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Kwietniowa sesja Rady Miejskiej od-
by³a siê w ostatni¹ œrodê miesi¹-

ca. Radni zapoznali siê ze sprawozda-
niami za rok ubieg³y: z realizacji Pro-
gramu Wspó³pracy Gminy Œmigiel
z Organizacjami Pozarz¹dowymi, Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz
kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej z dzia³alnoœci oœrodka. Ponadto,
podjêli siedem uchwa³. Dwie dotyczy-
³y nabycia nieruchomoœci gruntowych,
na któr ych zosta³y zbudowane prze-
pompownie œcieków w Poladowie oraz
Karœnicach.W zwi¹zku ze zmian¹
mieszkaniowego zasobu gminy, radni
wprowadzili korekty w uchwale w uchwa-
le dotycz¹cej uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy Œmigiel w latach
2012-2017. Zmiany porz¹dkowe zosta³y
wprowadzone tak¿e w bie¿¹cym bud¿e-

VIII sesja Rady Miejskiej
cie gminy. W trakcie sesji radni ponadto
wskazali zastêpcê burmistrza Œmigla –
Marcina Jurgê na przedstawiciela gminy
Œmigiel w Stowarzyszeniu Wielkopolski
Oœrodek Kszta³cenia i Studiów Samorz¹-
dowych w Poznaniu.
Równie¿ decyzj¹ rady
jedna z ulic w Niet¹¿-
kowie – stanowi¹ca
przed³u¿enie ulicy
Morownickiej w Œmi-
glu – otrzyma³a nazwê
Morownicka.

Ostatnia uchwa³a,
wprowadzona do po-
rz¹dku obrad podczas
sesji, dotyczy³a przy-
st¹pienia do opracowa-
nia Strategii Rozwoju
Gminy Œmigiel na lata
2015-2022. Poza okre-

œleniem kierunków rozwoju gminy po-
zwoli ona m.in. na skorzystanie ze œrod-
ków zewnêtrznych w nowej perspekty-
wie finansowania.

AKA, foto A. Kasperska

VIII sesja Rady Miejskiej
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W majowy weekend do Œmigla przy-
jecha³ prezes Komitetu Partner-

skiego Neufchateau - Jean Michel Gre-
goire, któremu towarzyszy³ François Re-
bourg - cz³onek tego¿ komitetu. Jean
Michel Gregoire od niedawna pe³ni funk-
cjê prezesa i odwiedzi³ Œmigiel po raz
pierwszy, zaœ dla Françoisa Rebourg by³a
to druga wizyta, pierwsza mia³a miejsce
w 2001 roku podczas podpisania partner-
skiej umowy. Celem spotkania by³o omó-
wienie nowych kierunków dalszej wspó³-
pracy obu miast.

W tym samym czasie w Œmiglu goœci³a
równie¿ grupa stra¿aków z Neufchateau,
którzy od wielu lat utrzymuj¹ przyjazne
kontakty ze œmigielsk¹ jednostk¹ OSP.

Cz³onkowie partnerskiego komitetu -
wspólnie ze stra¿akami, 15 maja odwie-

Œmigiel goœci³ przyjació³ z Neufchateau

dzili Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie, gdzie funkcjonuj¹ klasy
mundurowe, w tym stra¿acka. Francuzi
spotkali siê tam z dyrektor placówki  Ar-
let¹ Adamczak-Puk. Tego dnia panowie
Jean Michel Gregoire oraz François Re-
bourg w towarzystwie Marcina Jurgi -
zastêpcy burmistrza Œmigla obejrzeli
równie¿ œmigielsk¹ lokomotywowniê,

stra¿nicê OSP, z³o¿yli wizytê w Urzêdzie
Miejskim Œmigla, a tak¿e udali siê do
Koœciana, aby zwiedziæ zabytkow¹ wie-
¿ê ciœnieñ i znajduj¹ce siê w niej ob-
ser watorium astronomiczne. Wieczo-
rem francuscy goœcie spotkali siê
z Wies³awem Kasperskim – przewod-
nicz¹cym Rady Miejskiej oraz Rafa³em
Klemem – wiceprzewodnicz¹cym.

W sobotê goœciom towarzyszy³a bur-
mistrz Œmigla  Ma³gorzata Adamczak,
która zaprosi³a ich do wziêcia udzia³u
w imprezie plenerowej przy wiatra-
kach,  tam œwiêtowano „Imieniny Wia-
traków”.

Delegacja stra¿aków skupi³a siê na
odwiedzaniu stra¿nic w Koœcianie oraz
Poznaniu.

AKA, foto archiwum

Zofia Firlej ze Œmigla 4 maja skoñczy
      ³a 100 lat. Mimo wieku, jaki osi¹gnê-

³a jubilatka w podstawowych,w codzien-
nych czynnoœciach radzi sobie sama. Jej
pasj¹ jest praca w ogrodzie. Jest osob¹
pogodn¹ i bardzo lubi œpiewaæ.

Z ¿yczeniami do pani Zofii poœpieszy³a
miedzy innymi burmistrz – Ma³gorzata
Adamczak wraz z Wies³awem Kasper-
skim - przewodnicz¹cym Rady Miejskiej,
dla którego solenizantka jest najbli¿sz¹
cioci¹ oraz z Dorot¹ Skorupiñsk¹ – kie-
rownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Œmi-
glu. Podarunkiem od œmigielskiego sa-

Wiekowa Œmigielanka
morz¹du by³ bukiet
kwiatów oraz ciep³y,
we³niany koc. Na
rêce jubilatki bur-
mistrz Ma³gorzata
Adamczak przeka-
za³a równie¿ list gra-
tulacyjny przes³any
przez prezes Rady
Ministrów RP – Ewê
Kopacz.

AKA
foto A. Kasperska

Podczas Dnia Flagi burmistrz Œmigla
      – Ma³gorzata Adamczak wraz z har-
cerzami rozdawa³a na Placu Rozstrzela-
nych w Œmiglu bia³o-czerwone flagi.

Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowiono w 2004 roku. Œwiêto to ma

Dzieñ Flagi
na celu popularyzowanie wiedzy o pol-
skiej to¿samoœci i symbolach narodo-
wych oraz zachêcenie Polaków do zawie-
szania flag na budynkach.

M.M.
foto. M. Majer

Muzycznie spêdzili weekend majo
wy instrumentaliœci M³odzie¿owej

Orkiestry Dêtej w Œmiglu. 1 Maja wziêli
oni udzia³ w IX Festiwalu Orkiestr Dê-
tych im. Jerzego Szmajdziñskiego pt.
„Jest w Orkiestrach Dêtych Jakaœ Si³a”,
który odby³ siê w Olszynie. 40-osobowa
grupa muzyków wyruszy³a, w porannych
godzinach, w licz¹c¹ ponad 200 km pod-
ró¿, by wyst¹piæ w gronie, takich orkiestr
jak: Orkiestra Wojskowa Garnizonu War-
szawa, czy Orkiestra Policyjna KWP
Wroc³aw. Ogó³em prezentowa³o siê 8 za-

Orkiestrowe podró¿e
proszonych orkiestr z kraju i zagranicy.
Nasi muzycy swym wystêpem zdobyli
serca publicznoœci.
Zyskali tak¿e uznanie wœród wystêpuj¹-
cych tam muzyków orkiestr zawodo-
wych. 2 maja, póŸnym wieczorem muzy-
cy wrócili do Œmigla, by ponownie wyru-
szyæ w podró¿ – tym razem do Sulecho-
wa na uroczystoœci zwi¹zane ze Œwiêtem
Konstytucji 3 Maja. Natomiast 3 maja
udali siê, w asyœcie ¿o³nierzy z 5 Lubu-
skiego Pu³ku Artylerii, by graæ w prze-
marszu, uczestniczyæ w ceremoniale

wojskowym i zagraæ koncert.
Piotr B³aszkowski

foto archiwum

Zofia Firlej z goœæmi

MOD w Sulechowie

Dzieñ Flagi

Goœcie z Neufchateau z zastêpc¹ burmi-
strza Œmigla
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Z okazji rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, w koœciele pw. NMP

Wniebowziêtej, odby³a siê okolicznoœcio-
wa msza œw., na któr¹ mieszkañców gmi-
ny zaprosili wspólnie burmistrz Œmigla
– Ma³gorzata Adamczak oraz ksi¹dz dzie-

Œwiêto Narodowe Trzeciego Maja
kan – Krzysztof Mizerski.
Mszê koncelebrowa³ proboszcz w asy-
œcie wikariusza – ksiêdza Tomasza No-
waka.

Uroczystoœæ uœwietni³a obecnoœæ pocz-
tów sztandarowych miejscowych organi-

zacji, szkó³, a tak¿e okolicznoœciowy wy-
stêp uczniów Gimnazjum im. Konstytu-
cji 3 Maja w Œmiglu, œpiew chóru „Har-
monia” ze Œmigla oraz wystêp mêskiego
Zespo³u „Otava” z Tarnopola.

AKA, foto A. Kasperska

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich organizuje, w dniach 8-15

maja, Tydzieñ Bibliotek. Œmigielska bi-
blioteka aktywnie w³¹cza siê w program
promocji czytelnictwa i bibliotek, przygo-
towuj¹c szereg imprez. Organizowany od
12 lat baœniowy korowód, zdaje siê byæ naj-
bardziej atrakcyjn¹ i widowiskow¹ form¹.
W tym roku, ponad 600 dzieci, nauczycie-
li, opiekunów z ca³ej gminy wraz z biblio-
tekarkami przesz³o ulicami Œmigla, mani-
festuj¹c przes³anie tegorocznej akcji: „Wy-
bieram Bibliotekê”. Ciesz¹ zachowania
mieszkañców, którzy aktywnie w³¹czyli siê
do przemarszu, a tak¿e z entuzjazmem wi-
tali korowód na trasie. Celem, do którego
zmierza³ korowód by³y tereny zielone przy
Centrum Kultury w Œmiglu. W³aœnie tam
nast¹pi³o podsumowanie konkursu pla-
stycznego pt. „Baœnie europejskie”, na któ-
ry wp³ynê³o 327 prac.

W ramy obchodów Tygodnia Bibliotek
wpisuje siê te¿ cykl warsztatów pn. „Czte-

ry pory roku w literaturze, muzyce i ma-
larstwie”. W zorganizowanych przez bi-
bliotekê zajêciach udzia³ wziê³y wszystkie
klasy pi¹te szko³y podstawowej w Œmiglu.

Natomiast 13 maja w czytelni biblioteki
odby³y siê przes³uchania startuj¹cych
w Gminnym Konkursie Piêknego Czyta-
nia dla Klas II Szkó³ Podstawowych. Do

konkursu przyst¹pi³o
20 dzieci, a tekstem, z któ-
rym musieli zmierzyæ siê
uczestnicy konkursu by³y:
„Przygody Miko³ajka” –
René Goscinnego. Zwyciê-
¿y³a Aleksandra Jakubiak ze
Œmigla.

W kalendarzu imprez, któ-
re œmigielska biblioteka
przygotowa³a z okazji ob-
chodów Tygodnia Bibliotek,
nie zabrak³o propozycji dla
sta³ych bywalców (senio-
rów) biblioteki. Czwartko-

we spotkanie poœwiêco-
ne by³o komputerowej
obróbce zdjêæ z rodzin-
nych albumów. Seniorzy
na konkretnych przyk³a-
dach zdobywali ogólne
wiadomoœci o mo¿liwo-
œciach programu Corel
Photo-Paint, a w zwi¹zku
z przyniesionymi zdjê-
ciami z w³asnych archi-
wów wywi¹za³o siê te¿
mnóstwo wspomnieñ
i opowieœci. Wiele rado-
œci uczestnikom spotka-

nia sprawi³o podk³adanie w³asnych podo-
bizn do gotowych, wystylizowanych ra-
mek.

