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VII sesja Rady Miejskiej Œmigla
Rada Miejska Œmigla zebra³a siê pod-

czas marcowej sesji w kompletnym
sk³adzie. Posiedzenie tradycyjnie odby-
³o siê w ostatni czwartek miesi¹ca. Rad-
ni podjêli szeœæ uchwa³, w tym w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i zbiorowe odprowadza-
nie œcieków.

Od 1 maja br. bêdzie obowi¹zywa³o
8 grup taryfowych za wodê i 4 grupy tary-
fowe za œcieki. W taryfikatorze, bez dop³at,
ceny wody ulegn¹ obni¿eniu stosownie do
grup taryfowych w ten sposób, ¿e najni¿-
sza obni¿ka wyniesie 5 gr. (na grupach
taryfowych od 1 do 4), zaœ najwy¿sza 36
gr. Najwy¿sza obni¿ka dotyczyæ bêdzie
przedsiêbiorców. Cena dla œcieków po-
zostanie na dotychczasowym poziomie.
Zmianie ulegn¹ te¿ op³aty abonamento-
we, na które sk³adaj¹ siê: odczyt, rozli-
czenie oraz gotowoœæ. Op³ata abonamen-
towa bêdzie zró¿nicowana i uzale¿niona
od rodzaju odbiorców. Grupy taryfowe
za wodê dziel¹ siê ze wzglêdu na cel u¿y-
wania wody nastêpuj¹co: grupa W1-W4:
cele socjalno-bytowe (gospodarstwa do-
mowe), grupa W5-W6 farmaceutyczno-
spo¿ywcze i grupa W7-W8 pozosta³e.
Dop³aty do taryfowej grupy odbiorców
us³ug, w zakresie zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania œcieków,

radni uchwalili w paŸdzierniku ubieg³ego
roku. Przypomnijmy, ¿e wysokoœæ dop³a-
ty do 1 m3 wody wynosi 8 gr. a do 1 m3
œcieków  2,70 z³.

Do cen i stawek op³at nale¿y doliczyæ
podatek od towarów i us³ug oraz uwzglêd-
niæ dop³aty.

Ponadto rada, utrzymuj¹c stanowisko lat
ubieg³ych, nie wyrazi³a zgody na wyodrêb-
nienie w bud¿ecie gminy na rok 2016 œrod-
ków stanowi¹cych fundusz so³ecki.

W trakcie sesji zosta³a podjêta tak¿e
uchwa³a w sprawie przyst¹pienia so³ectwa
Bronikowo do programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020” oraz uchwa³a
w sprawie wprowadzenia bie¿¹cych zmian
w bud¿ecie gminy.

Radni podjêli tak¿e
uchwa³ê w sprawie
wyra¿enia zgody
na ustanowienie s³u-
¿ebnoœci przesy³u
dla dzia³ki gminnej
w Œmiglu w zwi¹zku
z przebudow¹ istniej¹-
cej napowietrznej linii
energetycznej relacji
Œmigiel-Leszno Gro-
nowo oraz zmienili
uchwa³ê dotycz¹c¹
„Programu wspó³pra-

cy Gminy Œmigiel z organizacjami poza-
rz¹dowymi oraz innymi podmiotami dzia-
³aj¹cymi w sferze dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego na rok 2015”. Korekta dotyczy
dodatkowego zadania w zakresie rozwoju
i utrzymania szlaków turystycznych, na
które zosta³y przeznaczone dodatkowe
œrodki z bud¿etu gminy w wysokoœci 900
z³.

Podczas sesji obecny by³ równie¿ zastêp-
ca Komendanta Powiatowego Policji, któ-
ry przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alno-
œci Komendanta Powiatowego Policji
w Koœcianie oraz informacjê o stanie bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego na te-
renie powiatu koœciañskiego w 2014 r.

AKA, foto A. Kasperska
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W lutym, w gminie Œmigiel, przy-
sz³y na œwiat trojaczki: Aleksan-

dra, Michalina i Maciej. Z gratulacjami
do szczêœliwych rodziców - Barbary
Mika-Samol i Bartosza Samola z Kosza-
nowa oraz prezentami dla maluszków, 31
marca 2015 r., pospieszy³y burmistrz -
Ma³gorzata Adamczak, a tak¿e Barbara
Kuderska - kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Œmiglu.

Dzieci, jak to bywa u wieloraczków, uro-
dzi³y siê maleñkie. Najmniejsze wa¿y³o
zaledwie 1,7 kg, a najwiêksze 1,9 kg.
Oboje rodzice pracuj¹. Tata trojaczków
jest zawodowym stra¿akiem, zaœ mama
pracownic¹ administracji w szkole.

AKA, foto AKA

Trojaczki w gminie Œmigiel
Odwiedziny u Aleksandry, Michaliny i Macieja

Z medalistami tegorocznych, XIII Mi-
strzostw Powiatu Koœciañskiego

w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboar-
dzie, które odby³y siê 7 marca w Zieleñ-
cu, spotka³a siê 7 kwietnia w Urzêdzie
Miejskim Œmigla burmistrz Ma³gorzata
Adamczak. Celem spotkania by³o z³o¿e-
nie gratulacji zawodnikom oraz wrêcze-
nie im upominków. Pani burmistrz towa-

Medaliœci otrzymali gratulacje
rzyszy³ jej zastêpca - Marcin Jurga.

Reprezentanci gminy Œmigiel zdobyli
³¹cznie 13 medali - trzy z³ote, trzy srebr-
ne i trzy br¹zowe. Najlepszy czas w swo-
ich kategoriach wiekowych uzyskali: Jo-
anna Kowalska, Kazimierz Jaœkowiak
i Jerzy Galas. Srebrne medale z Zieleñca
przywieŸli: Aleksander Nadobny, Zbi-
gniew Waligóra oraz Ma³gorzata Marci-

niak, zaœ br¹zowe: Monika Elsner-¯ak,
Piotr Kaczmarek i Wojciech Zimniak.

W snowboardzie, w swoich kategoriach
wiekowych pierwsze miejsca zajêli: S³a-
womir i Kamil Kowalscy. Srebro wywal-
czy³ Miko³aj Adamczewski, a br¹z Micha³
Bednarczyk.

AKA
foto A. Kasperska

Centralna Inauguracja Dni Olimpi-
czyka odby³a siê 17 kwietnia w Ra-

cocie. Tego dnia z r¹k prezydenta RP -
Bronis³awa Komorowskiego Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi odebra³a Danuta Strzel-
czyk - nauczyciel wychowania fizyczne-
go i jednoczeœnie radna Rady Miejskiej
Œmigla. Nie jest to jedyna nagroda, któr¹
zdoby³a œmigielanka - w 2008 roku zosta-
³a wyró¿niona „Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej”, a w 2013 r. „Br¹zow¹
odznak¹ za zas³ugi dla sportu”.

Racot to jedyna miejscowoœæ, w której
dwukrotnie odby³y siê centralne uroczy-
stoœci Dni Olimpijczyka. W 1992 roku

Odznaczone medalami
miejscowe gimnazjum i SKS Jantar po raz
pierwszy byli gospodarzami inauguracji.
W hali sportowej pojawili siê przedsta-
wiciele Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go, medaliœci olimpijscy, parlamentarzy-
œci, wojewoda wielkopolski oraz samorz¹-
dowcy.

Warto wspomnieæ, ¿e medal Komisji
Edukacji Narodowej minister Joanny
Kluzik-Rostowskiej otrzyma³a Marzena
Kowalczyk - by³a dyrektor Samorz¹dowe-
go Gimnazjum i Szko³y Podstawowej im.
Konstytucji 3 maja w Œmiglu.

M.M., foto archiwum

Gratulacje odebra³ Kamil KowalskiZdobywca br¹zowego medalu - Wojciech Zimniak

Danuta Strzelczyk i Marzena Kowalczyk
z burmistrz Œmigla
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R edakcja „Wiadomoœci Koœciañ-
skich” po raz 25 nagrodzi³a osoby,

które maj¹ wybitne zas³ugi w dziedzinie
kultury i ¿ycia spo³eczno-gospodarczego
regionu.

Statuetkê z br¹zu, przedstawiaj¹c¹ ty-
tu³ow¹ stronê „WK”, otrzymuj¹ raz
w roku wybitne osobistoœci - regionali-
œci, dziennikarze, dzia³acze spo³eczni i sa-
morz¹dowi oraz przedsiêbiorcy. Wœród
dotychczas wyró¿nionych znajduj¹ siê
tak¿e obcokrajowcy i przedstawiciele
emigracji polskiej, zwi¹zani z Wielko-
polsk¹.

Laureatami XXV edycji nagród „WK”
zostali: Leszek Michalczak z Koœciana -
za regionalizm, Jaros³aw Adamek z Lesz-
na - za mikrofon i pióro, Grzegorz Ko-
nieczny z Turwi - za troskê o zabytki oraz
Micha³ Szybiak ze Œmigla - za przedsiê-
biorczoœæ. Ponadto, po raz dwudziesty
pierwszy redakcja „WK” przyzna³a wy-
ró¿nienie za dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ -
„Dobry Gospodarz”. Tym zaszczytnym
tytu³em uhonorowano so³tysa wsi Jasieñ
- Bronis³awa Michalaka.

Przyznano statuetki „Wiadomoœci Koœciañskich”
Przybli¿my postaæ za-

s³u¿onego Œmigielani-
na:
Micha³ Szybiak jest za³o-
¿ycielem i prezesem fir-
my Grupa Producentów
Rolnych Michel Pasze
sp. z o.o. Jest cz³owie-
kiem przedsiêbiorczym -
pierwsz¹ dzia³alnoœæ roz-
pocz¹³ i z powodzeniem
prowadzi³ ju¿ wieku
18 lat. W 2007 r. wspó³-
tworzy³ firmê Michel sp. z o.o., która spe-
cjalizuje siê sprzeda¿¹ mieszanek mineral-
no-witaminowych oraz specjalistycznych
dodatków ¿ywieniowych dla trzody chlew-
nej, byd³a i drobiu. Odpowiadaj¹c na za-
potrzebowanie klientów firmy, powsta³a
koncepcja budowy innowacyjnej mieszal-
ni pasz, która, jako jedyna w Polsce, wy-
korzystywaæ bêdzie proces mikronizacji,
polegaj¹cy na specjalnej obróbce ter-
micznej ziaren zbó¿, nasion grochu, soi
i innych surowców. Prezes Szybiak
wspó³tworzy³ tê na wskroœ nowoczesn¹

koncepcjê. W ramach realizacji tego po-
mys³u w Bruszczewie (ko³o Œmigla) wy-
budowano nowoczesn¹ fabrykê, która
rozpoczê³a pracê we wrzeœniu 2014 r.
Obecnie zak³ad specjalizuje siê w produk-
cji musli dla ciel¹t i koni oraz prestarte-
rów dla prosi¹t i kurcz¹t opartych na zbo-
¿ach mikronizowanych. Firma rozwija
siê prê¿nie, o czym œwiadczy m.in. wspó³-
praca z najwiêkszymi w bran¿y producen-
tami i dostawcami komponentów do pro-
dukcji pasz z ca³ej Europy.

