ra wraz w wypiekami
wzrasta³a. Przysmaki
skonsumowano przed
du¿ym ekranem œwie-
tlicowego kina. Ostat-
ni dzieñ „Ferii w œwie-

tlicy” by³ dniem sportowych zmagañ.
W ma³ej sali gimnastycznej uczestnicy,
z zachowaniem zasady fair play, rywali-
zowali zarówno w konkurencjach indy-
widualnych, jak i zespo³owych.
Po tygodniu spêdzonym w œwietlicy,
wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili,
¿e by³ to czas dobrej zabawy. Uœwiado-
mili bowiem sobie, ¿e czas wolny mo¿na
spêdzaæ atrakcyjnie we w³asnej miejsco-
woœci. Jakoœæ spêdzania ferii nie zale¿y
od miejsca, w którym je spêdzamy, ale
w g³ównej mierze od relacji, jakie mamy
z innymi ludŸmi.

D. Rusek
foto archiwum

Prezentacja „we³nianych cudeniek”

Dzieci wykona³y karmniki dla ptaków
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Na pomoc Ukrainie
Uczniowie czackiej szko³y spisali siê na
medal! Podczas akcji charytatywnej pn.
„Pomoc dla Ukrainy”, organizowanej
przez Szkolny Klub Europejski i Szkol-
ny Oddzia³ PCK, uda³o im siê zebraæ 10,8
kg œrodków opatrunkowych, m.in.: pla-
stry, banda¿e, opatrunki jednorazowe,
wodê utlenion¹, tabletki przeciwbólowe,
strzykawki i ig³y. Wszystkie dary zosta³y
przekazane Biance Zalewskiej - reporter-
ce TVN, która organizuje pomoc dla wal-
cz¹cych na Ukrainie. Zespó³ Szkó³ w Cza-
czu prowadzi równie¿ wspó³pracê ze
szko³¹ w Kozowie na Ukrainie.

Ferie na sportowo
Podczas ferii zimowych, od 16 do 20 lu-
tego, w szkole odby³y siê zajêcia pod ha-
s³em „Wakacje na sportowo”. Zajêcia sfi-
nansowane by³y przez Starostwo Powia-
towe w Koœcianie oraz Urz¹d Miejski
Œmigla, a opiekê nad uczniami sprawo-
wali, w formie wolontariatu, nauczyciele
i pracownicy Zespo³u Szkó³ w Czaczu. Jak
co roku, zainteresowanie udzia³em w za-
jêciach by³o ogromne. Ostatecznie zapi-
sanych by³o trzydzieœcioro uczniów szko-
³y podstawowej. Dla nich zorganizowa-
no gry i zabawy sportowe. Uczniowie

WIEŒCI ZE SZKO£Y W CZACZU
brali udzia³ w zawo-
dach w: unihokeya,
zajêciach z papiero-
plastyki oraz w na-
uce tañca „Zumba”.
Zorganizowano tak-
¿e wyjazd na basen
i lodowisko w Koœcia-
nie oraz do sali za-
baw „Zaczarowany
Œwiat” w Lesznie. Po-
zytywne humor y do-
pisywa³y przy pie-
czeniu kie³basek na
ognisku oraz podczas

II Szkolnych Mistrzostw
w Warcaby. Organizato-
rzy sk³adaj¹ szczególne
podziêkowania Staro-
stwu Powiatowemu w Ko-
œcianie oraz Urzêdowi
Miejskiemu w Œmiglu za
wsparcie finansowe ww.
dzia³añ. Podziêkowania
kieruj¹ równie¿ do so³ty-
sa wsi Czacz - Lecha
¯aka za ufundowanie
s³odyczy dla wszystkich
uczestników pó³kolonii.

Wyjazd na Pedro's Cup w £odzi
17 lutego, 48 uczniów ze Szko³y w Cza-
czu uczestniczy³o w Miêdzynarodo-
wym Mitingu Lekkoatletycznym Pe-
dro's Cup w £odzi. By³a to okazja, aby
zobaczyæ oraz poczuæ atmosferê wiel-
kich zawodów. Uczniowie byli œwiad-
kami bicia ¿yciowych rekordów zawod-
ników z naszego kraju. Podczas mityn-
gu pad³y trzy rekordy sezonu. Œwiet-
nie zaprezentowa³y siê Kamila Liæwin-
ko i Justyna Kasprzycka w skoku
wzwy¿, równie¿ nieŸle poradzi³ sobie

Piotr Lisek w skoku o tyczce. Nie zawio-
d³y te¿ zagraniczne gwiazdy: Ryan Whi-
ting, Kim Collins czy kubañczyk Orlan-
do Ortega. Pawe³ Fajdek i Kamila Liæwin-
ko odebrali wyró¿nienia od prezydenta
RP - Bronis³awa Komorowskiego.

Przedszkolny balik
W przedszkolu odby³ siê bal, który tra-
dycyjnie przypomina³ wszystkim o koñ-
cu karnawa³u. 13 lutego, od samego rana,
do przedszkola zaczêli przybywaæ: stra-
¿acy, policjanci, piraci, wró¿ki, ksiê¿nicz-
ki, kowboje, kotki i inne bajkowe posta-
cie, któr ych nie sposób wymieniæ.
W piêknie oœwietlonej sali przedszkolnej
na dzieci czeka³a pani animator - Moni-
ka Stachowska, która zaproponowa³a
dzieciom wspóln¹ zabawê, tañce, gry
i konkursy. Wielk¹ „frajdê” dzieciom
sprawi³y pod³u¿ne balony, z których wy-
modelowane zosta³y kwiatki, pieski, s³o-
niki i ¿yrafy. Ka¿dy maluch samodzielnie
zadecydowa³ o swoim balonowym „przy-
jacielu”. Mimo zmêczenia, uœmiechy
tego dnia nie znika³y z twarzy dzieci.

Szko³a w Czaczu
foto archiwum

W ostatni dzieñ ferii szkolnych, czy
li w pi¹tkowe przedpo³udnie

27 lutego br., 46-osobowa grupa dzieci
z osiedla nr II wyruszy³a autokarem do
Leszna na film pn. „Spongebob: na su-
chym l¹dzie”. Film zosta³ wyœwietlony
w Galerii Leszno w technice 3D. Tytu-
³owego bohatera - Spongeboba znaj¹
dzieci na ca³ym œwiecie, bowiem serial
od lat bije rekordy popular noœci.
Pierwsza kinowa czêœæ przygód Spon-
geboba Kanciastoportego zarobi³a po-
nad 140 milionów dolarów na ca³ym
œwiecie. Teraz bohaterowie przeboju
wracaj¹. Po raz pierwszy mog³y zoba-
czyæ ich na ekranie leszczyñskiego

NA ZAKOÑCZENIE FERII - DO KINA!
kina tak¿e dzieci ze Œmigla. Film bar-
dzo siê podoba³, a wyjazd by³ cennym
akordem koñcz¹cych siê ferii dla
wszystkich uczestników.
Wyjazd ten zo-
sta³ zorganizowa-
ny przez prze-
wodnicz¹c¹ Za-
rz¹du Osiedla nr
II w Œmiglu - Syl-
wiê Konieczn¹
i radnego z tego
okrêgu - Wojcie-
cha Adamczew-
skiego, którzy
planuj¹ ju¿ kolej-

ne wyjazdy tego typu w najbli¿szym
okresie.

Wojciech Adamczewski
foto W.A.

Przed Cinema 3D w Lesznie

Na Pedro's Cup w £odzi

Pomagali Ukrainie
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Gminne eliminacje dorocznego, ogól-
nopolskiego turnieju wiedzy po¿ar-

niczej pn. „M³odzie¿ Zapobiega Po¿a-
rom” odby³y siê w Szkole Podstawowej
w Œmiglu 6 marca 2015 r. Do konkursu
stanê³o 27 zawodników wy³onionych
w eliminacjach szkolnych w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: uczniowie szkó³
podstawowych oraz gimnazjaliœci. Do

zmagañ stanêli uczniowie z: Czacza, Sta-
rej Przysieki Drugiej, Starego Bojanowa,
Œmigla i Bronikowa.
Nad prawid³owym przebiegiem konkur-
su czuwa³o jury wraz z prezesem Zarz¹-
du Oddzia³u Miejsko-Gminnego ZOSP
RP - Jerzym Cieœl¹ i komendantem Gmin-
nym Stra¿y Po¿arnych w Œmiglu - Ma-
rianem Graczykiem. Pytania konkurso-
we przygotowane zosta³y w formie testu,
a o zwyciêstwie decydowa³a liczba zdo-
bytych punktów.
W kategorii szkó³ podstawowych pierw-
sze trzy miejsca rozstrzygnê³y siê po do-
grywce. Ostatecznie zwyciêzc¹ zosta³
Kacper Go³¹bka ze Szko³y w Bronikowie
uzyskuj¹c 20 punktów. O jeden punkt
mniej i drugie miejsce zdoby³a Monika
Dworczak równie¿ uczennica bronikow-
skiej szko³y. Natomiast miejsce trzecie za-
jê³a Sara JóŸwiak ze szko³y w Starym Bo-
janowie.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych zwy-
ciêzc¹ zosta³a Kamila B³ocian ze Stare-
go Bojanowa uzyskuj¹c 36 punkty. Miej-
sce drugie, z 32 punktami, zajê³a Pauli-
na Szymañska z Bronikowa, a trzecie
Wiktoria Piotrowska ze Starego Bojano-
wa zdobywaj¹c 31 punkty.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wrêcza-
li wspólnie: Jerzy Cieœla - prezes Zarz¹-
du Oddzia³u Miejsko-Gminnego ZOSP

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
RP oraz Marcin Jurga - zastêpca burmi-
strza Œmigla.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych
gminê Œmigiel reprezentowaæ bêd¹ ucznio-
wie ZSP w Niet¹¿kowie: Magdalena To-
maszyk, Natalia Migas oraz Marcin D¹-
browski.
Finaliœci œmigielskich eliminacji repre-
zentowli gminê podczas turnieju powia-

towego, który odby³
siê 20 marca w Ze-
spole Szkó³ Ponad-
g i m n a z a j a l n y c h
w Niet¹¿kowie.
W kategorii szkó³
podstawowych, najle-
piej wypad³a Sara JóŸ-
wiak (SP Stare Boja-
nowo) zajmuj¹c pi¹t¹
lokatê. Na siódmym
miejscu uplasowa³
siê Kacper Go³¹bka,
a na trzynastym Mo-
nika Dworczak. Kac-
per i Monika z broni-

kowskiej szko³y zostali ponadto wyró¿nie-
ni jako najm³odsi uczestnicy turnieju.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych pierw-
sze miejsce zajê³a Kamila B³ocian, a dru-
gie  Kamil Kasztelan (oboje z gimnazjum
w Starym Bojanowie). Paulina Szyma-
nowska z Bronikowa zajê³a szóst¹ pozy-
cjê.
W kategorii Szkó³ Ponadgimnazjalnych
równie¿ odnieœliœmy sukces - pierwsze
miejsce zajê³a Magdalena Tomaszyk,
drugie Marcin D¹browki, a szóste Nata-
lia Migas - uczniowie ZSP w Niet¹¿kowie.