MBP w Œmiglu dziêkuje wszystkim, któ-
rzy pomogli w organizacji imprez: w³a-
dzom miasta za patronat, pani Danucie
Grygier, panu Jaros³awowi Bartkowiako-
wi, œmigielskiej policji, stra¿akom, nauczy-
cielom i opiekunom.

Filie biblioteczne w Czaczu i Niet¹¿ko-
wie w Tygodniu Bibliotek zaprosi³y na
„Majowy koncert dla przedszkolaków”
oraz „Rodzinny piknik z bibliotek¹”.

K.S., foto M. Dymarkowska

Œmigielski akcent Tygodnia Bibliotek
„Otava” z Tarnopola Poczty sztandarowe

Radosny korowód
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W pi¹tek, 24 kwietnia, w czytelni œmi-
gielskiej biblioteki, odby³o siê

otwarcie, zorganizowanej przez Centrum
Kultury w Œmiglu, wystawy malarskiej pn.
„Malowane Ustami”. Autorem prac jest,
urodzony w 1975 roku, Arkadiusz Cyprian
– niepe³nosprawny w wyniku nieszczêœli-
wego skoku do wody. Artysta ma na swo-
im koncie kilkadziesi¹t wystaw. Maluje
g³ównie pejza¿e oraz zwierzêta. Pracuje w
Zak³adzie Pracy Chronionej – jest dystry-
butorem sprzêtu ortopedycznego.

Obrazy Cypriana by³y eksponowane
w œmigielskiej bibliotece ju¿ w paŸdzier-
niku 2007 roku. Obecna wystawa prezen-
tuje jednak niebywa³y rozwój artysty oraz
doskona³¹ technikê malarsk¹, o czym

Wystawa obrazów Arkadiusza Cypriana
mogli siê przekonaæ obecni na otwarciu
goœcie i zwiedzaj¹cy.

Usytuowana w pomieszczeniach biblio-
teki wystawa czynna bêdzie do koñca
maja. Obrazy mo¿na ogl¹daæ w godzinach
urzêdowania biblioteki.

Pan Arkadiusz ustami maluje od 2009 r.
W 2013 roku zosta³ stypendyst¹ Œwiato-
wego Zwi¹zku Artystów Maluj¹cych Usta-
mi i Nogami i od tego czasu wspó³pracuje
z Wydawnictwem AMUN w Raciborzu.
Bogata oferta wydanych publikacji (pocz-
tówki, kalendarze) dostêpna jest tak¿e
w bibliotece.

K.S.
foto archiwum

Dzieci z Przedszkola Samorz¹dowe-
        go w Œmiglu goœci³y cz³onków Ze-
spo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielkopol-
scy”, dzia³aj¹cego przy Zespole Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie. Spo-
tkanie rozpocz¹³ wystêp kapeli dudziar-
skiej. Ar tyœci zagrali na skrzypcach
i dudach, a przedszkolaki pozna³y nowe
instrumenty. Nastêpnie tancerze zapre-
zentowali piêkne stroje ludowe: ³owicki,
krakowski, góralski oraz z Bukówca Gór-
nego. Kierownik zespo³u – Rafa³ Rosolski
w przystêpny, a zarazem ciekawy sposób
opisa³ charakterystyczne elementy ka¿de-
go stroju. Dzieci pozna³y nowe okreœlenia:
gorset, kryza, nogawice, kierpce oraz ka-
bat. Mog³y tak¿e za³o¿yæ ró¿ne nakrycia
g³owy: kapelusz, czepek, chustê, a nawet
weselny wianek. Chêtni ch³opcy strzelali
z bata. Przedszkolaki nauczy³y siê przy-

Żeńcy w przedszkolu

œpiewki o „Miko³ajku”. Celem spotkania
by³o zainteresowanie dzieci tradycjami pol-

skiej kultury ludowej.
E. Lemañska, foto archiwum

Za spraw¹ przewodnicz¹cej Zarz¹du
Osiedla nr 3 w Œmiglu – Donaty Malak
grupa mieszkañców z gminy Œmigiel,
podczas „Dni Azalii i Ró¿aneczników”,
podziwia³a ogród w Kórniku. Wyjazd
odby³ siê 16 maja 2015 r. Organizatorzy
wyjazdu – Donata Malak oraz Krystyna

Na Dniach Azalii

Gminne Obchody Œwiêta Patrona
Stra¿aków rozpocz¹³ przemarsz ze

œmigielskiej stra¿nicy do koœcio³a pw.
Najœwiêtszej Marii Panny Wniebowziê-
tej w Œmiglu. Tam odby³a siê okoliczno-
œciowa msza œw. Nastêpnie stra¿acy oraz
zaproszeni goœcie, w ton marsza grane-
go przez M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ ze
Œmigla, udali siê na teren przy Centrum
Kultury, gdzie odby³ siê uroczysty apel.

Œwiêto stra¿aków
¯yczenia oraz podziêkowania stra¿a-

kom za codzienny trud ich pracy, w imie-
niu swoim oraz przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Œmigla, z³o¿y³a burmistrz Œmi-
gla – Ma³gorzata Adamczak.

Po oficjalnej czêœci uroczystoœci, wszy-
scy uczestnicy œwiêta mogli skosztowaæ
grochówki, przygotowanej w wojsko-
wym kotle.

MM, foto M. Majer

Mueller – cz³onkini Zarz¹du
Osiedla zadba³y równie¿,
aby uczestnicy wycieczki,
poza zwiedzaniem ogrodu,
wypili wspóln¹ kawê.