M.D., foto M. Dymarkowska

W œmigielskim Centrum Kultury,
1 kwietnia 2015 r., odby³y siê

warsztaty ekologiczne skierowane dla
dzieci. Motywem przewodnim zajêæ by³a
Wielkanoc. Z materia³ów wtórnych ma-
luchy wykona³y œwi¹teczne ozdoby,
m.in.: zaj¹czki oraz kurczaki. Dzie³a bê-
d¹ce efektem pracy dzieci bêd¹ mog³y
zabraæ do swoich domów osoby uczest-
nicz¹ce w œniadaniu wielkanocnym orga-
nizowanym przez Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Œmiglu.

Wielkanocne warsztaty ekologiczne
Warsztaty zosta³y

zorganizowane przez
senatora RP - Mariana
Poœlednika we wspó³-
pracy z burmistrz Œmi-
gla - Ma³gorzat¹ Adam-
czak, która na zakoñcze-
nie zajêæ wrêczy³a
dzieciom dyplomy.

AKA
foto A. Kasperska

W Zespole Szkó³ w Starej Przysiece
Drugiej zakoñczy³y siê uroczyste

obchody Tygodnia Pamiêci Ofiar
Katynia. 10 kwietnia br. szkolna
komisja podsumowa³a ich prze-
bieg, oceni³a wykonanie zadañ,
a najlepszych nagrodzi³a dyplo-
mami.

Uczniowie klas IV-VI wziêli
udzia³ w konkursie na ilustracjê
do wybranego utworu poetyckie-
go. Pierwsze miejsce zajê³a klasa
IV a, drugie klasa V, a trzecie kla-
sa VI.

Natomiast gimnazjaliœci przygo-
towali gry planszowe. Wyró¿nio-
ne prace klas: II b, II a, III a trafi¹
do szkolnej œwietlicy. Rozstrzy-

gniêto tak¿e konkurs recytatorski, pod-
czas którego uczniowie prezentowali

Katyñ - pamiêtamy!
utwory o tematyce katyñskiej. Byli oni
oceniani w dwóch kategoriach: szko³a

podstawowa i gimnazjum. Najlep-
si okazali siê: Krzysztof Bartko-
wiak z klas IV a szko³y podstawo-
wej oraz Blanka Wawrzyniak z kla-
sy III a gimnazjum.

Ponadto w salach lekcyjnych po-
jawi³y siê okolicznoœciowe gazet-
ki. W szkolnej bibliotece mia³a
miejsce wystawa pozycji literac-
kich zwi¹zanych z wydarzeniami
katyñskimi, a w holu szko³y mo¿-
na by³o podziwiaæ przestrzenn¹
konstrukcjê przygotowan¹ przez
p. Kingê Kwaczyñsk¹ oraz gimna-
zjalistów.
Mariola Fr¹szczak, foto archiwum

Nowa siedziba i fabryka firmy Grupa Producentów Rolnych
Michel Pasze sp. z o.o.

Dzieci wykona³y œwi¹teczne ozdoby

Laureaci konkursu recytatorskiego
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Warsztaty pn. „Chatka Puchatka”
trwaj¹ - dzieci ucz¹ siê i bawi¹.

Zajêcia ogólnorozwojowe oraz jêzykowe
odbywaj¹ siê co czwartek. Prowadz¹ je
pani Rozalia Klecha i pani
Anna Nowicka. Dodatkowo
uruchomiono zajêcia z psy-
chologiem - pani¹ Magda-
len¹ Kryœ. W marcu uczest-
niczyli w nich równie¿ rodzi-
ce i dzieci m³odszej grupy.
Dla zainteresowanych rodzi-
ców psycholog pe³ni³a te¿
dy¿ur. Kwietniowe zajêcia
z pani¹ Magdalen¹ Kryœ ad-
resowane s¹ do rodziców
oraz ch³opców i dziewczynek
ze starszej grupy.

Od kwietnia uruchomione
zosta³y równie¿ zajêcia logopedyczne dla
dzieci, które wymagaj¹ takiego wsparcia.
Prowadzi je pani Honorata Nowak.

Dzieci maj¹ ju¿ za sob¹ pierwsze wy-

jazdy. W wycieczce do „WidziMiSie” we
W³oszakowicach towarzyszyli im: prezes
stowarzyszenia - Izabella Szablewska,
cz³onkini INGI - pani Monika W³och, pani

Rozalia Klecha oraz chêtni rodzice, któ-
rych wsparcie i pomoc by³y nieocenio-
ne: Anna Talarek, Monika Marciniak,
Sylwia Machowiak-¯ak, Edyta Œliwiñska

oraz Adam Urban. Pobyt we W³oszako-
wicach okaza³ siê dla najm³odszych wspa-
nia³¹ atrakcj¹: nie zabrak³o dobrej zaba-
wy, malowania buziek, rzeŸbienia balo-

nów oraz s³odkiego poczêstunku.
Dla rodziców wyjazd ten by³
okazj¹ do wymiany w³asnych do-
œwiadczeñ. W miêdzyczasie odby-
³a siê równie udana wycieczka do
„Deli Park” w Trzebawiu.

„Chatka Puchatka” realizowana
jest w ramach dofinansowania
otrzymanego od Fundacji BGK
im. J. K. Steczkowskiego w ra-
mach programu „Na dobry pocz¹-
tek”. Naszymi partnerami s¹: Za-
rz¹d Szkó³ i Placówek Oœwiato-
wych w Œmiglu, Szko³a Podstawo-
wa w Œmiglu oraz Oœrodek Pomo-

cy Spo³ecznej w Œmiglu. Projekt bêdzie
trwa³ do czerwca.

Izabella Szablewska
foto archiwum

Chatka Puchatka

W bronikowskiej szkole odby³y siê
15 kwietnia br.  obchody Szkol-

nego Dnia Profilaktyki. Przebiega³y one
pod has³em „Zdrowie kochamy, wiêc
o nie dbamy”. Jak co roku, dzieñ ten
w naszej szkole obchodziliœmy w kwiet-
niu, albowiem w³aœnie ten miesi¹c jest
miesi¹cem kultury zdrowotnej. Organi-
zatorami imprezy by³y: Karolina Fr¹k -
pedagog szkolny oraz Jadwiga Kuœnier-
czak - nauczyciel biologii.

W tym roku, Szkolny Dzieñ Profilakty-
ki przybra³ inn¹ formê, ni¿ w latach ubie-
g³ych. Nie by³o konkursów, prezentacji
oraz quizów - ich miejsce zajê³y: film,
pokaz zumby i wspólne drugie œniadanie,
przygotowane przez uczniów.

Tego dnia, od samego rana, m³odzie¿
w klasach przygotowywa³a kanapki.

Zdrowie kochamy, wiêc o nie dbamy
Uczniowie klas IV-VI szko³y podstawowej
i I-III gimnazjum przygotowane potrawy
wyeksponowali na przepiêknie przygoto-
wanych sto³ach w œwietlicy szkolnej, do
któr ych póŸniej zasiedli. Uczniowie
m³odszych klas do wspólnego drugiego
œniadania zasiedli w klasach.

Obchody Szkolnego Dnia Profilaktyki
odby³y siê w œwietlicy szkolnej. Rozpoczê-
³y siê od projekcji filmu Pascala Brodnic-
kiego pt. „Zachowaj Równowagê”. Nastêp-
nie uczennice klasy II gimnazjum zatañ-
czy³y zumbê. W dalszej czêœci przedstawi-
ciele poszczególnych klas zaprezentowali
przygotowane potrawy. W trakcie uroczy-
stoœci mo¿na by³o zwa¿yæ siê, zmierzyæ
sobie poziomu cukru we krwi oraz zmie-
rzyæ ciœnienie przy stoisku pielêgniarki
szkolnej - pani Ma³gorzaty Marciniak.

Uroczystoœæ zosta³a zakoñczona wspól-
nym drugim œniadaniem uczniów, na-
uczycieli i ca³ej spo³ecznoœci szkolnej.

Organizatorzy Szkolnego Dnia Profilak-
tyki dziêkuj¹ wszystkim uczniom, na-
uczycielom, wychowawcom oraz pielê-
gniarce szkolnej za pomoc w przeprowa-
dzeniu uroczystoœci.

Karolina Fr¹k
foto archiwum szko³y

Uczestnicy warsztatów

Wspólne œniadanie

Przygotowania do œniadania sz³y „pe³n¹ par¹”

Prezentacja kanapek
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Dziêki staraniom kierownik Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Œmi-

glu - Danuty Hampel, 10 kwietnia w œmi-
gielskiej placówce odby³y siê jednodnio-
we warsztaty poetyckie dla m³odzie¿y
gimnazjalnej. Warsztaty by³y odpowie-
dzi¹ na zapotrzebowania m³odych lu-
dzi, którzy nieœmia³o próbuj¹ swych si³
w trudnej sztuce pisania wierszy.

Zajêcia z grup¹ 10 gimnazjalistów pro-
wadzi³a poznañska poetka - Stanis³awa
£owiñska. S³uchacze pozytywnie wypo-

Stanis³awa £owiñska uczy³a, jak pisaæ wiersze
wiadaj¹ siê o warsztatach. Wyk³adow-
czyni „emanowa³a i zara¿a³a dobr¹ ener-
gi¹” - twierdz¹. Niezwykle sugestywnie,
za pomoc¹ wyszukanych metafor, po-
etka stara³a siê tchn¹æ w s³uchaczy
ducha poezji. Nieocenione okaza³y siê
tak¿e praktyczne wskazówki dotycz¹-
ce wierszy, które uczestnicy warszta-
tów pisali na zadany temat. Pozostaje
tylko czekaæ na efekty.

K.S.
foto K. Styziñska

Stowarzyszenie Mi³oœników Samocho-
dów Terenowych RAPTOR 4x4

19 kwietnia zorganizowa³o ostatni, przed
rozpoczynaj¹c¹ siê seri¹ rajdów, trening
w terenie po³¹czony z integracj¹. Wyjazd
by³ zarówno sprawdzianem dla sprzêtu,

jak i okazj¹ do rozruszania zastanych po
zimie koœci. W koñcu zdobywane miej-
sca na podium, to nie tylko kwestia auta,
ale przede wszystkim dobre zgranie ze-
spo³u i umiejêtnoœæ wykorzystania mo¿-
liwoœci samochodu.