Ostatecznie, nasza gmina zajê³a pierwsze
miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej!
Nagrody wrêczyli zaproszeni goœcie  re-
prezentuj¹cy w³adze samorz¹dowe po-
wiatu koœciañskiego. Oprawê muzyczn¹
zapewnili cz³onkowie M³odzie¿owej Or-
kiestry Dêtej ze Œmigla, natomiast pod-
czas wrêczenia nagród goœciom asysto-
wa³a Miss Powiatu Koœciañskiego 2014,
Wicemiss Europy Stra¿y Po¿arnych,
Miss Publicznoœci 2014 dh Milena Stry-
jakowska z OSP Czacz.
Wszystkim uczestnikom turnieju gratu-
lujemy!

AKA, M.D.
foto A. Kasperska

Uczestnicy etapu gminnego
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KRONIKA ŚMIGLA W II PÓŁROCZU 1930 ROKU
WG ORĘDOWNIKA POWIATOWEGO

Drugie pó³rocze 1930 roku w Œmiglu
obfitowa³o w rozmaite rocznice,

o których mo¿na dowiedzieæ siê z lokal-
nego „Orêdownika”.
6 lipca mia³y miejsce wa¿ne wydarzenia
w ¿yciu wspólnoty ewangelicznej - w tym
czasie minê³a 325 rocznica jej powstania
oraz obchodzono setn¹ rocznicê budowy
koœcio³a. Z tych okazji dokonano poœwiê-
cenia dwóch nowych dzwonów.
Na pocz¹tku lipca dosz³o do wypadku,
w trakcie którego samochód marki Stu-
debaker, wskutek nieostro¿nej jazdy kie-
rowcy, uderzy³ w drzewo na trasie Œmi-
giel-Leszno, obok kolejki œmigielskiej.
Samochód zosta³ rozbity, a kierowca ciê¿-
ko ranny.
8 lipca Bractwo Strzeleckie og³osi³o kon-
kurs na wydzier¿awienie strzelnicy na
okres od 1 paŸdziernika 1930 roku do
30 wrzeœnia 1936 roku. Wygra³ go pan
W. Loda. Tak¿e w lipcu Magistrat Œmi-
gla naby³ bo¿nicê, dom i cmentarz ¿ydow-
ski.
W sierpniu Towarzystwo Przemys³ow-
ców Katolickiech uroczyœcie obchodzi³
60-lecie powstania. Zaznaczono, ¿e by³o
to drugie najstarsze towarzystwo w Wiel-
kopolsce. Jego rodowód wywodzi³ siê od,
powsta³ego 3 kwietnia 1870 roku, Towa-
rzystwa Czeladzi Katolickiej. Prezesem
by³ wówczas M. Stachowiak. W tym sa-
mym miesi¹cu ukonstytuowa³ siê nowy
Zarz¹d Towarzystwa Cyklistów „Pogoñ”
1929. Poprzedni zarz¹d ust¹pi³ w zwi¹z-
ku z zarzutami nieczystych manipulacji
czo³owych cz³onków zarz¹du. Prezesem
zosta³ wybrany Franciszek Kusik.
25 wrzeœnia zosta³ zwolniony dyrektor

Kolei Powiatowej p. Lipski.
W paŸdzierniku obchodzono z³oty jubi-
leusz Towarzystwa Czytelni Ludowych.
Mszê œw. z tej okazji odprawi³ ks. Kut-
zner.
W pierwszych dniach listopada, Hotel
Nowaka zaprasza³ na wieprzobicie, ofe-
ruj¹c: miêso z kot³a, kie³basê, kiszki
z kapust¹ oraz nogi wieprzowe. Biesiad-
nikom towarzyszy³a orkiestra. 24 listopa-
da kino-teatr wyœwietli³ w strzelnicy film
pt. „Zakazana Kobieta”, a 29 listopada,
w szkole powszechnej w Œmiglu, obcho-
dzono uroczyœcie setn¹ rocznicê wybu-
chu powstania listopadowego. W progra-
mie zaprezentowano ró¿ne, patriotyczne
pieœni oraz deklamacjê i przedstawienie

pn. „Bitwa pod Stoczkiem”.
1 grudnia odby³o siê premierowe granie
w bilard u pana A. Kalmasa o zaj¹ce, gêsi,
kaczki, itp. Tak¿e w grudniu Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna obchodzi³a 35-lecie swego
istnienia. Inicjatorem powo³ania organi-
zacji by³ burmistrz Kluge, który 23 mar-
ca 1895 roku zwróci³ siê z odezw¹ do
mieszkañców Œmigla o zg³aszanie siê
i w efekcie tego apelu zg³osi³y siê 72 oso-
by. 25 paŸdziernika 1895 roku nast¹pi³o
formalne zawi¹zanie stra¿y. Pierwszy po-
¿ar gaszono 2 lutego 1896 roku w Olsze-
wie. Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej
naczelnikiem zosta³ p. M. Stachowiak

Jan Pawicki
foto z archiwum Huberta Zbierskiego

Zastêpca burmistrza Œmigla - Marcin
Jurga wzi¹³ udzia³ w uroczystym z³o-

¿eniu kwiatów przed tablic¹ upamiêtnia-
j¹c¹ ¯o³nierzy Wyklêtych na Placu Nie-
z³omnych w Koœcianie. Uroczystoœæ ta od-
by³a siê w niedzielê, 1 marca o godzinie
12:00. Ho³d ̄ o³nierzom Wyklêtym, oprócz
w³adz Œmigla, z³o¿y³y tak¿e delegacje
w³adz samorz¹dowych powiatu, miasta
oraz gminy Koœcian.
Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wy-
klêtych zosta³ ustanowiony przez sejm
w 2011 roku. W ubieg³ym roku, na pl. Nie-

ODDALI HOŁD ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
z³omnych w Koœcianie zosta³a ods³oniêta
tablica, upamiêtniaj¹ca antykomunistycz-
ne podziemie z lat 1944 - 1956, dzia³aj¹ce
na naszym terenie.
Warto przypomnieæ kilka znanych i po-
twierdzonych przez historyków sylwetek
¯o³nierzy Wyklêtych zwi¹zanych z ziemi¹
koœciañsk¹. W walce polegli: Franciszek
Kuklewski, ps. „Wilk” oraz Mieczys³aw
Marciniak. Oboje zginêli 9 sierpnia 1946
roku w walce z ob³aw¹ UB, MO i KBW w
powiecie koœciañskim. Skazani byli: Józef
Kortus z Siekowa (wyrok wykonano

w Koœcianie 27 wrzeœnia 1946 roku o go-
dzinie 16:45), W³adys³aw Trawa z Morow-
nicy (równie¿ stracony 27 wrzeœnia 1946
roku), Stanis³aw Graf (wyrok wykonano
24 wrzeœnia 1946 roku o godzinie 20:15
w Wolsztynie), bracia W³adys³aw i Edward
Kajak z Czacza (straceni 14 stycznia 1947
roku w wiêzieniu we Wroc³awiu).
Wœród ¯o³nierzy Wyklêtych znalaz³ siê
równie¿ Mieczys³aw Galica, rolnik z Bie-
lewa, który zmar³  22 grudnia 1950 roku
w Szpitalu Powiatowym w Koœcianie.

M.M.
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Blisko 90 zawodników z gminy Œmi-
giel wystartowa³o w XIII Mistrzo-

stwach Powiatu Koœciañskiego w Nar-
ciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie
w Zieleñcu. Nasi reprezentanci zdobyli
13 medali, w tym 5 z³otych.
Zawody tradycyjnie odby³y siê na stoku
„Gryglówka” w Zieleñcu. £¹cznie udzia³
w nich wziê³o ponad 300 zawodników.
Turniej by³ podzielony na poszczególne
kategorie wiekowe.
Ze Œmigla na mistrzostwa wyruszy³y dwa
autokary. Podobnie, jak w poprzednich
latach bezp³atny przejazd uczestnikom
zapewni³ Urz¹d Miejski Œmigla.
Spoœród naszych reprezentantów z³ote
medale zdobyli: Joanna Kowalska, Kazi-
mierz Jaœkowiak, Jerzy Galas, Kamil
Kowalski oraz S³awomir Kowalski. Srebr-
ne medale wywalczyli: Aleksander Na-
dobny, Zbigniew Waligóra, Marciniak
Ma³gorzata i Miko³aj Adamczewski. Na-
tomiast zdobywcami br¹zowych medali

13 MEDALI DLA ŒMIGLA!

zostali: Wojciech Zimniak, Monika El-
sner-¯ak, Piotr Kaczmarek oraz Micha³
Bednarczyk. Wszystkim zawodnikom

gratulujemy sukcesów!
M.M., M.D.

foto: www.powiatkoscian.pl

Jak co roku, podczas ferii zimowych,
zuchy i harcerze z 2. Œrodowiskowej

Dru¿yny Harcerskiej „S³oneczna Groma-
da” im. Janka Bytnara „Rudego” wyjecha-

HARCERSKIE FERIE
li na zimowisko. Tegoroczny wyjazd by³
prze³amaniem tradycji - wyj¹tkowo wy-

braliœmy siê do Koœciana. Atrakcji jed-
nak¿e nie brakowa³o. Po przyjeŸdzie na
miejsce uczestniczyliœmy w Dniu Gier
Planszowych, zorganizowanym przez Ko-
œciañski Oœrodek Kultury. Nastêpnie
udaliœmy siê na kryt¹ p³ywalniê Miejskie-
go Oœrodku Sportu i Rekreacji. Po „wod-
nej przygodzie” zmêczeni i zadowoleni
zjedliœmy obiad, a nastêpnie wyruszyli-
œmy na podbój koœciañskiej Wie¿y Ci-
œnieñ. Na miejscu harcerze pod czujnym
okiem instruktorów wspinali siê na œcian-
ce wspinaczkowej, a zuchy uda³y siê do
Klubu Zabaw „Safari”. Wyjazd by³ okazj¹
do niebanalnego spêdzenia ferii zimo-
wych, co wszyscy uczestnicy potwierdzili
w drodze powrotnej.

pwd. Agnieszka ¯yto
foto archiwum

Kamil Kowalski i Miko³aj Adamczewski na podium

W Klubu Zabaw „Safari”