AKA
fot archiwum

Arkadiusz Cypran wœród goœci i obrazów

Przedszkolaki z goœæmi

Wœród rododendronów

Stra¿acki przemarsz
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Jak co roku, œwiêto naszego miasta
„otwieraj¹” wysportowani mieszkañcy

gminy. Pierwszy w sobotê wyruszy³ rajd
rowerowy, który rozpocz¹³ siê spotka-
niem przy œmigielskich wiatrakach. Gru-
pê ponad dwudziestu turystów poprowa-
dzi³ instruktor "Orlika" - Tomasz Fr¹c-
kowiak. W tym samym czasie wyruszy³y
tak¿e grupy uczniów szkó³ w: Broniko-
wie, Czaczu, Starym Bojanowie oraz za-
przyjaŸnieni tur yœci z W³oszakowic
i Miejskiej Górki. Wszyscy uczestnicy
spotkali siê na terenie rekreacyjnym przy
basenie k¹pielowym, gdzie najpierw na-
brali si³ przy posi³ku, a nastêpnie wziêli
udzia³ w konkursach. W rzutach hula-
hop na pi³ki lekarskie najlepszy wynik
osi¹gn¹³ Kacper Kunert z SP Stare Boja-
nowo, w skokach w workach I miejsce
zaj¹³ Szymon Szymaniak z SP Czacz,
w miniszczud³ach zwyciê¿y³ Szymon Szy-
maniak z SP Czacz, w rzutach woreczka-
mi przez obrêcz I miejsce zaj¹³ Mateusz
Golec z SP Stare Bojanowo, a w konkur-
sie ¿ó³wia jazda rowerowa najlepszy oka-
za³ siê uczeñ gimnazjum w Bronikowie -
Ernest £awniczak. Wszyscy uczestnicy
rajdu otrzymali dyplomy, a trzech najlep-
szych zawodników z ka¿dej konkurencji
nagrody rzeczowe.

Na boisku do pi³ki siatkowej rozegra-
no mecz gimnazjalistów z Bronikowa

i Czacza. Z³ote medale i puchar wrêczy-
³a burmistrz Œmigla - Ma³gorzata Adam-
czak reprezentacji Czacza, która przyje-
cha³a pod opiek¹ pana Marka Sowy. Pod-
opiecznych z Bronikowa - br¹zowych
medalistów zagrzewa³ do walki Wojciech
Wieczorek. W trakcie zawodów nie za-
brak³o s³odkich upominków dla siatka-
rzy.

Równie¿ w sobotni poranek, w sali spor-
towej szko³y podstawowej w Œmiglu roz-
pocz¹³ siê turniej tenisa sto³owego. Przy
dziewiêciu sto³ach walczy³o ponad czter-
dziestu tenisistów. Wœród dziewcz¹t klas
I-III szkó³ podstawowych I miejsce zajê³a
Alicja Wêgierska ze Œmigla, wœród ch³op-
ców - Miko³aj Weinert z Czacza. Wœród
dziewcz¹t z klas IV-VI SP zwyciê¿y³a Ali-
cja Maœlak z Czacza, a wœród ch³opców
Jakub Jankowski z SP Bronikowo. Nato-
miast Gra¿yna Cieœla wygra³a w kategorii
dziewcz¹t gimnazjum i SP, a Micha³ ¯ak
wœród ch³opców. Najlepsz¹ tenisistk¹ w
kategorii kobiet niezrzeszonych zosta³a
Danuta Strzelczyk, która odebra³a puchar
ufundowany przez burmistrz Œmigla - Ma³-
gorzatê Adamczak, a w kategorii mê¿-
czyzn niezrzeszonych puchar przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla - Wies³a-
wa Kasperskiego zdoby³ Karol Marciniak.
Tenisiœci w ka¿dej kategorii walczyli o me-
dale i nagrody rzeczowe.

O godz. 1400 rozpocz¹³ siê turniej teni-
sa ziemnego. Na kortach rywalizowali
w osobnych kategoriach ch³opcy 13-17
lat oraz mê¿czyŸni. Wœród ch³opców
I miejsce zaj¹³ Miko³aj Józefowski z Ko-
œciana, a najlepszym tenisist¹ w katego-
rii mê¿czyzn okaza³ siê Mateusz Skoru-
piñski ze Œmigla. Zawodnicy walczyli
o puchary i statuetki burmistrz Œmigla
oraz przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla, a tak¿e o nagrody.

Centralnym punktem obchodów XXIV
Dni Œmigla by³a uroczysta sesja Rady
Miejskiej, która odby³a siê 30 maja. Pod-
czas niej œwiêtowano 25 lat samorz¹dno-
œci. Z tej okazji do sali widowiskowej Cen-
trum Kultury przybyli liczni goœcie, m.in.
Bernard Turski - starosta koœciañski,
radni, burmistrzowie i przewodnicz¹cy
rad ziemi koœciañskiej, odznaczeni przez
radê medalem „Zas³u¿ony dla Miasta
i Gminy Œmigiel”, „Honorowi Obywate-
le” Miasta i Gminy Œmigiel oraz burmi-
strzowie i radni minionych kadencji.
W uroczystej sesji uczestniczyli równie¿
cz³onkowie delegacji z partnerskiego
miastaBalatonfûzfõ z Wêgier: burmistrz
- Marton Béla, dr. Takács László - sekre-
tarz miasta, radny - Jenei István oraz
Kovács István. Podczas sesji burmistrzo-
wie, radni oraz osoby, które pe³ni³y swo-
je funkcje w samorz¹dzie gminy Œmigiel