Z zaproszenia do wspólnego wyjazdu
skorzysta³ koœciañski TEAM 4x4 oraz
kilku przyjació³ ww. klubu. Honorowym
i g³ównym goœciem by³a burmistrz Œmi-
gla - Ma³gorzata Adamczak. W doboro-
wym towarzystwie i w œwietnych nastro-
jach uczestnicy zebrali siê na parkingu
przy œmigielskim markecie „Polo”. Zbiór-
ka i odprawa przebieg³y sprawnie. Stam-
t¹d kawalkada samochodów terenowych

Niedziela w terenie
wyruszy³a, aby zmierzyæ siê z wyzna-
czon¹ tras¹.

Pierwsza tzw. „miejscówka” obfitowa³a
w strome zjazdy, podjazdy i trawersy. To
tutaj wszyscy zgromadzeni mieli okazjê
przypomnieæ sobie zasady pokonywania

nie³atwych odcinków.
Mniej doœwiadczeni
kierowcy i ich piloci
podpatr ywali oraz
podpytywali bardziej
d o œ w i a d c z o n y c h
w tym sporcie kole-
gów. Dopytywano
o techniki i bezpie-
czeñstwo jazdy. Tego
typu spotkania s¹ po
to, aby podnosiæ swo-
je umiejêtnoœci i szko-
liæ bezpieczn¹ jazdê
w terenie. Swoich si³

za kó³kiem spróbowa³a równie¿ pani bur-
mistrz - poprowadzi³a zmotê kolegi Ro-
berta, który okaza³ siê œwietnym instruk-
torem. Przekona³a siê, ¿e
nie jest ³atwo poruszaæ siê
po trudnym technicznie te-
renie. Trzeba jednak przy-
znaæ, ¿e œwietnie sobie po-
radzi³a. Dowodem na to, ¿e
teren nie nale¿a³ do naj³a-
twiejszych by³y pier wsze
usterki, jakie zaczê³y poja-
wiaæ siê w autach. Jednak
dzia³aj¹c w  myœl zasady
„Nie ma tego z³ego…” pro-
blem z³amanych wahaczy

i urwanych amortyzatorów szybko zna-
laz³ swoje miejsce w przys³owiowym wor-
ku z napisem: „B£AHOSTKI”. Ca³e
szczêœcie, ¿e te problemy pojawi³y siê na
testach, a nie na odcinkach specjalnych
rajdu, gdy¿ takie awarie skutecznie eli-
minuj¹ z walki o podium.

Po d³ugich zmaganiach, kolumna aut
przejecha³a na zupe³nie inny teren - pod-
mok³y, bagnisty i poroœniêty drzewami.
W takich warunkach uczestnicy mogli
poæwiczyæ jazdê ekstremaln¹. Tutaj
w ruch poszed³ ca³y sprzêt znajduj¹cy siê
na wyposa¿eniu auta - zblocza, szekle,
pasy, liny i wci¹garki nie mia³y ³atwo.
Walka o ka¿dy metr terenu dawa³a wiele
radoœci i satysfakcji. By³o mnóstwo emo-
cji, adrenaliny oraz dobrej zabawy.

O godz. 1300 wszyscy zebrali siê przy
wspólnym ognisku. Tam, oprócz pieczo-
nych kie³basek, mo¿na by³o posiliæ siê
ciep³¹ grochówk¹. Sprzyjaj¹ca pogoda
i piknikowa atmosfera pozwoli³y na d³u¿-
szy odpoczynek.

Paulina Matyja, Maciej M³ynarz
foto archiwum stowarzyszenia

Burmisztrz Œmgla z cz³onkami Raptor 4x4
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Pa³ac w Buczu

Ciekawych wiadomoœci dotycz¹cych
zespo³u rezydencjonalnego w Bu-

czu, sk³adaj¹cego siê z pa³acu oraz par-
ku, mo¿emy dowiedzieæ siê z opracowa-
nia Jolanty Goszczyñskiej - „Maj¹tki Wiel-
kopolskie - Powiat Koœciañski” oraz
ksi¹zki Marcina i Piotra Libickich - „Dwo-
ry i Pa³ace Wiejskie w Wielkopolsce”.
Bucz wspomniany w Ÿród³ach jest ju¿ od
1303 roku. Na przestrzeni dziejów zmie-
niali siê kolejno jego w³aœciciele. W 1782
roku nale¿a³ do podsêdka wschowskie-
go Ludwika Hersztopskiego, a nastêpnie
do Emila Szo³drskiego, Emila Franza Pet-
zela i jego krewnych, Jerzego Herman-
na z K³ody, a przed II wojn¹ œwiatow¹ do
Anieli Szo³drskiej z domu Koczorowskiej.

Pa³ac usytuowany jest w œrodkowo-za-
chodniej czêœci parku, który zosta³ wy-
budowany pod koniec XIX wieku praw-
dopodobnie w miejscu poprzednio ju¿
istniej¹cego. Pa³ac wzniesiony jest z ce-
g³y na kamienno-ceglanej podmurówce
i jest podpiwniczony. Przyjmuje siê, ¿e
czêœæ œrodkowa pa³acu jest starsza, dwu-

kondygnacyjna, nakryta dachem cztero-
spadowym z dwoma wystawkami. Bocz-
ne czêœci s¹ trzykondygnacyjne, z której
trzecia ma formê wie¿. Wejœcie do pa³a-
cu stanowi ganek wsparty na czterech
filarach, podtrzymuj¹cych okaza³y taras.
W fasadzie budowli znajduje siê trójk¹t-
ny naczó³ek z kartuszem herbowym.
Czêœæ œrodkowa pa³acu wybudowana jest
na planie prostok¹ta, a boczne czêœci na
planie kwadratu. Z ty³u pa³acu znajduj¹
siê dodatkowe wejœcia.
We wspomnianej czêœci
œrodkowej budynku jest
obszerny hol. Obok, w
drugim trakcie, znajdu-
je siê jadalnia po³¹czona
z kredensem. Zwraca
tam uwagê strop kaseto-
nowy. Z kolei na klatce
schodowej umieszczo-
ne jest okno z przedsta-
wionym tam jeleniem
œw. Huberta oraz trzema
scenami myœliwskimi.

W holu znajduj¹cym siê na piêtrze jest
kominek. Obecnie w pa³acu ma siedzibê
szko³a podstawowa. Park ma charakter
krajobrazowy, a jego powierzchnia wyno-
si 3,8 ha. Jest on ogrodzony, m. in. bram¹
zaopatrzon¹ w ¿elazn¹ kratê. Wewn¹trz
parku znajduje siê niewielki staw. Wœród
drzew wyró¿nia siê znajduj¹ca siê po p³d.
stronie pa³acu okaza³a lipa.

Jan Pawicki, foto Anna Szklarz

Grand Prix dla zespo³u tanecznego Pryzmat!

Z³ote medalistki i zdobywczynie Grand Prix

Ze statuetk¹ GRAND PRIX oraz czekiem ufundowanym przez
firmê FWMT

W sobotê, 25 kwietnia br. odby³ siê
          XII Otwarty Turniej Wiosny For-

macji Tanecznych i Solistów w Mosinie.
Wziê³o w nim udzia³ ok.1000 zawodni-
ków, a¿ 63 zespo³y taneczne z ca³ej Pol-
ski!

Zespó³ Taneczny „Pryzmat” startowa³
w 3 kategoriach wiekowych: dzieci, ju-
niorzy i seniorzy. Najstarsza grupa „Pry-
zmat I” otrzyma³a Nagrodê Starosty Po-
znañskiego - Grand Prix Turnieju oraz
zdoby³a I miejsce - z³oty medal w katego-
rii seniorzy za taniec wspó³czesny. Gru-
pa „Pryzmat II” zdoby³a medal srebrny -
II miejsce w kategorii juniorzy za taniec

wspó³czesny. Ponad-
to, profesjonalne jury
przyzna³o kilka na-
gród za indywidual-
noœæ sceniczn¹. Tak¹
presti¿ow¹ nagrodê
otrzyma³a tañcz¹ca
10 lat w zespole, te-
goroczna maturzyst-
ka, mieszkanka Pola-
dowa - Magda Sikora
z „Pryzmat I” .

Podczas turnieju
goœcinnie zatañczy³
Piotr Szwarc - gwiaz-

da 3 edycji programu
„Mam Talent”, „Got
To Dance” i „You
Can Dance”.

Turniej prowadzi³
VitoWS - artysta, wo-
kalista hip-hopowy,
cz³onek ekipy MEZO
z telewizyjnej „Bitwy
na G³osy”.

Organizatorami tur-
nieju byli: Oœrodek

Sportu i Rekreacji w Mosinie, UKS Mo-
siñska Jedynka oraz Zespó³ Szkó³ w Mo-
sinie. Patronat nad turniejem sprawowa-
li: burmistrz gminy Mosina i starosta
poznañski.

Gratulujê wszystkim tancerzom i tan-
cerkom oraz ich instruktorkom. Szcze-
gólne wyrazy uznania za wspania³y wy-
stêp nale¿¹ siê debiutuj¹cej na ogólno-
polskim turnieju grupie najm³odszej, czy-
li dzieciom z klas I-III.

Aldona Cichocka, foto archiwum

Pa³ac w Buczu - stan obecny
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Tegoroczny, IV Festiwal Kulinarny
odby³ siê 14 kwietnia br. Organiza-

torem imprezy by³ Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Kasprowicza
w Niet¹¿kowie, a honorowy patronat ob-
jê³o Starostwo Powiatowe w Koœcianie.
Fundatorem nagród by³ marsza³ek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego - Marek
WoŸniak. Podobnie, jak w poprzednich
edycjach festiwalu, g³ównym celem im-
prezy by³o przygotowanie potraw w for-
mule Black Box (z losowo przyznanych
produktów w zamkniêtych koszykach)
przez zespo³y, których cz³onkowie nigdy
przedtem ze sob¹ nie wspó³pracowali.
Ide¹ konkursu by³y: wymiana doœwiad-
czeñ, umiejêtnoœci, a tak¿e œwie¿ego spoj-
rzenia na kuchniê, prezentacja nowych
idei kulinarnych, zaczerpniêcie inspira-
cji zarówno od kulinarnych ekspertów,
jak i m³odych ludzi, których pomys³y
kulinarne nie znaj¹ granic.

Do rywalizacji zostali w tym roku zapro-
szeni przedstawiciele gimnazjów z: Cza-
cza, Œmigla i Bronikowa. Dziêki wspó³-
pracy wielu osób, zaprezentowano pomy-
s³y wszystkich cz³onków zespo³ów, któ-
re ³¹czy³y przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ
i przysz³oœæ.