Pami¹tkowe zdjêcie przed p³ywalni¹

W czwartek, 19 marca bibliotekarki
zaprosi³y panie na spotkanie przy

kawie. Jego tytu³: „Kobietki, ach Kobiet-
ki” jest wymowny i od razu nakreœla te-
matykê. Myœl¹ przewodni¹ by³a kobieta
oraz jej potrzeby i upodobania. Prowadz¹-
ca spotkanie - Barbara Mencel skupi³a
uwagê uczestników, czytaj¹c przys³owia
i aforyzmy na temat kobiet oraz fragmen-
ty ksi¹¿ki Jolanty Kwaœniewskiej pt. „Lek-
cja stylu”. Du¿ym zainteresowaniem
uczestniczek cieszy³ siê odczytywany
horoskop dla kobiet oraz przedstawiona
prezentacja z przymru¿eniem oka opo-

KOBIETKI, ACH KOBIETKI
wiadaj¹ca o zachowaniu kobiet w ró¿-
nych sytuacjach ¿yciowych. W trakcie
„babskiego popo³udnia” mo¿na by³o te¿
pos³uchaæ piosenek traktuj¹cych o kobie-
tach znanych szlagierów oraz tych, któ-
rych tematem by³y imiona zgromadzo-
nych pañ. Królowa³ oczywiœcie przebój
Edwarda Hulewicza pt. „Za zdrowie pañ”.
W spotkaniu przy kawie udzia³ wziê³o 20
osób. W wiêkszoœci by³y to panie ze œmi-
gielskiego Klubu Seniora oraz jeden pan,
który patronuje bibliotecznym imprezom
od pocz¹tku. Ze wzglêdu na przerwê
w spotkaniach seniorów, w bibliotece, po

zakoñczonym cyklu „Spotkañ z pasjami”,
gor¹cych tematów do rozmów nie bra-
kowa³o. Ustalono te¿ termin kolejnego
spotkania na 23 kwietnia.

K. Styziñska
foto K. Styziñska

„Babskie popo³udnie” w bibliotece
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Ju¿ po raz siódmy w Zespole Szkó³
    w Starym Bojanowie patronat nad
Dyktandem Rodzinnym objê³a burmistrz
Œmigla. Ma³gorzata Adamczak ufundo-
wa³a puchary dla zdobywców pierw-
szych miejsc w kategorii szko³a podsta-
wowa oraz gimnazjum.
Teksty dyktand dla obu grup wiekowych
u³o¿y³ konsultant metodyczny jêzyka
polskiego. Wyzwanie ortograficzne pod-
jê³o ponad 80 uczniów, którym tradycyj-
nie towarzyszyli „podpowiadacze”.
Podczas, gdy komisja sprawdza³a kon-

VII RODZINNE DYKTANDO
kursowe prace, uczestnicy mogli skosz-
towaæ ciast upieczonych przez rodziców,
a tak¿e obejrzeæ program artystyczny
przygotowany przez uczniów.
Og³oszenia wyników dokona³ Tadeusz
Ilmer - dyrektor szko³y i jednoczeœnie
przewodnicz¹cy komisji konkursowej.
W kategorii szko³a podstawowa zwyciê-
¿y³a Natalia Bia³a z klasy VI a. Magdale-
na Matuszak, równie¿ uczennica z VI a,
zajê³a miejsce drugie, a za ni¹ uplasowa³
siê Mateusz Kachnic z klasy IV a.
W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce

zajê³a Wiktoria Piotrowska z klasy I b,
drugie Alicja Mueller z II a, a trzecie Ju-
lia Sobkowiak z klasy I b.
Puchary i nagrody zwyciêzcom wrêczy³
Wies³aw Kasperski - przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla.
Dyktando nie mog³oby siê odbyæ bez po-
mocy finansowej sponsorów, wspó³pracy
z nauczycielami i obecnoœci samych kon-
kursowiczów. Dlatego wszystkim ser-
decznie dziêkujemy!

AKA
foto archiwum

Reprezentacja gminy Œmigiel wziê³a
 udzia³ w racockim IV Samorz¹do-

wym Turnieju Powiatu Koœciañskiego
w halow¹ pi³kê no¿n¹.
Jedyn¹ kobiet¹ startuj¹c¹ w rozgryw-
kach by³a burmistrz Œmigla - Ma³gorza-
ta Adamczak. Stanowi³a ona podporê
œmigielskiego zespo³u, a w jednym
z meczów wpisa³a siê na listê strzelców!
W œmigielskiej dru¿ynie zagrali tak¿e
radni Rady Miejskiej Œmigla: Krzysztof
£¹czny (kapitan) i S³awomir Grzelczyk
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego
Œmigla i jednostek organizacyjnych:
£ukasz Szamborski, Rafa³ Szumacher,
Micha³ Skoracki i Adam Szudra. Zawod-
ników gor¹co zagrzewa³ do walki prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla - Wie-

RACOCKIE ZMAGANIA

s³aw Kasperski.
Nasi reprezentanci dwa ostatnie mecze

zmuszeni byli graæ w os³abieniu, ponie-
wa¿ kontuzji nogi uleg³ kapitan dru¿yny
- Krzysztof £¹czny. Ostatecznie gmina
Œmigiel zajê³a IV miejsce, a najlepsza
okaza³a siê reprezentacja z powiatu ko-
œciañskiego.
Wyniki poszczególnych meczów:
Powiat Koœcian - Gmina Œmigiel - 3:1
(bramka dla Œmigla: Micha³ Skoracki),
Gmina Œmigiel - Gmina Koœcian - 1:0
(bramka dla Œmigla: Krzysztof £¹czny),
Gmina Koœcian - Gmina Œmigiel - 3:1
(bramka dla Œmigla: Ma³gorzata Adam-
czak),
Gmina Œmigiel - Miasto Koœcian - 0:3.

M.M.
foto archiwum

Zdobywcy nagród nie kryli radoœci

Dyktando nie by³o ³atwe

Œmigielska reprezentacja

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej z Koœciana w niedzielê,

22 marca br. wystawili Misterium Mêki
Pañskiej re¿yserii Piotra Rogaliñskiego.
Sztuka ta by³a niezwyk³a nie tylko ze
wzglêdu na wyj¹tkowoœæ Chrystusa, któ-
ry przyjmuj¹c grzechy œwiata zmar³ na
krzy¿u, ale równie¿ ze wzglêdu na oso-
by j¹ przedstawiaj¹ce. Niepe³nosprawni
ka¿dego dnia nios¹ na swych barkach

POWSTA£ Z MARTWYCH!
krzy¿ zwi¹zany z wieloma trudnoœciami,
takimi jak: niemo¿liwoœæ samodzielnego
poruszania, trudnoœæ w komunikacji z in-
nymi, czy te¿ nara¿enie na wyœmiewanie
i krytyczne opinie spo³eczeñstwa. Mimo
to, nie poddaj¹ siê i ka¿dego dnia, prze-
³amuj¹c swoje ograniczenia, wychodz¹
do nas, ucz¹c nas mi³oœci, takiej jak Chry-
stus uczy nas swoim ¿yciem! Dziêki ich
postawie misterium sta³o siê prawdziw-

sze i zapewne na d³ugo zostanie w pamiê-
ci wielu ludzi!

Anna Pohl
foto. koœciannet.

Misterium w kaplicy
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FIRLEJ - GENEZA NAZWISKA

T³o historyczno-geograficzne nazwiska
Firlej
Historia i rozeznanie geograficzne do-
wodz¹, ¿e nazwiska Fierli, Firli przodków
i protoplastów posiadaj¹ w³oskie pocho-
dzenie.
We W³oszech nazwisko Fierli jest doœæ
powszechne, a nazwisko Firli wystêpuje a¿
w 60 %. Istnieje kilka przyczyn migracji
ludnoœci w³oskiej na teren Polski. Jedn¹
z nich jest zasiedlanie wyludnionych ziem,
a tak¿e miast po³udniowo-zachodniej Wiel-
kopolski na skutek wojen i chorób. Do
tych miast zaliczaj¹ siê Koœcian i Leszno.
Drug¹ przyczyn¹ jest nap³yw arian w³o-
skich do Polski, zw³aszcza do Œmigla
i okolicznych miejscowoœci, np.: Przemê-
tu, Kaszczora oraz S¹czkowa.

Pojawienie siê w³oskiej ludnoœci
w Polsce - znaczenie arian
W Polsce pocz¹tki ruchu Braci Polskich
siêgaj¹ czasów króla Zygmunta Starego.
Na Wawelu rz¹dzi³a, pochodz¹ca z W³och,
królowa Bona. Z ni¹ zwi¹zani s¹ antytry-
nitarze w³oscy, którzy osiedlali siê przy
wa¿nych oœrodkach arian, np.: w Rakowie,
Krakowie, Lublinie, Piñczowie, Lubarto-
wie, a w Wielkopolsce w Œmiglu.
Bracia Polscy utworzyli reformacyjny tzw.
Zbór Mniejszy - ugrupowanie nazywane
arianami, do których do³¹czyli uciekinie-
rzy z W³och. Nieco póŸniej, w latach 1578-
79, przyby³ do Polski Faust Socyn (w³aœci-
we nazwisko - Fausto Sozzini) z Toskanii
i spotkawszy siê z grup¹ antytrynitarzy
w³oskich nawi¹za³ z nimi kontakt. Od tej
chwili nazywano ich socynianami.
Znajomoœæ Fausta Socyny z Braæmi Pol-
skimi by³a znacz¹ca. W krótkim czasie
zosta³ on nieoficjalnym przywódc¹ arian
w Polsce. Zapocz¹tkowa³ tak¿e ruch anty-
trynitarzy we W³oszech. W naszym kraju
ruch ten dzia³a³ w XVI i XVII wieku i by³
okreœlany przez francuskich encyklopedy-
stów "sekt¹ filozofów". Dzia³alnoœæ tego
ugrupowania wywar³a wp³yw na kszta³to-
wanie siê Europy i kultury Zachodu. Dziê-
ki niemu rozpowszechniano fundamental-
ne wartoœci, takie jak: demokracja, wol-
noœæ sumienia i wyznania. W zwi¹zku
z tym arianie stawiali logiczne myœlenie po-
nad naukê i wiarê Koœcio³a Rzymsko-Ka-
tolickiego. Wczeœniej ideê tolerancji g³o-
sili, w stopniu ograniczonym, stoicy rzym-
scy, np. Marek Aureliusz. Arianie byli spo-
³eczeñstwem ¿yj¹cym w prawdzie, mi³oœci
i skromnoœci. W³aœnie z powodu ich od-
wa¿nych pogl¹dów byli atakowani, prze-
œladowani, a nawet uœmiercani.
G³ównymi oœrodkami arian w Polsce by³y
miasta takie jak: Raków, Piñczów, Kraków,