Odznaczeni zostali burmistrzowie Œmigla

Najlepsi tenisiœci

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla

Najlepsze tenisistki sto³owe na podium
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w ostatnich 25 latach otrzymali pami¹t-
kowe, jubileuszowe medale. Wrêczenia
dokona³ Wies³aw Kasperski - przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej w asyœcie wiceprze-
wodnicz¹cego - Rafa³a Klema. Okazjonal-
ny referat wyg³osi³ Andrzej Poprawski -
dyrektor Biura Zwi¹zku Miast Polskich z
Poznania. O historycznych przemianach
w samorz¹dach mówili: starosta koœciañ-
ski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla oraz burmistrz Ma³gorzata Adamczak,
która zwróci³a uwagê, ¿e: „Dziœ, po 25 la-
tach mo¿emy oceniæ, jakimi jesteœmy go-
spodarzami. Powszechnie wiadomo, ¿e
Wielkopolanie od lat s³yn¹ z gospodarno-
œci i oszczêdnoœci, tak wiêc jest to i nasz¹
cech¹, cech¹ mieszkañców ziemi œmigiel-
skiej. Najlepszym na to dowodem jest ota-

czaj¹ca nas dziœ rzeczywistoœæ, bêd¹ca
efektem starañ kolejnych kadencji samo-
rz¹dów inwestuj¹cych zarówno w infra-
strukturê gminn¹, jak i kapita³ ludzki”. Uro-
czystoœæ uœwietni³a obecnoœæ pocztów
sztandarowych miejscowych szkó³ i orga-
nizacji, jak równie¿ koncert w wykonaniu
zespo³u wokalnego „Absurd” prowadzone-
go przez Ewê Halatyn, a dzia³aj¹cego w
„Klubie na piêtrze” przy Spó³dzielni Miesz-
kaniowej Przylesie w Lesznie.

Czêœæ artystyczna tegorocznych Dni
Œmigla odbywa³a siê po raz pierwszy na
placu targowym. Rozpoczê³a j¹ Biesiada
Frantowska przeznaczona dla mi³oœników
znanych i melodyjnych piosenek. Nastêp-
nie na scenie zakrólowa³ rock w wykona-
niu zespo³u Monroe i gwiazdy wieczoru -

zespo³u Lombard. Dla tych, którzy nadal
odczuwali niedosyt, do godziny drugiej
w nocy przygrywa³ zespó³ Debeœciaki.

W niedzielê, na strzelnicach Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego, mieszkañcy ry-
walizowali w turniejach strzeleckich:
dziewczêta 10-17 lat i ch³opcy 10-17 lat z
wiatrówki, a  panie i panowie powy¿ej 18
lat z broni ma³okalibrowej kbks. W kate-
gorii dziewczêcej I miejsce zajê³a Sandra
Hanusek, II Daria Meissner, a III Marty-
na Mrowczyk. W konkurencji ch³opiêcej
I miejsce zdoby³ £ukasz Józefczak, II Mar-
cin Roszkowiak, a III miejsce £ukasz Jó-
zefowski. Natomiast w strzelaniu z broni
ma³okalibrowej kbks na podium stanê³y
same panie. Najlepsza okaza³a siê Joan-
na Wojciechowska. II miejsce zajê³a Alek-

Monroe Lombard

Najlepiej strzela³y  Wyra³a dru¿yna Mekintosh

Reprezentacja szko³y w Star ym Bojanowie

Konkursy bydzi³y du¿e emocje
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Burmistrz Œmigla - Ma³gorzata Adam
czak 1 czerwca 2015 roku zaprosi³a

na plac targowy wszystkie dzieci, po to,
aby uczciæ ich œwiêto. Na dzieci czeka³o

Wyj¹tkowy Dzieñ Dziecka
wiele atrakcji. Najwiêksz¹ popularnoœci¹
cieszy³o siê bezp³atne weso³e miastecz-
ko, które ju¿ od po³udnia by³o oblegane
przez najm³odszych. O 1530 na placu tar-

gowym zjawi³a siê burmistrz Œmigla, by
z³o¿yæ m³odym obywatelom gminy
¿yczenia oraz wypuœciæ na szczêœcie ba-
lony do nieba i go³êbie. Dzieci mog³y tak-
¿e zrobiæ sobie zdjêcie z Bajkow¹ Krow¹
oraz skosztowaæ s³odkich cukierków.

MM, foto M. Majer

Dzieci wypuszcza³y go³êbie

Burmistrz z³o¿y³a dzieciom ¿yczenia

Szko³a Tañca „Poezja” Warsztaty taneczne z „Kontrastem”

„Pr yzmat” w akcji Studio Piosenki „Muzol”

sandra Szudra, a III Ma³gorzata Kraczew-
ska. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
zostali nagrodzeni dyplomami i nagroda-
mi rzeczowymi. Osoby, które wystrzela³
pier wsze miejsca, w poszczególnych
konkurencjach, otrzyma³y puchary prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla.
Turniej obs³ugiwali i przeprowadzili bra-
cia z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu.

W niedzielnym turnieju pi³ki no¿nej
mê¿czyzn o puchar burmistrz Œmigla na

„Orliku” rywalizowa³o piêæ dru¿yn. Osta-
tecznie puchar z r¹k Ma³gorzaty Adam-
czak odebra³ kapitan dru¿yny Mekin-
tosh. Równie¿ z tej dru¿yny sêdziowie
wybrali najlepszego zawodnika turnieju
- Piotra Olejnika. Na II miejscu uplaso-
wa³a siê dru¿yna Robson Team, dalej:
Picaso, Szach Mat i Astra 2 Koszanowo.

W niedzielê najwiêcej do wyboru mia³y
dzieci. To dla nich zorganizowano a¿ dwa
bloki konkursów i zabaw - jeden na bo-
isku „Orlik”, drugi na placu targowym.

Programy artystyczne na wielkiej scenie
rozpoczê³y szko³y z naszej gminy,
po czym scen¹ zaw³adnêli tancerze z ze-
spo³ów: „Pryzmat”, Szko³y Tañca „Po-
ezja” z Koœciana i Szko³y Ruchu i Tañca
„Kontrast” z Poznania. Wyst¹pili równie¿
wokaliœci Studia Piosenki „Muzol”. Ca-
³oœæ zakoñczy³ recital rewelacyjnego
œwiatowej klasy pianisty - Macieja Mar-
kiewicza.