Na spotkanie przyby³o wielu znakomi-
tych goœci, m.in.: starosta koœciañski -
Barnard Turski, burmistrz Œmigla - Ma³-
gorzata Adamczak, Pañstwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Koœcianie - dr
in¿. Piotr Zielonka, zastêpca Komendan-
ta Powiatowego PSP w Koœcianie - st.

bryg. Andrzej Ziegler, dowódca 19 Samo-
dzielnego Oddzia³u Geograficznego - p³k
mgr in¿. Zbigniew Nowak, proboszcz
parafii pw. NMP Wniebowziêtej w Œmi-
glu - ks. Krzysztof Mizerski, Komendant
Powiatowej Policji w Koœcianie - insp.
Henryk Kasiñski, kanclerz PWSZ - mgr
Zbigniew Mocek, so³tys wsi Poladowo -
Jan Majer, przewodnicz¹cy Rady Rodzi-
ców - Jaros³aw Przybylak, by³y dyrektor
ZSP w Niet¹¿kowie - Stefan Jaworski,
a tak¿e dyrektorzy i wicedyrektorzy za-

przyjaŸnionych gimnazjów.
Podczas festiwalu mo¿na by³o wys³u-

chaæ m.in.: prelekcji Andrzeja KuŸmiñ-
skiego poœwiêconej „Kuchni staropol-
skiej i kuchni Mickiewiczowskiej”, gry
na skrzypcach w wykonaniu uczennicy
klasy II lob - Katarzyny Marach oraz kon-

certu zespo³u muzycznego. Wiele atrak-
cji dostarczy³ uczestnikom spotkania po-
kaz szkolnych cheerleaderek. Do tego-
rocznej rywalizacji przyst¹pi³y nastêpu-
j¹ce ekipy konkursowe:
- I - Piotr Ratajczak - przedstawiciel lokal-
nych gastronomów, w³aœciciel restaura-
cji, pizzerii „Kakadu” i „Stary M³yn”,  Ur-
szula J¹der - przedstawicielka Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich w Czaczu, Klaudia

Pawlak - przedstawicielka
gimnazjum w Czaczu oraz
Norbert Zarabski - uczeñ kl.
II t¿ug ZSP w Niet¹¿kowie;
- II - Patryk Wróblewski -
przedstawiciel lokalnych ga-
stronomów, szef kuchni
w restauracji La Calma, Ste-
fania Krzyœlak - przedstawi-
cielka Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich w Poladowie, Jagoda
Obiega³a - przedstawicielka
gimnazjum w Bronikowie
oraz Aleksandra Nowak -

uczennica kl. III za ZSP w Niet¹¿kowie;
- III - Bogumi³a Franek - gastronom
w restauracji „Ranczo w Dolinie”, Arleta
Majer - przedstawicielka Ko³a Gospodyñ

Wiejskich w Poladowie, Wiktoria Œliwiñ-
ska - przedstawicielka gimnazjum w Œmi-
glu oraz Joanna Tomiak - uczennica kl. IV
t¿gd ZSP w Niet¹¿kowie.
Zadaniem zespo³ów by³o przygotowanie
przynajmniej trzech potraw z losowo wy-
branych produktów. Nastêpnie zosta³y one
ocenione przez nastêpuj¹ce jury:
- ks. Krzysztof Mizerski - przewodnicz¹cy
jury,
- Halina Senftleben-Samol - sekretarz jury,
- Marek Grzeœkowiak - cz³onek jury,
- Ma³gorzata Adamczak - burmistrz Œmi-
gla,
- Piotr Filipowicz - dyrektor gimnazjum
w Bronikowie.

Jurorzy oceniaj¹c dania zwracali uwagê
na: oryginalnoœæ receptury i dobór sk³ad-
ników, organizacjê pracy w zespole, smak
i sposób przygotowania wykonanych
potraw. Najwiêksze uznanie jury przyzna-
³o propozycji przygotowanej przez zespó³
nr III - „Roladzie z polêdwiczek faszero-
wanej serem feta”, „Polêdwiczkom w so-
sie z leœnych grzybów” oraz „Carpaccio
z polêdwicy”.

Równoczeœnie z rozgrywkami festiwa-
lowymi odbywa³ siê „Konkurs na naj-
smaczniejsz¹ potrawê wielkopolsk¹”. Ry-
walizacja odbywa³a siê pomiêdzy przed-
stawicielami dwóch grup: uczniów naszej
szko³y oraz pozosta³ych uczestników,
wœród których znaleŸli siê tak¿e zapro-
szeni goœcie. Dania podlega³y ocenie
uczestników festiwalu. Zwyciêzcami
wœród uczniów zostali:
- I miejsce - Martyna B³a¿ejczak z kl. I loa
(„Pyry z robakami”),
- II miejsce - Euzebiusz Samol z kl. II lob
(„Karkówka po wielkopolsku”),
- III miejsce - Weronika Ruskowiak z kl. I
thot („Tarta marcepanowa z wiœniami
i konfitur¹ pomarañczow¹”).

Spoœród zaproszonych goœci zwyciêzca-
mi zosta³y:
- I miejsce - Sabina Rybakowska („Jajka
faszerowane”),
- II miejsce - Gabriela Kozak („Sos tatar-
ski”),
- III miejsce - Urszula J¹der („Rogaliki
z Rogalina”).
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwy-
ciêzcom.

A.Z., foto M. Dymarkowska

Smaczny festiwal po raz czwarty

Uczennice niet¹¿kowskiej szko³y
prezentuj¹ potrawy konkursowe

Norbert Zarabski, Klaudia Pawlak
i Urszula J¹der w akcji
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Dwunaste w³oœciañskie zawody za nami

Pokaz mody jeŸdzieckiej

Jak co roku, W³oœciañskie Zawody
    w Powo¿eniu przyci¹gnê³y t³umy
mieszkañców i pasjonatów koni. W zawo-
dach wystartowa³o 56 zaprzêgów, które
tradycyjnie zaprezentowa³y siê mieszkañ-
com Œmigla w trakcie parady, przebiega-
j¹cej ulicami miasta. Przez kilka godzin,
te piêkne zwierzêta, powo¿one przez do-
œwiadczonych powo¿¹cych, zmaga³y siê
z pokonaniem nie³atwego toru, w jak
najlepszym czasie. Zaprzêgi wystartowa-
³y w czterech kategoriach konkurso-
wych: konie w zaprzêgach parokonnych,
konie w zaprzêgach pojedynczych, kuce
w zaprzêgach parokonnych i kuce w za-
przêgach pojedynczych. Od kilku lat roz-
grywany jest tak¿e pi¹ty konkurs pn.
„Memoria³ im. dr. Ireneusza Maœliñskie-
go”, w którym bior¹ udzia³ tylko najlep-
sze zaprzêgi parokonne du¿ych koni.
Wyniki poszczególnych konkursów
Konie w zaprzêgach parokonnych:
I miejsce - Marcin Jêœkowiak z Brenna
i jego konie: Amir i Admira³,

II miejsce - Gracjan Marach z Przybysze-
wa,
III miejsce - Rados³aw Nadolny ze Smy-
czyny.
Konie pojedyncze:
I miejsce - Emil Frankowski z W³oszako-
wic powo¿¹cy dziesiêcioletnim Nerto-
nem,
II miejsce - Karolina Górska z Mas³owa,
III miejsce - Krzysztof Wiœniewski z Ko-
walewa.
Kuce w zaprzêgach
parokonnych:
I miejsce - Dominika
Rimke z Brenna oraz
jej kucyki - Ti-Tak i Fer-
ritta,
II miejsce - Micha³ Grze-
lewski z Jasienia,
III miejsce - Jaros³aw
Bartkowiak ze Œmigla.
Kuce w zaprzêgach
pojedynczych
I miejsce - Jakub Szcze-

paniak z Folwarku Podrzecze z kucem
Barqero,
II miejsce - Julia Frankiewicz z Poznania,
III miejsce - Piotr NiedŸwiecki z Szyma-
nowa.
Tegoroczny puchar memoria³owy zdoby³
Gracjan Marach. Warto dodaæ, ¿e zawo-
dy zosta³y zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Sportowe „Pegaz”.

M.D., foto M. Dymarkowska
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Zdrowo jem, wiêcej wiem
Zakoñczy³ siê drugi etap projektu edu-

kacyjnego pn. „Zdrowo jem, wiêcej
wiem”. W ramach realizowanego projek-
tu uczniowie klasy Ia zapre-
zentowali m³odszym kolegom
z grup 5 i 6-latków - „Pszczó-
³ek” i „Motylków” przedsta-
wienie pt. „Warzywa i owoce”.
Wiersze i piosenki prezento-
wa³y wartoœci od¿ywcze wa-
rzyw i owoców oraz zachêca-
³y do ich spo¿ywania. W na-
wi¹zaniu do przes³ania, jakie
niós³ teatrzyk, uczniowie po-
siali w klasie rze¿uchê i posa-
dzili w doniczkach cebulki,
które chêtnie zjadaj¹ w klasie
podczas wspólnego œniadania.
Realizacja zadañ w ramach
projektu pozwoli³a uczniom
równie¿ zrozumieæ, jak wa¿ne jest picie
wody. Podczas du¿ej przerwy w szkole
uczniowie rozdawali swoim starszym
kolegom zachêcaj¹ce do picia wody ulot-

Wieœci ze szko³y w Czaczu
ki. Zawarte by³y w nich tak¿e informacje
dotycz¹ce znaczenia wody w organizmie.
Ulotki wrêczali prezentuj¹c kolegom wy-
konane przez siebie postaci „Wodolub-

ków”. Wiedza zdobyta w ramach projek-
tu ma na celu wpojenie dzieciom i m³o-
dzie¿y prawid³owych nawyków ¿ywienio-
wych, które niew¹tpliwie zaowocuj¹

w przysz³oœci.

Przedszkolaki w œwiecie muzyki
Wa¿ne jest, aby ju¿ od najm³odszych lat

uczyæ dzieci zabawy z muzyk¹.
To dziêki niej dzieci rozwijaj¹
umiejêtnoœci: s³uchania, œpiewa-
nia, odbierania ró¿nych dŸwiê-
ków oraz wyrabiaj¹ poczucie ryt-
mu. W zwi¹zku z tym nauczycie-
le ze szko³y w Czaczu, przygoto-
wali specjalne muzyczne zajêcia.
W szkolnej sali zebrano przynie-
sione przez dzieci instrumenty.
Podczas zajêæ uczniowie tak¿e
samodzielnie wykonali bêbenki
i grzechotki. W szkole goœcili po-
nadto ludzie, dla których muzy-
ka jest pasj¹, m.in.: rodzic jedne-
go z uczniów oraz cz³onkowie
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej ze

Œmigla. W ramach zajêæ zaprezentowa³
siê tak¿e zespó³ taneczny.