Lublin, Lubartów, a w Wielkopolsce - Œmi-
giel.
Œmigielscy arianie byli protegowanymi
innych arian - w³aœciciela miasta Stanis³a-
wa Cikowskiego, podstolego koronnego
i Andrzeja Dudycza, który wybudowa³ w
1584 r. zbór i za³o¿y³ szko³ê dla miejsco-
wej gminy ariañskiej ciesz¹cej siê wielkim
rozg³osem w latach 1589-1594. Eliasz Ar-
ciszewski - te¿ arianin by³ szlachcicem
herbu Prawdzic, a urodzi³ siê w po³. XVI
w. Oprócz dóbr œmigielsko-niet¹¿kow-
skich posiada³ tak¿e Rogalin. Aktywnie
uczestniczy³ w ruchu reformacyjnym.
Dziêki niemu rozwinê³a siê za³o¿ona w la-
tach siedemdziesi¹tych XVI w. œmigielska
gmina ariañska, tj. pierwszy znacz¹cy oœro-
dek arianizmu w Polsce. Eliasz Arciszew-
ski czêœciowo w 1592 r. i prawdopodobnie
po 1618 r. pe³ni³ funkcjê ministra zboru.
By³ tak¿e zwolennikiem Fausta Socyna.
Dziêki tej znajomoœci do Œmigla i okolic
przyby³a spora grupa arian w³oskich.
Arianie, zwani Braæmi Polskimi, byli miê-
dzy innymi twórcami Akademii w Rako-
wie. Zaprzeczali Trójcy Œwiêtej, nie uzna-
wali przemocy, domagali siê uw³aszczenia
ch³opów (ch³opi nie posiadali nawet praw
obywatelskich), równouprawnienia kobiet
i szacunku do pracy fizycznej. Ruch ten
mia³ charakter elitarny - obok zwyk³ych
wyznawców skupi³ wielu literatów i na-
ukowców (czêsto kszta³conych w zachod-
niej Europie). Dzie³a Braci Polskich by³y
znane najwiêkszym myœlicielom ówcze-
snej Europy - Jahnowi Lockowi, Barucho-
wi Spinozie, Izaakowi Newtonowi, czy te¿
Volterowi (Voltaire).
Ariañscy m³odzieñcy uczyli siê nauk, któ-
re uwa¿ali za najbardziej po¿yteczne, czy-
li: logiki (umo¿liwia³a rozpoznanie praw-
dy od fa³szu), matematyki i geografii (na-
uka o pañstwie i prawie), arytmetyki, geo-
metrii (zastosowanie w ¿yciu codzien-
nym), historii (wiedza o dziejach ludzko-
œci), etyki (poprawne postêpowanie) oraz
sztuki wymowy i prawa.
Ze wzglêdu na radykalnoœæ swoich pogl¹-
dów politycznych Bracia Polscy nie cieszy-
li siê sympati¹ wœród katolików i innych
wyznañ. Uchwa³a sejmu z 1658 r. nakazy-
wa³a, pod kar¹ œmierci, arianom - Braciom
Polskim przejœcie w ci¹gu 3 lat na katoli-
cyzm lub opuszczenie kraju przy poparciu
króla Rzeczypospolitej - Jana II Kazimie-
rza Wazy. Uchwa³a ta ucieszy³a Watykan
w Rzymie, który popar³ tê wiadomoœæ.
Warto zaznaczyæ, ¿e jako jedyna w nowo-
¿ytnej historii Polski podwa¿a³a ona, obo-
wi¹zuj¹ce od czasów konfederacji war-
szawskiej, zasady tolerancji religijnej. Po-
stêpowa Europa z oburzeniem uzna³a to

wydarzenie za skandaliczne.
Wskutek przeœladowañ i ataków budzi³y
siê wœród arian w¹tpliwoœci i niepewnoœæ,
których nastêpstwem by³a obojêtnoœæ na
sprawy wiary, a ludzie, których ogarnê³o
zw¹tpienie w wierze nie byli chêtni umie-
raæ dla niej. Z biegiem czasu kongregacja
ariañska znacznie siê zmniejszy³a, a gmi-
ny ariañskie traci³y protektorów, gdzie
wiêkszoœæ ulega³a katolicyzmowi (m.in.
poeta Wac³aw Potocki), który by³ fawory-
zowan¹ religi¹ w kraju. Znaczna czêœæ
arian wyemigrowa³a do: Prus, Holandii
i Siedmiogrodu, a pewna grupa przesz³a
do podziemia. Pozosta³ych, niepodporz¹d-
kowanych uchwale sejmu z 1658 r., wygna-
no z Polski.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wówczas
w sejmie zasiadali w du¿ej czêœci pos³owie
wywodz¹cy siê ze szlachty i magnaterii
wyznania katolickiego oraz kalwiñskiego,
którzy na arian nie patrzyli ³askawym
okiem. W interesie katolicyzmu bowiem
by³o nie nag³aœniaæ sprawy arian w XIX
i XX- wiecznej Polsce.
Polscy pisarze i dzia³acze ariañscy jako
unitarianie (zjednoczeni) przeniknêli do
œrodowisk maj¹cych przygotowaæ oœwie-
cenie i wielk¹ rewolucjê francusk¹. Zda-
niem Jana Durskiego - historyka literatu-
ry polskiej byli oni pierwszymi Polakami,
którzy potrafili oddzia³ywaæ na umys³o-
woœæ ogólnoeuropejsk¹ jako poprzednicy
deizmu i racjonalizmu.

Arianie o nazwiskach Fierli i Firli
w Wielkopolsce
Imigranci z W³och o nazwiskach Fierli
i Firli osiedlili siê w okolicach Œmigla, w
pobli¿u oœrodka ruchu ariañskiego. Pozo-
stali tam, gdy¿ ustawa o abolicji z 1658 r.
prawdopodobnie nie mia³a tak du¿ego za-
siêgu i wp³ywu na tê czêœæ kraju. Ziemie
te bowiem graniczy³y z ziemiami polskimi
bêd¹cymi pod protektoratem pruskim.
W tym czasie œwietnoœæ zakonu Cystersów
Przemêckich znacznie zmala³a, a nasi pro-
toplaœci doœæ swobodnie osiedlali siê we
wioskach, które przynale¿a³y po czêœci do
Cystersów lub by³y ich w³asnoœci¹. Do
nich nale¿a³y: Kluczewo, Przemêt, Kasz-
czor, S¹czkowo, Siekowo, Wijewo, Bren-
no, Wilkowo Polskie i inne. Obecnie ta
czêœæ Polski nosi nazwê - Przemêcki Park
Krajobrazowy. Kraina ta byæ mo¿e swoim
klimatem przypomina³a imigrantom w³o-
skim ¿yzn¹ i rolnicz¹ dolinê Toskanii, sk¹d
pochodzili. Trudnili siê oni na polskich
ziemiach przewa¿nie rolnictwem, uprawia-
j¹c takie zbo¿a jak: ¿yto, owies i jêczmieñ,
hoduj¹c zwierzêta domowe. Zajmowali siê
te¿ drobnym rzemios³em dokonuj¹c na-



kwiecień/201512
praw sprzêtu rolniczego, kuœnierstwem
(wytwarzaniem ubiorów) oraz m³ynar-
stwem i pracami kaminiarskimi.
Od 1598 roku, od kiedy istnieje pierwszy
zapis nazwiska Fierli, Firli w archiwach,
nie ma œladu szlachectwa na terenach
w pobli¿u Przemêtu oraz w okolicach Œmi-
gla. W II po³owie XVI w. czêœæ Œmigla sta-
³a siê w³asnoœci¹ Bogus³awa Leszczyñskie-
go i Wac³awa Rozdra¿ewskiego, którzy
byli wyznawcami luteranizmu i wspierali
rozwój gminy luterañskiej. Trzeba przy-
znaæ, i¿ w przesz³oœci, w niewielkim Œmi-
glu, mieszka³a ludnoœæ trzech wyznañ -
katolicyzmu, arianizmu i luteranizmu.

Znaczenie Braci Polskich
Ruch Braci Polskich, o których dzisiaj
w Polsce mówi siê niewiele, nie tylko dla
Europy, ale i dla œwiata by³ znacz¹cy.
W naszym kraju, w XVI i XVII wieku, dzia-
³a³a „religia filozofów”, która przyczyni³a
siê do ukszta³towania: demokracji, wolno-
œci sumienia i wyznania. Polski pisarz reli-
gijny i polityczny, poeta duchowny Braci
Polskich zapisa³ sentencjê: „Jakkolwiek je-
steœmy g³êboko przekonani o prawdziwo-
œci naszej nauki, któ¿ jednak nam zarêczy
albo da dostateczn¹ rêkojmiê, ¿e nie b³¹-
dzimy”.
Nale¿y jeszcze raz wspomnieæ, ¿e traktaty
Braci Polskich inspirowa³y Izaaka Newto-
na, Johana Locke'a. By³y poczytne i roz-
chwytywane w Anglii, Niemczech, Holan-
dii, a twórcy Konstytucji Stanów Zjedno-
czonych cytowali Katechizm Rakowski. To
za czasów Braci Polskich Polska prze¿y³a
swój z³oty wiek, a do miasta Rakowa
zje¿d¿a³y najwiêksze umys³y z ca³ej Euro-
py. Akademia w Rakowie za³o¿ona w 1602
roku sta³a siê oœrodkiem o¿ywionego ru-
chu kulturalnego i wydawniczego promie-
niuj¹c na ca³¹ Europê, gdzie zwano j¹ na-
wet znamiennie Sarmackimi Atenami.
W œmigielskiej szkole uczyli najs³awniejsi
ludzie i najwybitniejsi dzia³acze polskiego
ruchu ariañskiego. Szko³a znajdowa³a siê
na zielonej górze (stare Niet¹¿kowo).
Uczono w niej wychowanków: czytania,
pisania, rachunków, religii, pocz¹tków jê-
zyka ³aciñskiego i nauk przyrodniczych.
To Œmigiel sta³ siê schronieniem dla aria-
nów z ca³ej Polski, kiedy zwalczano pi-
œmiennictwo i sympatyków myœli ariañ-
skiej.
My, jako potomkowie œwiat³ych i odwa¿-
nych imigrantów w³oskich, nie musimy siê
wstydziæ w³asnego pochodzenia. Nie jeste-
œmy gorsi od rodów posiadaj¹cych swój
rodowód w wy¿szych warstwach spo³ecz-
nych. Natomiast z osi¹gniêæ i dokonañ
przedstawicieli arian mo¿emy byæ dumni.