M.D.
foto MM, M.D.
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Fizyka im nie straszna
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Oskara

Kolberga w Koœcianie by³o gospodarzem
konkursu fizycznego dla gimnazjalistów
pn. „Jab³ko Newtona”, którego celem
by³o propagowanie fizyki wœród uczniów
szkó³ gimnazjalnych oraz rozwijanie i po-
g³êbianie zainteresowania naukami przy-
rodniczymi. W finale, który odby³ siê we
wtorek 28 kwietnia br., wziê³o udzia³ tro-
je uczniów naszej szko³y. Podczas zma-
gañ, w ci¹gu 90 minut, musieli oni roz-
wi¹zaæ zadania problemowe i wykazaæ
siê umiejêtnoœci¹ logicznego oraz przy-
czynowo-skutkowego myœlenia. W kon-
kursie I miejsce zajêli ex aequo Bogusz
Kulus i Adam Ratajczak. Pi¹ta lokata
przypad³a Jakubowi Grzeœkowiakowi.
7 maja br. ch³opcy uczestniczyli w uro-
czystym wrêczeniu atrakcyjnych nagród
i dyplomów.

Sukces Wiktorii w konkursie pla-
stycznym

Siedem uczennic z naszego gimnazjum
wziê³o udzia³ w konkursie plastycznym
pn. „Poka¿ mi Europê”, zorganizowanym
przez pose³ do Parlamentu Europejskie-
go - Krystynê £yback¹. Uczestniczki wy-
kona³y prace w dowolnej technice i for-
macie, na których przedstawi³y przedsiê-
wziêcia finansowane ze œrodków Unii Eu-
ropejskiej. W gronie nagrodzonych zna-
laz³a siê uczennica klasy II - Wiktoria
Dolczewska. Zajê³a ona III miejsce.

Maki dla Nepalu
Kilka tygodni temu Nepal nawiedzi³o

silne trzêsienie ziemi, które spowodowa-
³o, ¿e wielu mieszkañców tego kraju zo-
sta³o pozbawionych domów i podstawo-
wych œrodków do ¿ycia. Spo³ecznoœæ
gimnazjum, kieruj¹c siê zasad¹, ¿e „ra-
zem mo¿emy zmieniæ na lepsze czyjœ tra-

giczny los”, zaprosi³a mieszkañców na-
szego miasta na charytatywny spektakl,
podczas którego wolontariusze zbierali
pieni¹dze na rzecz ofiar kataklizmu.
W trakcie wystêpu, którego pier wsza
czêœæ odby³a siê w czwartek 14 maja br.,
a druga nastêpnego dnia w œmigielskim
Centrum Kultury, przed widzami zapre-
zentowali siê trzecioklasiœci w kabareto-
wej wersji bajki o Czerwonym Kapturku.
W pi¹tkowy wieczór na scenie, oprócz
m³odych aktorów, wyst¹pi³y dwie grupy
taneczne zespo³u „Pryzmat”, a tak¿e lau-
reatki Szkolnego Konkursu Wokalnego:
Monika, Ewa, Julia, Martyna i Oliwia.
W imieniu organizatorów dziêkujemy
wszystkim, którzy wsparli akcjê i tym,
którym bliska jest tragedia Nepalczyków.
Zebrane œrodki w wysokoœci 1895,30 z³
przekazaliœmy na konto Polskiej Akcji
Humanitarnej.

I miejsce w etapie miêdzywojewódz-
kim

15 maja 2015 roku uczeñ naszego gim-
nazjum - Bogusz Kulus uczestniczy³ w
dolnoœl¹sko-wielkopolskim finale XVI
edycji Konkursu Geologiczno-Œrodowi-
skowego „Nasza Ziemia - œrodowisko
przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro”, któ-
ry odby³ siê we Wroc³awiu. Tegoroczne
zmagania odbywa³y siê pod has³em
„Skrzydlaty eksper yment Ziemi". Na
pocz¹tku uczestnicy musieli rozwi¹zaæ
test sprawdzaj¹cy ich wiedzê z geologii,
a w drugiej czêœci rozpoznaæ otrzyman¹
ska³ê i podaæ jej sk³ad chemiczny. Trze-
cioklasista okaza³ siê bezkonkurencyjny
i zaj¹³ I miejsce w tegorocznej edycji
wœród gimnazjalistów, awansuj¹c tym
samym do etapu ogólnopolskiego, któ-
ry odbêdzie siê w dniach od 26 do 28
maja w Warszawie.