ZS Czacz
fot. archiwum ZS w Czaczu

Stokrotki dla Bartka - koncert cha-
rytatywny

W œmigielskim Centrum Kultury z oka-
zji pierwszego dnia wiosny odby³ siê kon-
cert pod has³em „Stokrotki dla Bartka”.
Organizatorami imprezy by³a spo³ecz-
noœæ gimnazjum oraz grupa absolwen-
tów. Na scenie, w pi¹tek 20 marca
i w sobotê 21 marca br., zaprezentowa³y
siê lokalne zespo³y, których cz³onkami
s¹ byli i obecni uczniowie œmigielskiej
szko³y, a tak¿e laureaci konkursów pio-
senki. Widzowie, wrzucaj¹c do puszek
ma³y datek, udowodnili, ¿e maj¹ w sobie
„najpiêkniejsz¹ wiosnê”, czyli dobroæ ser-
ca. Dochód z imprezy (w wysokoœci po-
nad 1 700 z³) zosta³ przekazany za poœred-
nictwem Stowarzyszenia Pomocy Dzie-
ciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o Nadziei” na rehabilitacjê Bart-
ka Sikory - absolwenta œmigielskiego
gimnazjum, który w zesz³ym roku uleg³
nieszczêœliwemu wypadkowi. W imieniu
organizatorów dziêkujemy wszystkim
wykonawcom i ofiarodawcom za ich wiel-
kie serce.

Lekcje w restauracji
Wspó³praca naszego gimnazjum z pra-

codawcami nadal trwa. Niedawno zakoñ-
czy³y siê zajêcia w Restauracji „Marta”
w Œmiglu, które realizowane by³y w ra-
mach zajêæ technicznych oraz zawodo-
znawczych. Wziêli w nich udzia³ ucznio-

Wieœci z gimnazjum w Œmiglu

wie wszystkich klas I gimnazjum. Z jed-
nej strony, lekcje w restauracji by³y dla
uczniów doskona³¹ okazj¹, by poznaæ
zawód kucharza, technika hotelarstwa,
technika ¿ywienia i us³ug gastronomicz-
nych oraz kelnera, poznaæ strukturê za-
k³adu pracy, specyfikê danego zawodu,
lokalny rynek pracy, a tak¿e obejrzeæ
miejsca, w których uczniowie mog¹ po-
bieraæ praktyczn¹ naukê zawodu. Z dru-
giej jednak strony m³odzie¿ pozna³a spo-
soby nakrywania do sto³u, przygotowy-
wania i podawania potraw oraz zachowa-
nia siê przy stole.

Serdecznie dziêkujemy pani Marcie
Kasperskiej za ciekaw¹ lekcjê zawodo-
znawcz¹, umo¿liwienie uczniom zapozna-
nie siê ze struktur¹ restauracji, zakresem
us³ug oraz miejscami pracy, które restau-
racja oferuje.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum

Przedszkolaki w œwiecie muzyki

Bartek Sikora

Koncert pod has³em „Stokrotki dla
Bartka”
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Œwietlica szkol-
       na dba o bez-
pieczeñstwo, wy-
chowanie, naukê
i dobr¹ zabawê. Od-
bywaj¹ siê na niej
konkursy, przygo-
towywane s¹ wysta-
wy poœwiêcone ró¿-

nej tematyce okolicznoœciowej, prowa-
dzone s¹ zajêcia wspomagaj¹ce proces
wychowawczy i opieka nad uczniami do-
je¿d¿aj¹cymi do szko³y autobusem.

Dzieciom przebywaj¹cym w œwietlicy
oferowane s¹ ró¿norodne formy zajêæ,
miêdzy innymi: zajêcia plastyczno-tech-
niczne (rysowanie o³ówkiem, kredkami,
malowanie farbami, wycinanki, wydzie-
ranki, malowanie na szkle, itp.), zajêcia
dydaktyczne, zabawy s³owne, zajêcia
muzyczne, sportowe, okolicznoœciowe,
konkursy, zajêcia z wykorzystaniem œrod-
ków audiowizualnych oraz z zakresu
edukacji prozdrowotnej. Oprócz tego,
uczniowie maj¹ czas na zabawy zgodnie
z ich indywidualnymi zainteresowaniami.
Korzystaj¹ wówczas z ró¿nych gier i za-
bawek znajduj¹cych siê w œwietlicy.

Wszyscy wiedz¹ doskonale, ¿e w œwietlicy jest wspaniale!
W ramach zajêæ

œwietlicowych ucznio-
wie tak¿e odrabiaj¹
lekcje korzystaj¹c
z pomocy nauczycie-
li, kole¿anek i kole-
gów. Wœród wielu
ró¿norodnych form
zajêæ œwietlicowych
najbardziej lubiane
s¹ zajêcia plastyczno-
techniczne, dlatego
nauczyciele przezna-
czaj¹ na nie bardzo
du¿o czasu. Prace
plastyczne uczniów
eksponowane s¹ na
gazetkach i wystawach. Wychowawcy
staraj¹ siê uatrakcyjniaæ zajêcia tak, aby
ka¿dy znalaz³ dla siebie coœ ciekawego.
Czas spêdzony w œwietlicy mija szybko,
a odbieraj¹cy swoje
pociechy rodzice za-
wsze s¹ „za wcze-
œnie”.

Œwietlica jest miej-
scem wspania³ej za-
bawy, wsparcia edu-
kacyjnego, nawi¹zy-
wania przyjaŸni kole-
¿eñskich, budowania
swojej pozycji w gru-
pie spo³ecznej.
W celu promowania
naszej œwietlicy,
w tym roku szkol-
nym 2014/2015, za-
koñczono cykl trzy-
letnich konkursów
dotycz¹cych promowania jej wizerunku.
Œwietlica posiada swoje logo.

Ka¿dego roku szkolnego nasza œwietli-
ca czynnie bierze udzia³ we wszystkich
dzia³aniach organizowanych na terenie
szko³y przez Samorz¹d Uczniowski.

Wspó³pracuje z bibliotek¹ i czytelni¹ oraz
pani¹ pielêgniark¹. Przez kolejne lata
pomieszczenie œwietlicy zmieni³o swój
wygl¹d, w tym meble. Rada Rodziców

wspomaga dzia³ania œwietlicy. Z jej fun-
duszy zakupywane s¹ materia³y papier-
nicze oraz konkursowe nagrody.
Renata Jankowska, Marzena Kowalczyk,

Dominika Rusek
foto archiwum

Pod takim tytu³em zorganizowano,
10 kwietnia br., wystawê malarsk¹

mieszkanki Œmigla, Renaty Piaseckiej.
Poœród pejza¿y, portretów, aktów, mo¿-
na znaleŸæ obrazy przedstawiaj¹ce
martw¹ naturê oraz malarstwo symbo-
liczne.

„Malowanie pozwala mi zebraæ myœli,
wyciszyæ siê, spojrzeæ z dystansem na
problemy” - mówi autorka. „Ka¿dy mój
obraz to osobna historia, osobne przemy-
œlenie” - dodaje.

Pani Renata pisze tak¿e wiersze. Malar-

Takie sobie malowanie
stwo i poezja funk-
cjonuj¹ w jej ¿yciu
na tych samych za-
sadach. D³ugo trze-
ba by³o namawiaæ
autorkê do upublicz-
nienia prac. Wresz-
cie siê uda³o!

Wystawa by ³a
czynna do koñca
kwietnia.

T. Szulc
foto T. Szulc

Uczestnicy jednego ze œwietlicowych konkursów

W Dniu Dziecka z nowymi grami i zabawkami

Wr êczenie g³ównej nagrody w konkursie
na logo œwietlicy

Renata Piasecka z bukietem kwiatów
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S³ownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów s³owiañskich

Wonieœæ cd.
W r. 1258 Boles³aw, syn W³ad. Odonicza,
potwierdzaj¹c przywilej W³ad. Laskono-
giego z r. 1231, wymienia miêdzy posia-
d³oœciami benedyktynów lubiñskich,
W. z wszystkimi czêsciami. W r. 1277
Przemyœl II uwalnia W. od opola krzywiñ-
skiego. W r. 1294 potwiedzono posiad³oœæ
klasztoru. W r. 1296, Przemys³aw, zlewa-
j¹c prawa ksi¹¿êce na opatów lubiñskich,
wymienia W. z jeziorem, na którem pra-
wo rybo³ówstwa nie maj¹ dziedzice Gry-
¿yny i Osieka. W r. 1382 wystêpuje jako
œwiadek Hanko, pleban z W., a w r. 1588
w W. Maciej z Drzeczkowa z braæmi swy-
mi i inn¹ szlacht¹, pozwalaj¹ Janowi,
kaszt. przemêckiemu, i Maciejowi, kaszt.
moderskiemu (od. os. Modrze), prowa-
dziæ wodoœcieki przez ich dziedzictwa do
Jezierzyc. Miêdzy œwiadkami s¹: Miko-
³aj, pleban, i Piotr, karczmarz miejscowi.
W r. 1397 wystêpuje pleban Œwiêtos³aw.
W r. 1393 Agnieszka „de Vonicz”, ¿ona
Dominika, w grodzie poznañ. prawo od-
daæ musi bisk. poznañ. R. 1398 wystêpu-
je Prêdota „de Venszecze”, prawuj¹cy siê
z Wojciechem Górskim. R. 1400 opat lu-
biñski wystêpuje przeciwko Janowi Gry-
¿yñskiemu o rozgraniczenie Gry¿yny,
W. i Gniewowa i prawuje siê z nim o je-
zioro W. r. 1408 Jan, oficya³ pozn. i komi-
sarz apostolski, przys¹dzi³ klaszt. lubiñ-
skiemu to jezioro. £¹czy siê ono na p³d.
od Koœciana z jeziorem Osieckiem z pod
Osieczny i odp³ywa do Obry poni¿ej Gry-
¿yny. R. 1547 umar³ w W. Stanis³aw „Wo-
niescensis”, benedyktyn lubiñski, eko-
nom Nowego Dworu (Novae Curiae).
W r. 1580 ma W. 12 3/4 ³an. os., 1/4

karczm., 3 zagr., 4 komorn. z byd³em,
6 bez byd³a, 7 rzemiesl., 5 rybaków, 2 wia-
traki. Oko³o r. 1620 by³ w W. plebanem
Jan Noskowicz, uczony teolog. R. 1648
W³adys³aw IV da³ klasztorowi lubiñ. na
poprawê wie¿y podupad³ej dziesiêciolet-
nie op³aty skarbowe z dóbr. W. i Gniewo-
wa. Ksiêgi koœcielne W. siêgaj¹ r. 1696.
Koœció³ jest p.w. œw. Wawrzyñca. Dzisiej-
szy, z ceg³y palonej, pochodzi z XVII w.
Odnowiony w r. 1865 i ostatecznie 1891,
ma wysok¹ wie¿e. W tym koœciele jeden
z o³tarzy za³o¿y³ r. 1447 Iwan, dziedzic
Karmina, Gronowa i Jezierzyc.

Wonieskie, jezioro, w pow. wschow-
skim, na obszarze wsi Wonieœæ, stanowi
czêœæ ca³ego pasma jezior, których wody
odprowadza do Obry z lew. brzegu rze-
ka Samica. podobno ca³e to pasmo sta-
nowi³o niegdyœ jedno wielkie jezioro, któ-
re D³ugosz nazywa „Wonieska”.