Etymologia nazwiska i wnioski koñ-

cowe
W pocz¹tkowej fazie nadawania nazwisk
istotne znaczenie mia³y przydomki, które
informowa³y o przynale¿noœci do ró¿nych
linii wywodz¹cych siê od tego samego pro-
toplasty.
Najczêœciej zwi¹zane by³y z miejscem za-
mieszkania, okolic¹, np.: pochodzi³y od
lasu, doliny, gór, rzek, stawu, zajêæ lub ich
nazw. W ten sposób powstawa³y nazwy
osobowe. Pod koniec XVII w. pojawi³a siê
tendencja do nazwania dziedzicznego. Pro-
ces kszta³towania siê nazwiska dziedzicz-
nego poprzedzany by³ stosowaniem nazwy
osobowej sk³adaj¹cej siê z imienia oraz
nazwy rodziny. Do 1850 r. nazwiska by³y
czêsto modyfikowane, nawet w obrêbie
danej rodziny, co mo¿na zauwa¿yæ równie¿
u naszych przodków. Modyfikacje nazwisk
polega³y na zmianach pisowni oraz po-
przez dodawanie przyrostków. Mo¿na
uznaæ, ¿e proces ten zakoñczy³ siê po 1850
r., niemniej rozwój nazwisk trwa po dzieñ
dzisiejszy.
Przyczynami modyfikacji nazwisk by³y:
niewymawianie niektórych g³osek (mody-
fikacja w celu u³atwienia wymowy lub
w celu nadania charakterystycznego
brzmienia), polszczenie, moda, b³êdy, po-
lonizacja i latynizacja zapisów. Czasami jed-
nak przyczyny zmiany nazwiska by³y pro-
zaiczne. W ksiêgach danej parafii ksi¹dz
pisze o tej samej osobie - nazwisko pier-
wotne: Fierli (1649 - Kluczewo), nastêpnie
- Firli, Firlij i Firlii, a po kilku wiekach u¿y-
wa nazwiska w ostatecznej postaci - Firlej
(udokumentowane i zachowane w Archi-
wum Archidiecezji Poznañskiej). Nazwi-
sko Fierli lub Firli mog³o te¿ byæ modyfi-
kowane i polszczone w sposób inny, np.
literê "e" wstawiono i dodano jako przed-
ostatni¹ w nazwisku, natomiast litera „i”
zosta³a kolejno wyd³u¿ona poprzez literê
„y”, a nastêpnie, dla ³atwiejszej wymowy
i pisowni, do litery „j”. W ten sposób mo-
g³o równie¿ powstaæ nazwisko - Firlej, któ-
re ostatecznie przetrwa³o do dnia dzisiej-
szego. W zwi¹zku z tym nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e pochodzenie naszego nazwiska
nie ma nic wspólnego z niemieckim prze-
zwaniem - firlejer, póŸniejszym nazwiskiem
Firlej i ówczesn¹ magnateri¹ o tym nazwi-
sku.
Staropolskie nazwiska magnaterii by³y ju¿
ukszta³towane, a w przypadku naszych
przodków proces kszta³towania nazwisk
i modyfikacji trwa³ ponad 100 lat. Zatem
nie dopatrujê siê w nazwisku pochodze-
nia od ówczesnych rodów historycznych
i magnaterii, a jedyne co nas ³¹czy, to zbie¿-
noœæ nazwisk. Wywodzenie siê z rodu szla-
checkiego ³¹czy siê z odpowiedzialnoœci¹
i wymaga doskona³ej wiedzy historycznej
oraz dostêpu do olbrzymich zasobów ar-

chiwalnych i bibliotecznych.

Wnioski
Stara³em siê przybli¿yæ historiê udoku-
mentowanego nazwiska naszych przod-
ków i wskazaæ na wysokie prawdopodo-
bieñstwo pochodzenia protoplastów
z W³och, a nastêpnie kszta³towanie siê na-
zwiska na przestrzeni wieków. Nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e nazwiska formowa³y siê w ró¿-
nych regionach kraju niezale¿nie od sie-
bie i w tym samym czasie. Jako potomko-
wie naszych przodków starajmy siê d¹¿yæ
do doskona³oœci skromnoœci¹ i pracowi-
toœci¹, które s¹ jednym z celów ¿ycia.
Wœród naszych rodzin s¹ osoby wykszta³-
cone: lekarze medycyny, farmaceuci, pro-
fesorowie i doktoranci wy¿szych uczelni,
in¿ynierowie, dyrektorzy szkó³, pedagodzy
i dyrektorzy szkó³ specjalnych oraz szkó³
powszechnych, ¿o³nierze, a tak¿e oficero-
wie Wojska Polskiego. Znajdziemy wœród
nich tak¿e powstañców wielkopolskich.
Do wszystkiego musieliœmy dochodziæ
wymagaj¹c¹ wysi³ku i zaanga¿owania
prac¹. Po przodkach posiedliœmy ambicje
i poczucie w³asnej wartoœci.
Powtórzê raz jeszcze, ¿e na ca³ym obsza-
rze ziemi przemêckiej, od 1598 roku po
dziœ dzieñ, nie ma œladu szlachectwa Fir-
lejów. U naszych bezpoœrednich przodków
nazwisko Firlej pojawi³o siê po raz pierw-
szy ok.1816 roku. Ojciec Jana Firleja mia³
nazwisko - Firli, a dziadek -Fierli.
W opisanej genezie pos³u¿y³em siê inter-
pretacj¹ danych uzyskanych z dostêpnych
mi Ÿróde³ historycznych. Stara³em siê, aby
interpretacja ta, na tyle, na ile by³o to mo¿-
liwe, by³a oparta o zestawienie obiektyw-
nych informacji i ich wzajemne powi¹za-
nie. Mam nadziejê, ¿e jest ona wewnêtrz-
nie spójna i rzetelna.
Bez pomocy wielu osób nie powsta³aby
powy¿sza genealogia. Szczególne uznanie
kierujê do Marii Jadwigi Piotrowskiej
z Firlejów (ujêtej w naszej genealogii), któ-
ra dostarczy³a mi wielu cennych wiadomo-
œci dotycz¹cych ¿ycia naszych bliskich
i zagadnieñ historycznych zwi¹zanych
z migracj¹ W³ochów do po³udniowo-za-
chodniej Wielkopolski, a obecnie Prze-
mêckiego Parku Krajobrazowego. Przeka-
zane przez ni¹ dane by³y tak¿e zwi¹zane
z genez¹ nazwiska Firlej.

Jerzy Firlej

Informacje zaczerpniêto z nastêpuj¹cych Ÿróde³:

1. Materia³y z Archiwum Archidiecezji Poznañskiej.
2 S³owniki historyczne i geograficzne Instytutu Za-

chodniego w Poznaniu.
3. S³owniki encyklopedyczne i historyczne Polskiej

Akademii Nauk w Poznaniu.
4. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu.
5. Biblioteka Kórnicka - Polskiej Akademii Nauk.
6. Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu.
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S£OWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA
POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW S£OWIAÑSKICH

Powiat szmigielski cd.
W r. 1210 W³adys³aw Odonicz nada³ opa-
towi porteñskiemu Winemarowi ró¿ne
w³oœci dla za³o¿enia klasztoru cystersów
w ziemi przemêckiej, która siêga³a
w obrêb powiatu, jak o tem œwiadcz¹
nadane: D³u¿yna, Kluczewo i Siekowo.
Klasztor ten pod zwierzchnictwem cy-
stersów paradyskich stan¹³ w r. 1278
w Wieleniu, zk¹d go przeniesiono w r.
1418 do Przemêtu. Nadana wówczas
Przysieka le¿y w granicach powiatu; ma
obszaru w³oœc. 327 ha, dwor. 786 ha.
Prócz Przysieki nale¿a³o te¿ do klaszto-
ru Poladowo (460 ha). S¹czkowo (r.1409)
wróci³o z czasem do r¹k prywatnych.
Klasztor cystersów w Obrze mia³ jedynie
Siekowo (r. 1319) lecz nie d³ugo. Bisku-
pi natomiast poznañscy posiadali tu klucz
wielichowski z obszarem 4110 ha (2956
w³oœc., 1154 dwor.), w którego sk³ad
wchodzi³y wsie: Dêbsko, Gradowice,
Mokrzec, Lubnica, Trzcinice i miasto
Wielichowo. Czasowo mieli biskupi: Je-
ligowo (? 1247), Witos³aw (r. 1301) i Po-
œwiêtno (r. 1407). Komandorya koœciañ-
ska posiada³a Widziszewo z obszarem
w³oœciañskim 194 ha., które póŸniej do-
sta³o siê probostwu koœciañskiemu,
a w koñcu przesz³o w rêce prywatne.
Znaczniejsza czêœæ ziemi by³a w³asnoœci¹
szlachty osiad³ej, których rody by³y na-
stêpne: Arciszewski, Bagrowski, Bana-
chowicz, Barchliñski, Biegañski, Bieliñ-
ski, Bniñski, Bojanowski, Borzêcki, Bo-
rzys³awski, Bronikowski, BrzeŸnicki,
Cerekwicki, Che³kowski, Czarnkowski,
Daleszyñski, Dudycz, Dzieduszycki, Ga-
³êski, Gawroñski, Gniñski, Go³aniecki,
Goniebicki, Górka, Grabowski, Grobski,
Grodzicki, Hersztupski, J¹czyñska, Jak-
torowski, Jaraczewski, Jezierski, Jezior-
kowski, Karczewski, Karmiñski, Karsz-
nicki, Kierski, Kluczewski, Kosicki,
Krzycki, Kuranowski, Kurnatowski,
Kwilecki, £êcki, £akomicki, Leszczyñski,
Ma³achowski, Malczewski, Mielêcki,
Miel¿yñski, Mikora, Niegolewski, Niw-
ski, Opaliñski, Ossowski, Otorowski, Pie-
niñski (?), Plater, Popowski, Potworow-
ski, Radomicki, Reut, Robaczyñski, Ro-
galiñski, Rozdra¿ewski, S¹czkowski,
Sierpowski, Skarzyñski, Skurzewski,
S³upski, Szmigielski, Sulejewski, Su³kow-
ski, Œwiniarski, Szo³drski, Turno, Two-
rzyjañski, Ujejski, Unrug, Urbañski, Wil-
kowski, W³oszakowski, WoŸnicki, Za-
b³ocki, Zadorski, Zakrzewski, Zb¹ski,
Zbijewski, Zbyszewski, Zielêcki, ¯ó³tow-
ski, ¯ychliñski. Zamczysko obronne sta-