Szósta „Niedziela w gimnazjum”
Gwarnie i kolorowo by³o podczas szó-

stego ju¿ festynu pn. „Niedziela w gim-
nazjum”, który odby³ siê na boisku szkol-
nym w niedzielê, 24 maja. Tegoroczne
przedsiêwziêcie zorganizowane by³o
przez spo³ecznoœæ szkoln¹ i Radê Rodzi-
ców. W programie ka¿dy znalaz³ coœ dla
siebie, a liczne atrakcje, które zaofero-
wano przyby³ym, niew¹tpliwie umili³y
niedzielne popo³udnie niejednej osobie.
Najm³odsi uczestnicy zabawy malowali
sobie twarze, robili fryzury, uczestniczyli
w grach i zabawach, jeŸdzili bryczk¹, a
tak¿e ogl¹dali motory, którymi przybyli
cz³onkowie Œmigielskiej Grupy Motocy-
klowej. Starsi uczestnicy festynu mogli
w zorganizowanej pod akacjami kawia-
rence wypiæ kawê i spróbowaæ pyszne-
go ciasta przygotowanego przez rodzi-
ców oraz grochówki, a tak¿e chleba ze
smalcem i ogórkiem. Przez czas trwania
festynu na scenie prezentowali siê
uczniowie naszej szko³y i zaproszeni go-
œcie. Za spraw¹ laureatek konkursu wo-
kalnego i uczennic klas trzecich widzo-
wie przekonali siê, ¿e gimnazjaliœci maj¹
talent wokalny i taneczny. Najm³odsi
cz³onkowie zespo³u Pryzmat zaprezento-
wali dwa skoczne uk³ady taneczne. Na
scenie zagrali tak¿e cz³onkowie M³odzie-
¿owej Orkiestry Dêtej. Mo¿na by³o rów-
nie¿ pos³uchaæ piêknych piosenek w wy-
konaniu absolwentów naszego gimna-
zjum. Wolontariusze z Przytuliska w Ko-
szanowie opowiedzieli o swojej dzia³alno-
œci i zachêcali do adoptowania piesków,
któr ymi siê opiekuj¹. Rozstrzygniêto
konkurs „Nasza klasa jest najlepsza”,
w którym zwyciê¿y³a klasa IIId, pokonu-
j¹c IId i IIIc. Wrêczono równie¿ nagrody
ksi¹¿kowe uczniom - laureatom szkol-
nych konkursów przedmiotowych. Po-
nadto, sporo emocji wzbudzi³a loteria fan-
towa, w której atrakcyjnych nagród nie
brakowa³o. Festyn by³ okazj¹ do spêdze-
nia niedzielnego popo³udnia z najbli¿szy-
mi w mi³y i atrakcyjny sposób. Dziêkuje-
my wszystkim sponsorom, przyjacio³om
szko³y, absolwentom, rodzicom, nauczy-
cielom oraz uczniom za pomoc w przy-
gotowaniu oraz wsparcie festynu „Nie-
dziela w gimnazjum”.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum

Wieœci z gimnazjum w Œmiglu

Fizyka im nie straszna

Niedziela w gimnazjum



czerwiec/2015 11

Ju¿ po raz trzynasty Liga Ochrony Przy-
rody przy zespole Szkó³ w Czaczu zor-

ganizowa³a gminny konkurs przyrodni-
czo-plastyczny pn. „Dbaj o przyrodê na-
szej ma³ej Ojczyzny”. Kolejny raz uroczy-
ste wrêczenie nagród laureatom odby³o
siê w Centrum Kultury w Œmiglu – w pro-
gach wspó³organizatora konkursu. Uro-
czystoœci towarzyszy³a wystawa najlep-
szych ze zg³oszonych prac. Konkurs
odby³ siê pod patronatem burmistrz Œmi-
gla – Ma³gorzaty Adamczak oraz Nadle-
œnictwa Koœcian. To oni ufundowali na-
grody.

Podczas uroczystoœci laureatom nagro-
dy wrêczali: zastêpca burmistrza Œmigla
– Marcin Jurga, dyrektor Zespo³u Szkó³
w Czaczu – Renata Stachowska oraz dy-
rektor Centrum Kultury w Œmiglu – Eu-
geniusz Kurasiñski.

W konkursie wziêli udzia³ uczniowie
z klas I-III i IV-VI ze szkó³ podstawowych
w Œmiglu, Starym Bojanowie, Czaczu, Sta-
rej Przysiece Drugiej oraz Bronikowie. W
tym roku obowi¹zywa³a nastêpuj¹ca tema-

Dbaj o przyrodê!
tyka: w kategorii klas I-III „Drzewa i ich
mieszkañcy”, a w kategorii klas IV-VI
„Piêkna nasza gmina ca³a”.
Wyniki konkursu:
Kategoria klas I-III
- I miejsce – Karolina Skrzypczak (klasa

III, SP Stara Przysieka Druga)
- II miejsce – Krzysztof Talarek (klasa I,

SP Œmigiel)
- III miejsce – Anna Nowak (klasa II, SP

Œmigiel)
- III miejsce – Maja Adamek (klasa I, SP

Œmigiel)
Wyró¿nienia:
Szymon Walkowiak (klasa I, SP Œmigiel),
Zofia Chudak (klasa I, SP Œmigiel), Nata-
lia Kokornaczyk (klasa II, SP Œmigiel),
Roksana Krzy¿yñska (klasa III, SP Stara
Przysieka Druga), Zofia Schoepe (klasa I,
SP Stare Bojanowo), Jakub Nowak (klasa
III, SP Czacz), Zofia Kurpisz (klasa I, SP
Œmigiel),Julia Szul (klasa I, SP Czacz),
Krzysztof Ostrowski (klasa I, SP Stara
Przysieka Druga), Zuzanna Rodewald
(klasa II, SP Bronikowo), Nikola Grolew-

ska (klasa I, SP Œmigiel), Natalia Zap³ata
(klasa I, SP Stara Przysieka Druga).
Kategoria klas IV-VI
- I miejsce – Dominika Kostrzewska (kla-
  sa VI, SP Czacz)
- II miejsce – Wiktoria Kamiñska (klasa

IV,  SP Czacz)
- III miejsce – Natalia Skoracka (klasa VI,

SP Stare Bojanowo)
- III miejsce – Kaja Skoracka (klasa IV, SP

Czacz)
Wyró¿nienia:
Ewelina Bia³a (klasa IV, SP Stare Bojano-
wo), Norbert Kostrzewski (klasa VI, SP
Czacz), Paulina Stam (klasa VI, SP Czacz).

Organizatorzy gminnego konkursu przy-
rodniczo-plastycznego - nauczyciele
z Zespo³u Szkó³ w Czaczu: Jolanta Kry-
sman, Danuta Drótkowska i Magdalena
Adamczak dziêkuj¹ wszystkim za udzia³
w konkursie i zapraszaj¹ do ponownego
udzia³u w XIV edycji konkursu, który od-
bêdzie siê w nastêpnym roku szkolnym.