Wydorowo al. Wyderowo, Widorowo,
Wydr, folw., w pow. koœciañskim (szmi-
gielskim), urz, okr. w Szmiglu, urz. sta-
nu cyw. w Radomicku, st. kol. i poczta
w Starym Bojanowie (Altboyen), parafia
i szko³a katol. w Radomicku, ma 1 dm.,
23 mk. Istnia³ ju¿ przed r. 1793. Znajduj¹
siê tu pola: Koryta, Grzebieniuszek, 2.)
W., leœnictwo, tam¿e, 1 dm. 6 mk.

Ziemin, w dok. Brniewa, Brnewa, rzecz-
ka, lewy dop³yw Obry, bierze poczatek
pod Trzebinami, na zach.-p³d. Œwiêcie-
chowy, oblewa Go³anice, oba Krzycka,
Star¹ Smyczynê, Targowisko, Radonic-
ko, Stare Bojanowo, Pruszczewo, Czacz,

Karsznice, Wilkowo i Ziemin, pod któ-
rym uchodzi do Obry na zach od Koœcia-
na. W r. 1376 Sobies³aw, opat lubiñski
nadaje so³tysowi w Targowisku ³¹kê nad
rzeczk¹ Brnew¹.

Żeleżnica, rzeczka, dop³. jez. Trzebie¿a,
w pow. koœciañskim, bierze pocz¹tek na
³¹kach bronikowskich, o 5 klm. na p³d.-
zach. Szmigla, miêdzy Bronikowem
a Podszmiglem. P³ynie od wschodu ku
zach. na Szczepankowo i Soko³owo,
uchodzi pod Trzebidz¹, o 11 klm. na
zach.-p³d. Szmigla, zasilona drobnemi
wodociekami i Ÿród³ami Ÿelazistemi. D³u-
goœæ biegu oko³o 7 klm.

Żegrówko, wœ gosp., w pow. szmigiel-
skim, ma urz. okr., st. cyw., s¹d, pocztê
i par. ew. w Szmiglu, st. kol. ¿el. w Sta-
rem Bojanowie na linii Poznañ-Leszno,
szko³y w miejscu, par. kat. w Pol. Wilko-
wie. Obszaru 208 ha, 48 dym., 315 dusz.
Le¿y na p³n. Szmigla. W r. 1795 posiada
wœ Stan. Zbijewski.

Żegrowo, niem. Seeger, wœ dwor., w pow.
szmigielskim, w tem po³o¿eniu co ̄ egrów-
ko (ob.), ma obszaru 504 ha, 7 dym., 98
dusz (4 ew.). Do podatku grunt. oszac.
czysty dochód na 4139 mrk. Le¿y na p³n.-
zach. Szmigla, przy trakcie do Wielicho-
wa na Wilkowo Polskie. W r. 1580 ma tu
Hieronim Karœnicki 4 kmieci a ka¿dy
z nich ma po 3/4 ³anu, 3 zagr., 1 os. i m³yn.
W r. 1795 siedzi tu Stan. Zbijewski.
W r. 1885 w³asnoœæ Józefa Szo³drskiego.
Istnia³a tu pstr¹garnia, pierwszy zak³ad
tego rodzaju w Wielkopolsce.

G rupê przedszkoln¹ „Smer fy”
          w ¯egrówku odwiedzili 22 kwiet-
nia br. harcerze ze „S³onecznej Groma-
dy”. Cel ich wizyty by³ bardzo wa¿ny. Po-
kazali oni bowiem przedszkolakom, jak
nale¿y udzielaæ pierwszej pomocy, co

Harcerze ucz¹ przedszkolaków pierwszej pomocy
nale¿y zrobiæ w sytuacjach trudnych i do
kogo nale¿y zadzwoniæ. Dzieci okaza³y
siê pojêtnymi uczniami. Wiedzia³y, pod
jaki numer zadzwoniæ i co powiedzieæ.
Dowiedzia³y siê te¿, jak
zaj¹æ siê poszkodowa-
nym, by mu pomóc. Na-
uczy³y siê magicznych
liczb: 999, 112 oraz 2-30,
co oznacza 2 wdechy i 30
razy masa¿ serca. Ban-
da¿owa³y ranne rêce
i nogi, a tak¿e unierucha-
mia³y z³amane koñczy-
ny. Pozna³y równie¿ spo-
soby tamowania krwa-
wienia z nosa. Istotne
jest, aby ju¿ od najm³od-

szych lat uœwiadamiaæ dzieci, jak udzie-
liæ pierwszej pomocy, by w przysz³oœci
dzia³aæ sprawnie i efektywnie.

Agnieszka £ochowicz, foto archiwum

Banda¿owanie nie by³o takie trudne

Dzieci uczy³y siê „magicznych liczb”
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Starostwo Powiatowe w Koœcianie zor-
ganizowa³o, 31 marca br. w Koœcia-

nie, „Forum Przedsiêbiorczoœci”. W du-
¿ej mierze zosta³o ono przygotowane
przez m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie. Ucznio-
wie z klas ¿ywieniowych sporz¹dzili na
tê okazjê wiosenne tartinki oraz vol-ua-
venty z sa³atkami z kurczakiem i z tuñ-
czykiem, a m³ode hotelarki i czwartokla-
sistki z technikum ¿ywienia przygotowa-
³y nakrycie sto³u bankietowego w sali SP
ZOZ w Koœcianie.

Goœciem forum by³a Senator RP, Sekre-
tarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów - And¿elika Mo¿d¿anowska,

Sekretarz Stanu w Niet¹¿kowie
która w towarzystwie starosty koœciañ-
skiego - Bernarda Turskiego, prezesa
Powiatowych Struk-
tur PSL - Kazimierza
Dembnego, wicesta-
rosty koœciañskiego -
Stefana Stachowiaka
oraz radnego powia-
tu koœciañskiego -
Jana Pietrzaka od-
wiedzi³a Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych
im. J. Kasprowicza
w Niet¹¿kowie oraz
uczestniczy³a w po-
kazie umiejêtnoœci

klas mundurowych.
A.Z., K.S., foto archiwum

Senator przywita³a siê z uczniami

23 marca - Koszanowo
Ok. godz. 1022 na drodze K-5 kieruj¹cy
samochodem marki Toyota, 29-letni miesz-
kaniec Leszna, nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oœci od poprzedzaj¹cego pojazdu
i doprowadzi³ do zderzenia z samochodem
marki Nissan Navaro kierowanym przez
29-letniego mieszkañca Poznania. Spraw-
ca kolizji drogowej zosta³ ukarany MKK.

24 marca - Poladowo
Ok. godz. 1929 kieruj¹cy samochodem
osobowym marki Fiat Seicento nie zacho-
wa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedza-
j¹cego go pojazdu i doprowadzi³ do kolizji
z samochodem osobowym marki Opel
Astra kierowany przez 34-letniego miesz-
kañca pow. wolsztyñskiego. Sprawca koli-
zji zosta³ ukarany MKK.

25 marca - Czacz
Ok. godz.1238 w Czaczu, na drodze K-5,
kieruj¹cy samochodem marki Toyta Aven-
sis, mieszkaniec G³ogowa, podczas wy-
konywania nieprawid³owego manewru
skrêtu, doprowadzi³ do zderzenia z samo-
chodem marki Renault Master kierowa-
nym przez mieszkañca pow. koœciañskie-
go. Sprawca kolizji zosta³ ukarany MKK.

29 marca - Czacz
Ok. godz.1729, na drodze K-5 w Czaczu,
kieruj¹ca samochodem marki Citroen
Xara, 32-letnia mieszkanka K³odzka, jad¹c
w kierunku Leszna, w celu unikniêcia czo-
³owego zderzenia z n/n pojazdem kol. ja-
snego (typ. wan), straci³a panowanie nad
kierowanym pojazdem, w wyniku czego
zjecha³a na pobocze, a nastêpnie uderzy³a
w przydro¿ne drzewo. Nieznany pojazd
odjecha³ z miejsca zdarzenia nie zatrzymu-

j¹c siê. Kobieta dozna³a obra¿eñ cia³a
w postaci z³amania barku i ogólnych po-
t³uczeñ. Policja poszukuje œwiadków tego
zdarzenia.

31 marca - Stare Bojanowo
Ok. godz.1641 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w Starym Bojanowie, pod wp³ywem
silnego wiatru, drzewo uleg³o z³amaniu
i przygniot³o samochód osobowy marki
Polonez, stanowi¹cy w³asnoœæ 50-letniego
mieszkañca pow. koœciañskiego. Na miej-
sce przyby³a stra¿ po¿arna i usunê³a po-
walone drzewo, a uszkodzony pojazd za-
bezpieczy³ w³aœciciel we w³asnym zakre-
sie.

2 kwietnia - Œmigiel
Ok. godz. 708 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w dniach od 02 do 03 kwietnia br.
w gm. Œmigiel, z terenu nieogrodzonej po-
sesji, n/n sprawca skrad³ ci¹gnik rolniczy
marki URSUS C-355 kol. czerwonego wraz
z ³adowaczem czo³owym typu TUR. Zg³a-
szaj¹cy wartoœæ skradzionego mienia osza-
cowa³ na kwotê 15 000 z³.

2 kwietnia - Czacz
Ok. godz. 1939 w Czaczu, na drodze k-5,
kieruj¹cy samochodem marki V Golf, 27-
letni mieszkaniec pow. koœciañskiego,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, spowodowa³
kolizjê drogow¹ wje¿d¿aj¹c do przydro¿-
nego rowu. Badanie stanu trzeŸwoœci wy-
kaza³o 0,98 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

07 kwietnia - Œmigiel
Ok. godz. 1130 na ul. J. Kiliñskiego poli-
cjanci WRD zatrzymali kieruj¹cego rowe-
rem, 30-letniego mieszkañca pow. koœciañ-
skiego. Podczas kontroli stwierdzili, ¿e kie-
rowa³a wbrew obowi¹zuj¹cemu zakazowi
s¹dowemu. Teraz za przestêpstwo to gro-
zi mu do 3 lat wiêzienia.

10 kwietnia - Œmigiel
Ok. godz. 848 na skrzy¿owaniu ul. Kiliñ-
skiego i Matejki kieruj¹cy samochodem
marki Iveco, 24-letni mieszkaniec Ma³o-
mic, nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu
prawid³owo jad¹cemu pojazdowi marki Kia
Venga, kierowanemu przez 54-letni¹
mieszkankê Komornik. Uczestnicy zda-
rzenia byli trzeŸwi. Sprawca kolizji zosta³
ukarany MKK.

10 kwietnia - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1830 na ul. G³ównej policjanci
z PP w Œmiglu zatrzymali kieruj¹cego ro-
werem, 59-letniego mieszkañca pow. ko-
œciañskiego bêd¹cego w stanie nietrzeŸ-
woœci. Badanie stanu trzeŸwoœci wykaza-
³o 1,32 promila alkoholu w organizmie kon-
trolowanego.