³o niegdyœ w Parsku; dobywa³ go
w r. 1382 Bartosz z KoŸmina. Opole prze-
mêckie zajmowa³o w r. 1416 znaczn¹
czêœæ powiatu i siêga³o popod Szmigiel
(o. Przemêt, t. IX, 145). Prawo niemiec-
kie zaprowadzono w Lubnicy r. 1297,
Widziszewie r. 1301, Wielkich £êkach
r. 1362, Wielichowie r. 1429. ¯ydom nie
by³o wolno mieszkaæ w Wielichowie.
Pierwszy, o ile wiadomo koœció³ w powie-
cie stan¹³ r. 1298 w Wielkich £êkach;
póŸniej otrzyma³y koœcio³y Prochy
r. 1380, Wonieœæ r. 1382, Wilkowo Polskie
r. 1399, Boguszyn r. 1402 do 1694, Rado-
micko r. 1403, Szmigiel r. 1439, Grobia
odn. Bucz r. 1440, Czacz r. 1448, Char-
bielin r. 1470, Parzêczew r. 1498, Bia³cz,
Bronikowo, Bojanowo (Stare), Wielicho-
wo, Zielecin, Kamieniec i Górka Duchow-
na przed r. 1508 odn. 1510, Witos³aw
r. 1510-1610, Lipno r. 1570-1585, Sieko-
wo r. 1610-1685, Kosznów przed r. 1610
i D³u¿yna w r. 1650. Koœció³ w Zieminie
przesta³ istnieæ w r. 1785. Luteranie i bra-
cia czescy zajmowali przez pewien czas
koœcio³y w Bronikowie, Lipnie, Wilkowie
i Grobi (zburzonej). Aryanie mieli swój
koœció³ w Szmiglu. Do r. 1791 wchodzi³
ca³y powiat w sk³ad pow. koœciañskiego,
od którego odpad³y wówczas parafie Ka-
mieniec i Wielichowo, które wcielono do
pow. miêdzyrzeckiego; za Prus po³udnio-
wych nale¿a³ ten skrawek ziemi wielko-
polskiej do inspekcji wschowskiej, za ks.
warszawskiego do departamentu po-
znañskiego, od r. 1815 do 1887 do pow.
koœciañskiego.
Cmentarzyska z popielnicami odkopano
w osadach: Barchlin, Bia³cz, Bucz, Char-
bielin, Czacz, D³u¿yna, GoŸdzichowo,
Lipno, Morownica, Popowo Polskie, Po-
œwiêtne, Przysieka Polska i Niemiecka,
S¹czkowo, Siekówko, Szmigiel, Soko³o-
wo, Sp³awie, Szczepankowo, Trzebidza,
Ujazd, Wielichowo, Wilkowo Polskie,
Wolkowo, Ziemin i ¯ydowo. Nasypy
ziemne, znajduj¹ siê na Czaczu, Kamieñ-
cu i pod Ma³emi £êkami. Na Jezierzycach
odkryto groblê w jeziorze. Proboszcz
kamieniecki posiada cenny zbiór wyko-
palisk.
Dekanat szmigielski rozci¹ga siê od K¹-
kolewa i z pod Krzywinia ku zach, do
Przemêtu i od Szmigla ku p³d. do Mor-
kowa, obejmuje p³d.-zach. czêœæ powiatu
szmigielskiego, wchodzi do pow. pogra-
nicznych babimoskiego i wschowskiego.
Graniczy na p³n. z dek. koœciañskim
i grodziskim, na zach. z wschowskim, na
p³d. z wschowskim, leszczyñskim i krob-

skim, na wschodzie z szremskim; ma
13 koœcio³ów paraf.: Bojanowo Stare, Bro-
nikowo, Bucz (Grobin), Czerwona Wieœ,
Drzeczkowo, Goniembice, Górka Du-
chowna, K¹kolewo, Morkowo, Osieczna,
Przemêt, Radomicko i Szmigiel, koœció³
filialny w Osiecznie, altaryê (Altarja, od
³ac. altare, o³tarz, znaczy fundusz albo
zapis na utrzymanie o³tarza lub kaplicy
w koœciele - przyp. red.). w Bronikowie,
5 kaplic: w Jurkowie, Szmiglu, Starkowie
i 2 w Przemêcie, 22 szkó³ parafial., 3 szpi-
tale koœc. i 20808 dusz. Cudowne obrazy
N.M. Panny znajduj¹ siê w Charbielinie,
Jurkowie i Górce Duchownej, œw. Idzie-
go w Czerwonej Wsi, œœ Benona i Barba-
ry w Buczu. Protestanci maj¹ jeden tyl-
ko koœció³ par. w Szmiglu; osady le¿¹ce
poza t¹ parafi¹ wcielone s¹ do koœcio³ów
par. le¿¹cych poza granicami powiaty: jak
to: Grodzisk, Koœcian, Osieczna, Rako-
niewice, W³oszakowice.

Targowisko 1.) urzêd. Targowitz, Tar-
gowiecze r. 1355, Targowiszcze 1376, wœ.
w pow. koœciañskim (Szmigiel), o 7 klm.
na p³d. od Szmigla, nad Zieminem (dop³.
Obry), par. Górka Duchowna, poczta i st.
dr. ¿el. w Lipnie (Leipe Bz. Posen)
o 4 klm.; ma 44 dm., 306 mk. kat. i 485 ha
(396 roli, 40 ³¹k, 17 lasu). W r. 1355 przy-
s¹dzono klasztorowi lubiñskiemu po³o-
wê m³yna w T., z po³ow¹ sadzawki na
Radomicku, przeciw uroszczeniom Do-
bies³awa z Zieleñca. R. 1376 opat Sobie-
s³aw nada³ Maciejowi synowi Marcina
so³tystwo w T. celem osadzenia wsi na
prawie niemieckim, przekazuj¹c mu
5 pó³³anków roli, 3 zagrody, ³¹kê nad rz.
Brnew¹ (Ziemin), m³yn Skrobacz, karcz-
mê, wyspê przy m³ynie, ró¿ne jatki i trze-
ci denar ze spraw (Kod. Wielkop.,
n. 1327, 1732); oko³o r. 1580 by³o na T. 9
1/3 ³an. os., 2 zagr. i 2 rzem. Rz¹d pruski
zabra³ T. i wcieli³ do dóbr Górki Duchow-
nej.

Wonieœæ al. Woniejœæ, niem. Woynitz,
w dok. Woneszcz, Wonec, Wonesesz,
Uneszce, wœ koœcielna, w pow. koœciañ-
skim (szmigielskim), urz¹d okr. w Szmi-
glu, urz. poczt. w Starem Bojanowie (Alt.-
Boyen), szko³y i paraf. katol. z koœcio³em
w miejscu, ewang. i s¹d okr. w Szmiglu.
Wœ gospod. ma 228 ha, 7 dm. 81 mk. (59
katol.); wœ rycerska ma 724 ha, 28 dm.,
339 mk. (279 katol.). W. le¿y na p³d. od
Koœciana, wsch. Szmigla, zach.-p³d. Krzy-
winia.

cdn.
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27 lutego - Robaczyn
Ok. godz. 16:00 policjanci WRD zatrzy-
mali kieruj¹cego fiatem ducato, 22-letnie-
go mieszkañca pow. koœciañskiego.
W trakcie kontroli okaza³o siê, ¿e mê¿-
czyzna ten kierowa³ pojazdem wbrew
obowi¹zuj¹cemu zakazowi s¹dowemu.

2 marca - Niet¹¿kowo
Ok. godz. 7:18 na skrzy¿owaniu drogi
E-5 z ul. Leszczyñsk¹ kieruj¹cy fiatem
punto, mieszkaniec pow. koœciañskiego,
nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od
poprzedzaj¹cego go pojazdu i najecha³ na
ty³ pojazdu mazda kierowanego przez
mieszkañca pow. w¹growickiego. Spraw-
ca kolizji zosta³ ukarany MKK.

5 marca - Niet¹¿kowo
Ok. godz. 13:17 na ul. Arciszewskiego
kieruj¹cy samochodem marki Renault
Megane, 28-letni mieszkaniec pow. ko-
œciañskiego, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu i doprowadzi³ do kolizji z po-
jazdem marki Ford, kierowanym przez
19-letniego mieszkañca pow. koœciañ-

skiego. Sprawa kolizji zosta³ ukarany
MKK.

6 marca - Wydorowo
Ok. godz. 8:49 na drodze K-5 kieruj¹cy
vw caddy, 41-letni mieszkaniec Wscho-
wy, uderzy³ w ty³ mercedesa sprintera
kierowanego przez 43-letniego mieszkañ-
ca Leszna. Sprawca kolizji zosta³ ukara-
ny MKK.

9 marca - Machcin
Ok. godz. 18:18 policjanci WRD z KPP
w Koœcianie zatrzymali kieruj¹cego re-
naultem clio, 41-letniego mieszkañca
pow. koœciañskiego, bêd¹cego w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie stanu trzeŸwoœci
wykaza³o ponad pó³ promila alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

10 marca - Karmin
Ok. godz. 17:40 dy¿urny KPP w Koœcia-
nie zosta³ telefonicznie powiadomiony
o zdarzeniu drogowym, które mia³o miej-
sce na drodze pomiêdzy miejscowoœcia-
mi Karmin - Popowo Wonieskie. Jak wy-
nika ze wstêpnych ustaleñ, tego dnia,
krótko przed zg³oszeniem, kieruj¹cy mo-
tocyklem marki Suzuki, 55-letni miesz-
kaniec pow. leszczyñskiego, z nieustalo-

nej dotychczas przyczyny najecha³ na ty³
przyczepy rolniczej, która by³a z³¹czona
z ci¹gnikiem rolniczym marki John De-
ere, kierowanym przez 17-letniego miesz-
kañca pow. koœciañskiego. W chwili zda-
rzenia kierowca ci¹gnika wykonywa³ ma-
newr skrêtu w lewo. Kierowca motocy-
kla, mimo podjêtej akcji reanimacyjnej
przez za³ogê karetki pogotowia, zmar³.
Kierowca ci¹gnika by³ trzeŸwy. Teraz
policja bada okolicznoœci zaistnia³ego
wypadku.

17 marca - Karmin
Ok. godz. 16:35 policjanci PP w Œmiglu
zatrzymali kieruj¹cego rowerem bêd¹ce-
go w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie sta-
nu trzeŸwoœci wykaza³o ponad 1 promil
alkoholu w organizmie kontrolowanego.

21 marca  - Czacz
Ok. godz. 12:50 , kieruj¹ca oplem meri-
va, 24-letnia mieszkanka powiatu wolsz-
tyñskiego nie udzieli³a pierwszeñstwa
przejazdu 16-letniemu mieszkañcowi gm.
Œmigiel jad¹cemu motorowerem i dopro-
wadzi³a do kolizji pojazdów. Kieruj¹ca
oplem zosta³a ukarana mandatem kar-
nym.