17 kwietnia - Bruszczewo
Ok. godz. 1730 na ul. G³ównej, kieruj¹cy
mercedesem clk, 24-letni mieszkaniec gm.
Œmigiel, zjecha³ na przeciwleg³y pas jezd-
ni i doprowadzi³ do zderzenia z jad¹cym
z przeciwka pojazdem opel corsa prowa-
dzonym przez 19-letni¹ mieszkankê gm.
Œmigiel. Sprawca kolizji zosta³ ukarany
mandatem karnym.

18 kwietnia - Karœnice
Ok. godz. 1105 kieruj¹ca mercedesem
sprinterem, 37-letnia mieszkanka gm.
Œmigiel, nie zachowa³a bezpiecznej odle-
g³oœci od poprzedzaj¹cego j¹ pojazdu
i uderzy³a w ty³ renault clio, prowadzone-
go przez 55-letni¹ mieszkankê Koœciana.

19 kwietnia - Koszanowo
Ok. godz. 1310 na ul Zjazdowej, kieruj¹ca
seatem ibiz¹, 29-letnia mieszkanka gm.
Œmigiel, z niewyjaœnionych przyczyn zje-
cha³a na przeciwleg³y pas ruchu, a nastêp-
nie wjecha³a do przydro¿nego rowu. Poli-
cja ustala okolicznoœci zdarzenia.
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 5/15
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 4/15
brzmia³o: „WITAJ WIOSNO”. Nagrodê -
du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez Restaura-
cjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzymuje Ewe-
lina Konieczna 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. ciœnienie
2. imiê „¯elaznego Kanclerza”
3. stosowana przez napastnika
4. choroba wieku dzieciêcego
5. b³azen, klaun
6. wschodnia czeœæ stolicy Wêgier
8. Gibson, aktor
9. szwedzki „grosz”
10. zreperuje zepsuty but
17. osoba oddaj¹ca krew
19. trwa³ 40 dni
20. lokum z kratami w oknie
24. zawodowa, np. lekarska
26. przewozi ludzi na d³u¿szych trasach
27. zagadka s³owna
28. adwentowa œwieca
31. tajemnicza si³a przenikaj¹ca przyro-

dê w wierzeniach Indian
32. meldunek
34. pot. blagier
35. do powo¿enia
36. La Scala
41. du¿y brodz¹cy ptak czczony nad Ni-

lem
43. egipska bogini nieba
45. bawarska partia polityczna

Poziomo
7. jeden z proroków
11. gra w filmie
12. na szyjach
13. surogat
14. zrzesza harcerzy
15. otrzyma³ Oskara za re¿yseriê za film

„¯ycie Pi”
16. œledzeni przez fanów
18. z Siuksem na wojennej œcie¿ce
21. marka chrupkiego pieczywa
22. dodawany do sosów i marynat
23. wœród jednostek
25. odbitka otrzymana technik¹ akwafor-

ty
29. stolica pañstwa Inków
30. ... Sharif
33. ambasador
37. próg rzeczny
38. o nierozgarniêtym cz³owieku
39. g³ówna kwatera chana
40. numer podatnika
42. klientka lekarza
44. marka kawy
46. ¿ó³tawa biel
47. saharyjska antylopa
48. kolos na drodze
49. lichy, pod³y cz³owiek, nêdznik
50. ...II Mocny, król Polski
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KIEDY PRACOWNIK MOŻE ODMÓ-
WIĆ WYKONANIA PRACY
Œwiadczenie pracy jest jednym z podsta-
wowych obowi¹zków pracownika.
W praktyce wystêpuj¹ jednak sytuacje,
kiedy podw³adny mo¿e odmówiæ wyko-
nania pracy lub konkretnego polecenia
s³u¿bowego. Pracownik mo¿e powstrzy-
maæ siê od wykonywania pracy zagra¿a-
j¹cej ¿yciu lub zdrowiu, a tak¿e odmówiæ
spe³nienia polecenia niezwi¹zanego
z prac¹ lub niezgodnego z obowi¹zuj¹-
cym prawem.

Tylko praca zgodna z umow¹
Pracownik powinien wykonywaæ pracê
w sposób sumienny i staranny oraz sto-
sowaæ siê do poleceñ pracodawcy lub re-
prezentuj¹cego go pracownika, o ile do-
tycz¹ one pracy i nie s¹ sprzeczne
z umow¹ o pracê. Obowi¹zek ten wyni-
ka z art. 100 § 1 Kodeksu pracy. Podw³ad-
ny mo¿e wiêc odmówiæ wykonania pole-
cenia s³u¿bowego, niemaj¹cego zwi¹zku
z prac¹ zawodow¹.
Pracownik zatrudniony w prywatnej fir-
mie na etacie kierowcy otrzyma³ od jej
w³aœciciela polecenie zakupów œwi¹tecz-
nych dla pracodawcy i jego rodziny. Pra-
cownik mo¿e odmówiæ wykonania takie-
go polecenia, poniewa¿ nie ma ono zwi¹z-
ku z wykonywan¹ prac¹ zawodow¹.
Pracownik nie musi te¿ wyraziæ zgody na
œwiadczenie pracy niezgodnej z zawart¹
z nim umow¹ o pracê, a konkretnie z ro-
dzajem umówionej pracy lub zajmowa-
nym stanowiskiem. Przyk³adowo ksiêgo-
wa mo¿e odmówiæ wykonywania pracy
recepcjonistki lub portierki. Trzeba przy
tym pamiêtaæ, ¿e po spe³nieniu okreœlo-
nych w art. 42 § 4 Kodeksu pracy warun-

ków, pracodawca mo¿e powierzyæ pra-
cownikowi wykonywanie innej pracy na
okres nieprzekraczaj¹cy 3 miesiêcy
w roku kalendarzowym.

Polecenie musi byæ zgodne z prawem
Z przywo³ywanego wczeœniej art. 100
§ 1 Kodeksu pracy wynika równie¿, ¿e
obowi¹zek wykonania polecenia prze³o-
¿onego nie dotyczy sytuacji, gdy w wyni-
ku jego realizacji zosta³oby za³amane pra-
wo. Mowa jest tu o wszystkich dziedzi-
nach prawa, a nie tylko o prawie pracy.
Pracownik mo¿e, a nawet musi, odmó-
wiæ wykonania ka¿dego polecenia naru-
szaj¹cego ogólnie obowi¹zuj¹ce przepis.
W zwi¹zku ze skarg¹ by³ego pracowni-
ka do inspekcji pracy pracodawca zwró-
ci³ siê do kadrowej, aby ta przygotowa³a
z datami wstecznymi dokumenty, któ-
rych brakuje w aktach osobowych skar-
¿¹cego oraz sfa³szowa³a zapisy w ewiden-
cji czasu pracy. Kadrowa powinna odmó-
wiæ wykonania tego polecenia, mimo ¿e
jest ono zgodne z jej zakresem czynno-
œci, poniewa¿ antydatowanie i fa³szowa-
nie dokumentów jest niezgodne z pra-
wem.
W razie otrzymania polecenia ³ami¹cego
prawo wskazanym jest, aby za¿¹daæ od
pracodawcy wydania go na piœmie lub
powtórzenia przy œwiadkach. Bezpiecz-
niejsza dla pracownika jest pierwsza
metoda.
Pracownik mo¿e odmówiæ wykonania
pracy równie¿ w sytuacji, gdy jej warun-
ki nie odpowiadaj¹ przepisom bhp i stwa-
rzaj¹ bezpoœrednie zagro¿enie dla jego
zdrowia lub ¿ycia, albo, gdy wykonywa-
na przez niego praca grozi takim niebez-
pieczeñstwem innym osobom. O zaistnie-
niu takiego faktu podw³adny musi nie-
zw³ocznie zawiadomiæ prze³o¿onego
( art. 220  § 1 k.p.).

Niedyspozycja pracownika
Kolejna mo¿liwoœæ powstrzymania siê od
œwiadczenia pracy dotyczy tylko pracow-
ników wykonuj¹cych prace wymagaj¹ce
szczególnej sprawnoœci psychofizycznej.
Prace tego rodzaju okreœla rozporz¹dze-
nie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie rodzajów prac wymagaj¹cych
szczególnej sprawnoœci psychofizycznej.
Nale¿¹ do nich m.in.: prace przy obs³u-
dze suwnic sterowanych z kabiny i zdal-
nie sterowanych, prace przy obs³udze
urz¹dzeñ mechanicznych zawi¹zanych
z czynnoœciami wyburzeniowymi, czy te¿
prace przy liniach napowietrznych ni-
skich, œrednich i wysokich napiêæ. Pracow-
nicy œwiadcz¹cy tego rodzaju parce mog¹
powstrzymaæ siê od ich wykonywania w
przypadku, gdy ich stan psychofizyczny
nie zapewnia bezpiecznego wykonywania
pracy i tym samym stwarzaj¹ zagro¿enia
dla innych osób. W takiej sytuacji podw³ad-
ny mo¿e powstrzymaæ siê od wykonania
czynnoœci s³u¿bowych dopiero po uprzed-
nim zawiadomieniu prze³o¿onego. Co wa¿-
ne, z³y stan psychofizyczny nie wymaga
potwierdzenia zaœwiadczeniem lekar-
skim. Wystarczy samo oœwiadczenie pra-
cownika. Mo¿liwoœæ powstrzymania siê
od wykonywania pracy z powodu nieza-
pewnienia przez pracodawcê odpowied-
nich warunków bhp lub z³ego stanu psy-
chofizycznego podw³adnego nie obejmu-
je jednak pracowników, których obowi¹z-
kiem pracowniczym jest ratowanie ¿ycia
ludzkiego lub mienia.

H.C.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy
( Dz.U. z 2014 r. poz.1502)
Rozporz¹dzenie MPiPS z dnia 28.05.1996 r.
w sprawie rodzajów prac wymagaj¹cych
szczególnej sprawnoœci psychofizycznej
( Dz.U. nr 62 poz. 287).

Œmigiel gór¹

Dru¿yny ze Œmigla i Starego Bojanowa

W sobotê, na „Orliku”, odby³ siê
mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy repre-

zentacjami szkó³ podstawowych w Sta-
rym Bojanowie i Œmiglu.

W sk³ad dru¿yn wchodzili uczniowie
klas IV-VI. Œmigielsk¹ ekip¹ kierowa³a
pani Danuta Strzelczyk, a reprezentacj¹
Starego Bojanowa pan Krzysztof Kopien-
ka.

Poziom meczu by³ wyrównany, o czym
œwiadczy wynik 3:3.

Sêdziowie, wraz z opiekunami dru¿yn,
postanowili, ¿e o koñcowym wyniku za-
decyduj¹ rzuty karne (po 5 strza³ów).
Tym razem walka równie¿ by³a wyrów-
nana. Jednak szczêœcie dopisa³o dru¿y-

nie Œmigla - 2 celne strza³y (o jedno wiê-
cej ni¿ Stare Bojanowo).