Choæ zima nam w tym roku szczegól-
nie nie dokucza³a, „Smerfy” z Przed-

szkola Samorz¹dowego w Œmiglu (od-
dzia³ w ¯egrówku) postanowi³y godnie
j¹ po¿egnaæ. Zgodnie z tradycj¹ zrobi³y
s³omian¹ kuk³ê - Marzannê. Na powita-

SMERFY WITA£Y WIOSNÊ
nie wiosny przygo-
towa³y siê koloro-
wo. Dzieci mia³y ze
sob¹ wiosenne ga-
iki, wianki, a na
twarzach weso³e

malunki. Œpiewa-
j¹c piosenkê, z Ma-
rzann¹ na czele, ru-
szy³y barwnym ko-
rowodem. Przed-

szkolaki po¿egna³y zimê, wrzucaj¹c ku-
k³ê do wody. Teraz mamy nadziejê, ¿e
wiosna bêdzie hojna i pogodna.

A. £ochowicz
foto archiwum

Radosne Smerfy

Wiosenny pochód
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 4/15
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 3/15
brzmia³o: „WIELKI POST”. Nagrodê -
du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez Restaura-
cjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzymuje Beata
Marach ze Œmigla

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

Pionowo
1. wojskowa dyscyplina
2. naddatek
3. zgromadzenie
4. pukle
5. Œwirus, wariat
6. peleng
8. ratunkowa
9. echosonda
10. niby we³na
16. ...Campbell
17. Lubiczówna
18. k³oda
23. stoki
27. ch³am
28. ... niejadek
29. odrobina
31. szyderstwo
32. gobelin
33. donios³oœæ, stopieñ wojskowy
34. podatek
36. ...Elektroda
37. ... Maiden
38. ciêgi
40. trochê

Poziomo
7. wyolbrzymienie
11. pobli¿e
12. ...tiki
13. ... Kichot

14. bielactwo
15. konkluzje
19. s³up
20. koncepcja
21. malowana
22. szpetota
24. innowator
25. pulsuje
26. brukowa
30. pra lotniarz
35. zaklêcie
36. ...Straits
39. np. sprz¹tanie
41. awanturnica
42. retor
43. zeszyt
44. dawka
45. golas
46. osadzony
47. likwidacja
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EMERYTURA MIESZANA
JUŻ TYLKO DLA NIELICZNYCH
Reforma emerytalna z 1999 roku wpro-
wadzi³a dla osób urodzonych po 31 grud-
nia 1948 roku tzw. nowe zasady ustala-
nia wysokoœci emerytur. Przyznawane od
2009 roku, bez prawa wyboru najbardziej
korzystnego okresu z ca³ego przebiegu
ubezpieczenia, z regu³y s¹ du¿e ni¿sze,
ni¿ gdyby by³y obliczane na starych za-
sadach. Aby nieco z³agodziæ tê ró¿nicê,
ustawodawca przewidzia³ okres przej-
œciowy z mo¿liwoœci¹ zastosowania tzw.
mieszanych zasad ustalenia emerytury.
Niestety obejmowa³ on wy³¹cznie lata
2009-2014. Dziœ emeryturê mieszan¹
mog¹ zatem otrzymaæ nieliczni, którzy
nie wyst¹pili wczeœniej o to œwiadczenie.

Kr¹g osób uprawnionych
Mieszane zasady ustalania wysokoœci
emerytury przewidziane s¹ dla osób,
o których mowa w art. 183 ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS, zwanej ustaw¹
emerytaln¹, a wiêc dla osób urodzonych
po 31 grudnia 1948 r., które wiek upraw-
niaj¹cy do emerytury ukoñczy³y w latach
2009-2014, choæ pierwotnie zak³adano
nieco krótszy okres (do koñca 2013 r.).
Zosta³ on wyd³u¿ony o jeden rok za
spraw¹ ustawy o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS oraz niektórych
ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.637). Co istot-
ne chodzi tu zarówno o ukoñczenie:
- powszechnego wieku emerytalnego,

ustalonego indywidualnie dla ka¿dego
ubezpieczonego w zale¿noœci od daty
jego urodzenia,

- wieku uprawniaj¹cego do wczeœniejszej
emerytury miêdzy innymi z tytu³u pra-
cy w szczególnych warunkach w opar-
ciu o art. 184 ustawy emerytalnej (np.
55 lat dla kobiet i 60 lat dla mê¿czyzn).

Przy czym, na emeryturê mieszan¹ mog¹
liczyæ wy³¹cznie osoby, które:
- nie przyst¹pi³y do OFE lub z³o¿y³y wnio-

sek o przekazanie œrodków zgromadzo-
nych na rachunku w OFE za poœrednic-
twem ZUS, na dochody bud¿etu pañ-
stwa,

- nie pobra³y (choæby za jeden miesi¹c)
wczeœniejszej emerytury przyznanej na
podstawie przepisów art. 46 lub 50 usta-
wy emerytalnej.

Osoby uprawnione do emerytury
mieszanej
Kobiety urodzone w okresie od 1 stycz-
nia 1949 roku do 30 czerwca 1954 roku,
które powszechny wiek emer ytalny

ukoñczy³y w latach 2009-2014, niezale¿-
nie od daty wyst¹pienia z wnioskiem
o przyznanie emerytury.
Mê¿czyŸni urodzeni w okresie od 1 stycz-
nia do 30 czerwca 1949 roku, którzy po-
wszechny wiek emerytalny ukoñczyli
w latach 2009-2014., niezale¿nie od daty
wyst¹pienia z wnioskiem o przyznanie
emerytury.
Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia
1948 roku, którzy w latach 2009-2014
ukoñczyli wiek uprawniaj¹cy ich do przej-
œcia na wczeœniejsz¹ emeryturê, niezale¿-
nie od daty wyst¹pienia z wnioskiem
o przyznanie emerytury.

Co to jest emerytura mieszana?
Emerytur¹ mieszan¹ jest emerytura ob-
liczana czêœciowo wed³ug nowych regu³.
Na jej ca³oœæ sk³adaj¹ siê procentowe
wartoœci emerytury ustalonej odpowied-
nio na podstawie:
a) art. 53 ustawy emerytalnej, a wiêc
w oparciu o:
- kwotê bazow¹,
- udokumentowane okresy sk³adkowe
i niesk³adkowe,
- podstawê wymiaru emerytury, obli-
czan¹ zgodnie z art. 15-16 ustawy eme-
rytalnej, z najbardziej korzystnych dla
danego ubezpieczonego 10 lat z ostatnie-
go 20-lecia lub 20 lat wybranych z ca³ego
okresu ubezpieczenia,
b) ar t. 26 ustawy emer ytalnej, tj.
z uwzglêdnieniem:
- zwaloryzowanych sk³adek zaewidencjo-
nowanych na koncie ubezpieczonego
pocz¹wszy od 1 stycznia 1999 roku do
koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego mie-
si¹c, od którego przys³uguje wyp³ata
emerytury,
- zwaloryzowanego kapita³u pocz¹tkowe-
go,
- kwot zaewidencjonowanych na subkon-

cie w ZUS, a tak¿e œredniego dalszego
trwania ¿ycia dla osób w wieku równym
wiekowi przejœcia na emeryturê danego
ubezpieczonego.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e te procentowe pro-
porcje na korzyœæ nowej emerytury zmie-
niaj¹ siê, co do zasady co roku. Im zatem
bli¿ej koñca wskazanego okresu dana
osoba koñczy³a wymagany wiek, tym
mniejsza czêœæ emerytury obliczona jest
wed³ug starych zasad (tabela poni¿ej).
Emerytura ustalona na mieszanych za-
sadach jest jednak przyznawana jedynie
wówczas, gdy oka¿e siê korzystniejsza od
œwiadczenia obliczonego wy³¹cznie we-
d³ug nowych regu³.

Emerytury przyznawane po 2014
roku
Warunkiem skorzystania z mo¿liwoœci
obliczenia emerytury na mieszanych
zasadach jest ukoñczenie we wskazanym
okresie przejœciowym wieku uprawniaj¹-
cego do emerytury. Nie ma jednak zna-
czenia, kiedy ubezpieczony, spe³niaj¹cy
wymagane warunki wyst¹pi z wnioskiem
o to œwiadczenie. Na emeryturê mie-
szan¹ nie mo¿e zatem liczyæ ubezpieczo-
ny, który wymagany wiek ukoñczy³ lub
ukoñczy po 31 grudnia 2014 roku.
W dalszym ci¹gu jednak ZUS bêdzie
przyznawa³ prawo do takiego œwiadcze-
nia osobom, które wiek uprawniaj¹cy do
emerytury osi¹gnê³y w latach 2009-2014,
nawet jeœli z wnioskiem o to œwiadcze-
nie wyst¹pi³y lub wyst¹pi¹ po zakoñcze-
niu tego okresu.

H.C.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17.12.199 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

Sposób obliczenia emerytury mieszanej
w zale¿noœci od roku ukoñczenia wieku

uprawniaj¹cego do emerytury
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Niezgodnoœci i uwagi wykazane w ra-
porcie z audytu przeprowadzonego

w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu:
1. Brak jakichkolwiek zapisów w ksi¹¿-
kach obiektów budowlanych dotycz¹-
cych przeprowadzonych remontów.
2.Brak planów remontowych dla posia-
danych obiektów budowlanych oraz
kosztorysów zwi¹zanych z wykonywany-
mi remontami budynków i pomieszczeñ.
3. Brak ksi¹¿ek obiektów budowlanych
dla budynków gospodarczych bêd¹cych
w posiadaniu Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu.
4. Brak wykonania zaleceñ pokontrol-
nych zawartych w wyst¹pieniu pokon-
trolnym Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia
29 czerwca 2012 roku.
5. Brak aktualnego regulaminu organi-
zacyjnego i aktualnego schematu orga-
nizacyjnego Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu.
6. Brak regulaminu udzielania zamówieñ
publicznych.
7. Nieprawid³owo przeprowadzona in-
wentaryzacja œrodków trwa³ych i wypo-
sa¿enia w roku 2012.
8. Nieprzeprowadzona inwentaryzacja
œrodków trwa³ych i wyposa¿enia w roku

RAPORT Z AUDYTU
2014.
9. Brak wykonania decyzji powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Koœcianie nakazuj¹cej rozbiórkê bu-
dynku gospodarczego na dzia³ce ozna-
czonej nr geodezyjnym 481/6 w Czaczu
przy ul. Parkowej 3, który stwarza³ zagro-
¿enie dla osób postronnych w terminie
od 16 lipca 2013 r. do 31 maja 2014 r.
10. Nieprzeprowadzenie formalnej likwi-
dacji œrodków trwa³ych przy sprzeda¿y
mieszkañ komunalnych poprzez niewy-
stawienie protoko³u likwidacji i doku-
mentu LT, co spowodowa³o b³êdy ksiê-
gowe w zakresie amortyzacji œrodków
trwa³ych.
11. Nieprzeprowadzenie formalnej likwi-
dacji œrodków trwa³ych przy sprzeda¿y
z³omu w postaci szyn kolejowych poprzez
niewystawienie protoko³u likwidacji
i dokumentu LT, co spowodowa³o b³êdy
ksiêgowe w zakresie amortyzacji œrod-
ków trwa³ych.
12.Niezapewnienie wymaganej obs³ugi
dla Œmigielskiej Kolei W¹skotorowej
zgodnie ze œwiadectwami bezpieczeñ-
stwa wydanymi przez Urz¹d Transportu
Kolejowego, co spowodowa³o zagro¿enie
zarówno dla pracowników, jak i u¿ytkow-
ników kolei w¹skotorowej.

13. Brak w³aœciwego nadzoru nad funk-
cjonowaniem Œmigielskiej Kolei W¹sko-
torowej:
- dzia³anie niezgodne ze œwiadectwami
bezpieczeñstwa Urzêdu Transportu Ko-
lejowego oraz przepisami wewnêtrznymi
okreœlaj¹cymi warunki techniczne oraz
zasady i wymagania dotycz¹ce bezpie-
czeñstwa prowadzenia ruchu kolejowe-
go i utrzymania infrastruktury kolejowej
oraz zasady i wymagania organizacyjne
zwi¹zane z utrzymaniem i eksploatacj¹
pojazdów kolejowych,
- ruch kolei na trasach nieuwzglêdnio-
nych w œwiadectwie bezpieczeñstwa
i przepisach wewnêtrznych,
- brak œwiadectw dopuszczenia wykorzy-
stywanych wagonów kolejowych, co spo-
wodowa³o zagro¿enie zarówno dla pra-
cowników, jak i u¿ytkowników kolei w¹-
skotorowej,
- brak badañ technicznych wymaganych
przez Transportowy Dozór Techniczny
w zakresie sprawdzenia zbiorników sprê-
¿onego powietrza w lokomotywach spa-
linowych L45H, co spowodowa³o zagro-
¿enie zarówno dla pracowników, jak
i u¿ytkowników kolei w¹skotorowej.

Ÿród³o www.smigiel.pl

W sali sportowej œmigielskiej szko³y
do rywalizacji o puchar Ma³gorzaty

Adamczak - burmistrz Œmigla stanê³y dru¿y-
ny „OKFiR” i „Przyszliœmy tylko popatrzeæ”.
Organizator imprezy - Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu mia³ w planach
zorganizowanie turnieju, a nie tylko meczu,
niestety kontuzje oraz choroby wykluczy³y
dwie z czterech zg³oszonych ekip.
Sêdziowie - Tomasz Fr¹ckowiak i Mi³osz Kup-

MECZ O PUCHAR BURMISTRZ ŒMIGLA
ka, podjêli decyzjê o rozegraniu piêcioseto-
wego meczu. Dru¿yna OKFiR nie da³a siê
pokonaæ i jej kapitan - Jakub Kluczyñski ode-
bra³ puchar z r¹k Burmistrz Œmigla. Poko-
nana dru¿yna otrzyma³a pami¹tkow¹ statu-
etkê.
Sêdziowie wybrali równie¿ najlepszego za-
wodnika. Zosta³ nim Jakub Stanek.

OKFiR
foto OKFiR

Dwie dru¿yny z gminy Œmigiel
uczestniczy³y w zorganizowanym

z okazji Dnia Kobiet, Turniej Pi³ki Siatkowej.
Rywalizacja o puchar burmistrza Krzywinia
odby³a siê 1 marca br. w Krzywiniu.
Nasze zawodniczki „spisa³y siê na medal”,
gdy¿ drugie miejsce zajê³a dziewczêca dru-
¿yna „Byczki Gniewowo”, która gra³a w sk³a-
dzie: Paulina Przybylska, Daria Œlota³a, We-
ronika Szczerbal, Olga Micha³owska, Mar-
celina Jêdrczak oraz Weronika Buchert.
Najlepsz¹ z nich okaza³a siê tego dnia Daria
Œlota³a. Natomiast trzecie miejsce wywalczy³a
dru¿yna „Czarne” ze Starej Przysieki Pierw-
szej. Dziewczyny gra³y w sk³adzie: Ma³gorza-
ta Rzepka, Izabela Bohn, Paulina Bohn, Ma³-

TURNIEJ Z OKAZJI DNIA KOBIET
gorzata Roszak i Alek-
sandra Stró¿yñska.
Najlepsz¹ zawodniczk¹
tej dru¿yny okaza³a siê
Ma³gorzata Rzepka.
Ka¿da dru¿yna otrzy-
ma³a puchar oraz pi³ki
siatkowe. Nagrody
wrêczy³ burmistrz
Krzywinia - Jacek No-
wak.
Pozytywnym gestem
by³o tak¿e wrêczenie
ka¿dej uczestniczce turnieju kwiatka w do-
niczce.
Z okazji œwi¹t Wielkanocnych, „Byczki Gnie-

wowo” sk³adaj¹ ¿yczenia  zdrowia i pomyœl-
noœci wszystkim sponsorom.

K.Pawlak, R.Cichocki, foto archiwum

Walczy³y o puchar burmistrza Krzywinia

Burmistrz Œmigla z zawodnikami
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Za nami ju¿ kolejne, XVI Otwarte Mi-
strzostwa Œmigla w Kopa. W tym

roku turniej zebra³ rekordow¹ liczbê - stu
oœmiu graczy, w tym trzy panie.
W sali widowiskowej Centrum Kultury
w Œmiglu spotkali siê zarówno mieszkañ-
cy naszej gminy, jak i: Wolsztyna, G³ucho-
wa, D³u¿yny, Czempinia, a na-
wet Kalisza.
Gracze rywalizowali o puchar
burmistrza Œmigla - Ma³gorza-
ty Adamczak, a tak¿e cenne
nagrody od organizatora impre-
zy - Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. Do zdo-
bycia by³y miêdzy innymi: ta-
blet, kuchenka mikrofalowa,
odkurzacz, blender, komplet
garnków oraz toster.
Zgodnie z regulaminem turnie-
ju grano piêæ rund po trzydzie-
œci dwa rozdania. W ka¿dej run-
dzie zawodnik móg³ zdobyæ 5, 3, 1 lub 0
punktów. Kwestie sporne rozstrzyga³
sêdzia turnieju - Piotr Baranowski. Po
trzeciej rundzie zawodnicy mieli czas na
posi³ek.
Z up³ywem czasu ros³y emocje - wyniki

XVI MISTRZOSTWA ŒMIGLA W KOPA
podawano tylko po trzeciej rundzie.
Wreszcie nadszed³ czas og³oszenia wy-
ników. Zwyciêzc¹ turnieju okaza³ siê pan
Jacek Walter z Poladowa, który w nagro-
dê otrzyma³ puchar burmistrza Œmigla
oraz tablet. Wœród kobiet najwiêcej punk-
tów (14,5) zdoby³a pani Barbara Skó-

rzewska, która równie¿ otrzyma³a nagro-
dê. Nowym elementem turnieju by³o roz-
losowanie nagrody pomiêdzy wszystkich
uczestników turnieju - komplet zegarków
(damski i mêski). Szczêœcie uœmiechnê-
³o siê do pana Stefana Olejnika z Koœcia-

na.
Najlepsza dziesi¹tka turnieju:
I miejsce - Jacek Walter z Poladowa /23
pkt. 167 ma³ych/,
II miejsce - Eugeniusz Pawlak z Betko-
wa /23 pkt. 159 ma³ych/,
III miejsce - Stanis³aw Sikora

z Lubosza Starego /22 pkt./,
IV miejsce - Micha³ Olejnik
z ¯egrowa /20 pkt./,
V miejsce - Miros³aw Kêdziora
z Czarkowa /19 pkt. 123 ma-
³ych/,
VI miejsce - Janusz Konieczny
z Ratowic /19 pkt. 116 ma³ych
punktów/,
VII miejsce - Klemens Dudziak
ze Starych Oborzysk /18 pkt.
104 ma³e pkt./,
VIII miejsce - Zbigniew Rataj-
czak z Wolsztyna /18 pkt. 72
ma³ych/,

IX miejsce - Aleksander Kamieniarz
z Nowej Wsi /18 pkt. 70 ma³ych pkt./,
X miejsce - Józef Szymañski z Wojnowic
/17 pkt./.

OKFiR
foto OKFiR

W ramach programu „Ferie zimowe
na sportowo”, og³oszonego przez

Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych
Starostwa Powiatowego w Koœcianie,
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu zaproponowa³ dzieciom i m³o-
dzie¿y blok imprez sportowo-rekreacyj-
nych.
W ci¹gu dwóch tygodni dzieci wyjecha-
³y dwukrotnie na basen do Koœciana oraz
równie¿ dwukrotnie na koœciañskie lodo-
wisko. Te wyjazdy cieszy³y siê najwiêk-
szym zainteresowaniem - wziê³o w nich
udzia³ ponad stu szeœædziesiêciu uczest-
ników.

SPORTOWE FERIE
Odby³y siê tak¿e turnieje i zajêcia w œred-
niej sali sportowej œmigielskiego gimna-
zjum:
- 20 lutego turniej koszykówki ch³opców

klas gimnazjalnych, w którym wziê³y
udzia³ trzy dru¿yny. I miejsce zajê³a dru-
¿yna Polcoper,

- 21 lutego turniej siatkówki dru¿yn mie-
szanych dla m³odzie¿y 14-17 lat. Zg³osi-
³y siê cztery ekipy. Miejsce I zaj¹³ Apo-
linarska Team, II miejsce „Grzeœki
w czekoladzie”, III miejsce H2O, a IV
miejsce Polcoper.

W turniejach dru¿yny zajmuj¹ce miejsca
I-III otrzyma³y medale, a wszyscy uczest-

nicy napoje i cze-
kolady.
W sobotê, 28 lu-
tego, równie¿
w sali sportowej,
dzieci klas I-IV
szkó³ podstawo-
wych wziê³y udzia³
w grach i zaba-
wach spor to-
wych. Nagroda-
mi by³y s³odko-
œci.
Dziêki porozu-
mieniu podpisa-
nemu pomiêdzy

powiatem koœciañskim, a gmin¹ Œmigiel
koszty przejazdów, biletów wstêpu oraz
nagród ponosili wspólnie powiat oraz
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu - bezpoœredni wykonawca.

OKFiR, foto OKFiR

Zwyciescy turniejów otrzymali medale

Na lodowisku