Sêdziowie - instruktorzy „Orlika”: To-
masz Fr¹ckowiak
i Mi³osz Kupka wy-
brali najlepszego
zawodnika meczu.
Zosta³ nim Remi-
giusz Styziñski - re-
prezentant Œmigla.

Dziêkujemy za
udzia³ w meczu.
Dru¿yny zdoby³y
punkty dla swoich
szkó³ w II rywaliza-
cji miêdzyszkolnej

na najbardziej usportowion¹ szko³ê pod-
stawow¹ gminy Œmigiel, organizowanej
przez Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu.

OKFiR, foto OKFiR
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W poniedzia³ek, 13 kwietnia 2015
roku w Czarnkowie, odby³ siê IX

Wojewódzki Memoria³ im. Andrzeja
Grubby w Tenisie Sto³owym Szkó³ Pod-
stawowych. Do r ywalizacji stanê³o
10 dru¿yn z Wielkopolski. Szko³ê podsta-
wow¹ ze Œmigla reprezentowali: Filip Lu-
dwiczak, Remigiusz Styziñski, Eryk Gro-
chowy oraz Dawid Gbiorczyk. W meczu
fina³owym pokonali oni tenisistów ze
szko³y w Obornikach wynikiem 3:0. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju zosta³
Remigiusz Styziñski. Œmigielskich teni-
sistów trenowa³a Danuty Strzelczyk.

Œmigielska dru¿yna reprezentowaæ bê-
dzie województwo w zawodach ogólno-
polskich, które odbêd¹ siê 13 czerwca
w Sopocie.

AKA
foto archiwum KS Polonia

Z³oto dla tenisistów z SP w Œmiglu

Indywidualni turyœci oraz rowerzyœci
ze szkó³ w: Bronikowie, Starym Bo-

janowie i Œmiglu goœcili w Zespole Szkó³
w Bronikowie, aby powitaæ wiosnê.

Dwunasty ju¿ z kolei rajd pod nazw¹
„Œmigielska Wiosna Turystyczna” odby³
siê 18 kwietnia.

Organizator rajdu - Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, na powi-

tanie przygotowa³ rowerzystom gor¹cy
posi³ek i herbatê. Niestety, wiosenna
pogoda nie dopisywa³a, gdy¿ na dworze
by³o zimno. Jednak dobre nastroje
uczestników oraz goœcinne przyjêcie
przez dyrektora - Piotra Filipowicza
ogrza³y atmosferê.

Rajdowcy wziêli udzia³ w konkursach
zrêcznoœciowych, np. w: rzutach ringiem
na krzy¿ak, lotkami do tarczy, rzutach
podkowami, toczeniu pi³k¹ po linach
i ¿ó³wiej jeŸdzie rowerowej. Rywalizacje
by³y rozgrywane w kategoriach dzieci-
m³odzie¿ oraz doroœli. W ka¿dym kon-
kursie trzy osoby, które osi¹gnê³y najlep-

XXII Œmigielska Wiosna Turystyczna
sze wyniki, otrzyma³y nagrody rzeczowe.

Udzia³ w rajdzie zaliczono do II edycji
rywalizacji miêdzyszkolnej na najbardziej
usportowion¹ szko³ê gminy Œmigiel.

Najlepsze wyniki w rajdowych konkur-
sach osi¹gnêli:
Kategoria doroœli:
- rzuty podkowami - Edward Radke,
- toczenie pi³ki po linach - Henryk Stan-

kowiak,
- rzuty ringo - Jacek
Frydrych,
- strza³y lotkami - Ro-
bert Kunc.
Kategoria dzieci-m³o-
dzie¿:
- rzuty podkowami -
Adam Biberstein,
gim. Bronikowo,
- toczenie pi³ki po li-
nach - Bartosz Stark-
bauer, gimnazjum
Œmigiel,
- rzuty ringo - Jakub

Okoniewski, gim. Œmigiel,
- strza³y lotkami - Ernest £awniczak, gim.

Bronikowo,
- ¿ó³wia jazda rowerowa - Mateusz Zalisz,
gim. Œmigiel.

Wszystkim rowerzystom dziêkujemy za
udzia³ w rajdzie, a dyrektorowi Zespo³u
Szkó³ w Bronikowie za mi³e przyjêcie
oraz wsparcie przy przygotowaniu posi³-
ku.

OKFiR
foto OKFiR, T. Krzy¿anowski

Œmigielscy reprezentanci

Żółwia jazda

Uczestnicy rajdu

Rzuty podkowami
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W niedzielny poranek, 22 marca, na
starcie II Ostrowskiego ICE

MAT Pó³maratonu stanê³o 831 biegaczy.
Wœród nich by³o, a¿ piêciu zawodników
reprezentuj¹cych OKFiR Œmigiel. Trasa
o d³ugoœci 21 097 m przebiega³a ulicami
miasta i tworzy³a zamkniêta pêtlê. Bieg
zakoñczy³o 712 zawodników. W kat. K 30
Angelina Wojczyñska zajê³a 13 miejsce
(414 w kat. open), Kinga Zieliñska w kat.
K 40 zajê³a 10 miejsce (462 w open), Da-
riusz Wojczyñski w kat. M 40 zaj¹³ miej-
sce 8 (413 w open), Marian Skrzypczak
w kat M 50 zaj¹³ 42 miejsce (463 open),

Œmigielscy biegacze
natomiast Micha³ Szkudlarek w kat.
M 70 zaj¹³ miejsce pierwsze (708 open).

Tego samego dnia Kinga Zieliñska
wziê³a udzia³ w Poznañ Pó³maraton,
w któr ym wystar towa³o ponad
7 tys. uczestników. Zajê³a w nim 20 miej-
sce w swojej kategorii wiekowej (2599
w kat. open).

W sobotê, 11 kwietnia br., w Przytoku
odby³ siê XIII Pó³maraton. Przebiega³ on
trudn¹ tras¹ z licznymi wzniesieniami,
 a i wysoka, jak na ten okres, temperatu-
ra 23oC nie u³atwia³a zadania biegaczom.
OKFiR Œmigiel reprezentowali na tych

zawodach: Angelika Wojczyñska, która
zajê³a 5 miejsce, Dariusz Wojczyñski zdo-
bywaj¹cy 8 miejsce, Marian Skrzypczak
zajmuj¹cy miejsce 19 i Micha³ Szkudlar-
czyk - najstarszy uczestnik zawodów, któ-
ry zaj¹³ 3 miejsce w swojej kategorii wie-
kowej. Pan Micha³ startowa³ w tych za-
wodach juz po raz 11.

Nastêpnego dnia, w 30. Jubileuszowym
Biegu „Soko³a”, na dystansie 15 km, Ma-
rian Skrzypczak zaj¹³ 24 miejsce,
a Micha³ Szkudlarek miejsce pierwsze
w kategorii wiekowej 80 lat.

M.D.

Zawodnicy KS Polonia Œmigiel wziê-
li udzia³ w indywidualnych i dru¿y-

nowych Mistrzostwach Wielkopolski Ju-
niorek i Juniorów. Odby³y siê one
12 kwietnia 2015 r. w Poznaniu. Tenisi-
œci startowali w 3 z 4 kategorii i zdobyli
a¿ trzy z³ote medale!

Indywidualnie, wœród juniorek, najlep-
sza by³a Gra¿yna Cieœla. Na najwy¿szym

Z³oci medaliœci Polonii Œmigiel
podium w kategorii juniorzy stan¹³ An-
drzej Juszczak. Czwarte miejsce zaj¹³
Denis Bolewicz, a siódme Dawid JóŸ-
wiak.

Dru¿ynowo juniorzy równie¿ wywalczy-
li z³oty medal. W sk³ad dru¿yny weszli:
Andrzej Juszczak, Denis Bolewicz i Da-
wid JóŸwiak.

AKA, foto archiwum KS Polonia

W pi¹tek, 27 marca w hali sporto-
wej Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-

zjalnych w Niet¹¿kowie, zosta³ rozegra-
ny fina³ wojewódzki siatkówki dziewcz¹t
szkó³ podstawowych.

Do r ywalizacji przyst¹pi³o 8 najlep-
szych szkó³ z naszego województwa,
tj.: SP 15 Poznañ, SP 5 Jarocina, SP 2
Murowana Goœlina, ZS nr 2 Koœcian, SP
17 Kalisz, SP 4 Turek, SP 2 Pi³a oraz go-
spodynie SP Œmigiel. Przed turniejem
przeprowadzono losowanie grup elimina-
cyjnych.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokona³
wiceprezes Szkolnego Zwi¹zku Sporto-
wego „Wielkopolska” - Edward Strzy-
miñski. Zespo³y zosta³y podzielone
na dwie gr upy czterozespo³owe.
Dwie najlepsze dru¿yny awansowa³y do
gier o medale, a zespo³y z miejsc 3 i 4
gra³y o miejsca 5-8. Pier wsze spotka-
nia uœwiadomi³y uczestnikom zawo-
dów, ¿e walka o medale bêdzie bar-
dzo zaciêta. Po rozegraniu spotkañ
gr upowych,  awans do p ier wszej
czwórki zapewni³y sobie: SP 17 Ka-
lisz, SP 15 Poznañ, SP 4 Turek oraz
SP Œmigiel. W pó³finale zespó³ z Kalisza
wygra³ z Turkiem, a poznañska dru¿yna
pokona³a ekipê ze Œmigla. Mecze o me-
dale dostarczy³y sporo emocji - obydwa
spotkania trwa³y trzy sety. Ostatecznie
mistrzem Wielkopolski zosta³a Szko³a

XVI Fina³ Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
Podstawowa nr 15 z Poznania. Srebrne
medale przypad³y zawodniczkom z Kali-
sza, a br¹zowe dziewczynom z Turku.

Wrêczenia medali, grawertonów, pu-
charów i nagród dokonali: wiceprezes
SZS „Wielkopolska” - Edward Strzymiñ-
ski, dyrektor Szko³y Podstawowej
w Œmiglu - Robert Plewka oraz w imie-
niu burmistrz Œmigla - Micha³ Majer. Za-
wody fina³owe zosta³y wsparte finanso-
wo przez: gminê Œmigiel, powiat koœciañ-
ski, Radê Rodziców przy Szkole Podsta-

wowej w Œmiglu oraz Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.
Klasyfikacja koñcowa turnieju:
I miejsce - SP 15 Poznañ,
II miejsce - SP 17 Kalisz,
III miejsce - SP 4 Turek,
IV miejsce - SP Œmigiel,
V miejsce - SP 2 Pi³a,
VI miejsce - ZS 2 Koœcian,
VII miejsce - SP 2 Murowana Goœlina,
VIII miejsce - SP 5 Jarocin.

R.P. foto archiwum

Dru¿yna ze Œmigla

Najlepsza dru¿yna juniorów