M.D.
foto M.Dymarkowska

Najlepsi w kat. I-III Najlepsi w kat. IV-VI

W ka¿dej, nawet najmniejszej, spo-
³ecznoœci mo¿na spotkaæ ludzi nie-

zwyk³ych, maj¹cych bogate ¿ycie we-
wnêtrzne i potrafi¹cych doceniæ wszel-
kie przejawy piêkna w codziennoœci. Do
takich osób nale¿y bez w¹tpienia Berna-
deta So³tysiak, od urodzenia mieszkaj¹-
ca w Œmiglu (przez krótki czas w Koœcia-
nie). Pasj¹ pani Bernadety jest pisanie
wierszy. Zaciêcie to odziedziczy³a po bab-
ci, która wystêpowa³a w amatorskim te-
atrze, a tak¿e po mamie, œpiewaj¹cej
w chórze „Harmonia”.

Swoj¹ przygodê z poezj¹ rozpoczê³a
w szkole podstawowej. Zachwyt nad „Pa-
nem Tadeuszem” Adama Mickiewicza
sprawi³, ¿e i sama zapragnê³a pisaæ. To
w³aœnie to dzie³o sta³o siê pierwsz¹ in-
spiracj¹ twórcz¹ i punktem odniesienia

Poezja – antidotum na smutki
œmigielskiej poetki. Poezja sta³a siê dla
pani Bernadety antidotum na wszelkie
smutki i zmartwienia. Zawsze zale¿a³o jej
na tym, by podkreœlaæ niezwyk³oœæ przy-
rody. Natura jest dla niej pewnego rodza-
ju kamufla¿em. O pewnych uczuciach nie
chce pani Bernadeta mówiæ wprost, wiêc,
jak na ka¿dego powa¿nego cz³owieka
pióra przysta³o, pos³uguje siê metafora-
mi oraz niedomówieniami.

Poetka obdarowuje swymi utworami in-
nych ludzi. Czêsto spe³nia proœby przy-
jació³ i znajomych, pisz¹c niezwyk³ej uro-
dy teksty okolicznoœciowe.

W pani Bernadecie jest wiele spokoju
i radoœci. Mówi, ¿e w³aœnie stan weso³o-
œci powoduje, i¿ siêga po kartkê papieru
i d³ugopis. Taki w³aœnie nastrój towarzy-
szy³ artystce s³owa, gdy tworzy³a wiersz

„Zaproszenie do Œmigla”. Zapoznajmy siê
zatem z fragmentem tego utworu:

„Jestem mieszkank¹ Œmigla, nie zaprze-
czê.
OdwiedŸ ten zak¹tek, a on Ciê urzecze.
Rynek malutki, piêknie ozdobiony –
pomalowany i kolorow¹ kostk¹ wy³o¿o-
ny.
Wiêc, gdy zechcesz, Turysto Drogi,
mog¹ te¿ odpocz¹æ Twoje nogi.
Te¿ na rynku stoj¹ ³aweczki,
nie tylko dla osób z wycieczki.
Œmigielanie tam czêsto siadaj¹,
na fontannê tryskaj¹c¹ wod¹ spogl¹daj¹.
St¹d mo¿na spojrzeæ na boczne uliczki,
mówiê Wam, ka¿demu w uœmiechu za-
p³on¹ policzki.
Tam znajdziesz ducha naszej historii,
nam jest on znany, nie tylko z teorii.”

Kinga KaŸmierczak
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Policjanci Ziemi Œmigielskiej – ofiarami katyñskimi

W kwietniu bie¿¹cego roku minê³a
           75-ta rocznica ludobójczej zbrod-
ni, dokonanej na rozkaz Stalina w Katy-
niu i innych miejscach ówczesnego
Zwi¹zku Sowieckiego na polskich jeñ-
cach, którzy znaleŸli siê tam w niewoli.
Dla upamiêtnienia ofiar tej zbrodni, spo-
³ecznoœci pochodz¹cej z ziemi koœciañ-
skiej i œmigielskiej, oby³a siê tak¿e
w kwietniu sesja oraz otwarto wystawê
poœwiêcon¹ pamiêci policjantów, którzy
pe³nili s³u¿bê na terenie powiatu koœciañ-
skiego. Równie¿ na tê okolicznoœæ ods³o-
niêto, na budynku dawnej siedziby poli-
cji przy ulicy Strzeleckiej i Targowej, ta-
blicê, na której umieszczono nazwiska za-
mordowanych policjantów. Wœród nich
znajdowa³y siê tak¿e nazwiska policjan-
tów zwi¹zanych z ziemi¹ œmigielsk¹, któ-
rzy na pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku naj-
czêœciej pe³nili s³u¿bê przy eskortowa-
nych na wschodnie tereny Polski Niem-
cach lub w zwartych oddzia³ach zostali
skierowani na te tereny. Po 17 wrzeœnia
1939 roku dostali siê do niewoli. Wszy-
scy jeñcy policjanci znaleŸli siê w obozie
w Ostaszkowie. Od pocz¹tku kwietnia
1940 roku byli systematycznie mordowa-
ni. Wœród ofiar znaleŸli siê:

Stanis³aw Fechner  ur. 15.09.1891 roku
w Kluczewie.

S³u¿bê policyjn¹ podj¹³ ju¿ w 1920 roku.
Od dnia 02.03.1937 roku by³ komendan-

tem Posterunku PP w Œmiglu. Zamordo-
wany zosta³ w Twerze i pochowany
w zbiorowej mogile w Miednoje. Umiesz-
czony na liœcie wysy³kowej z Ostaszko-
wa w dniu 20.04.1940 roku.

Wiktor Ledziñski  ur. 05.08.1889 roku.
W policji s³u¿y³ od 1919 roku. Od 1929
roku pe³ni³ s³u¿bê na Posterunku PP
w Wielichowie. W 1932 roku awansowa-
ny na st. posterunkowego. Zamordowa-
ny w Twerze i pochowany w Miednoje.
Umieszczony na liœcie wysy³kowej
z Ostaszkowa z 13.04.1940 roku.
30.12.1939 roku rodzina otrzyma³a kart-
kê pocztow¹, na której by³ podany adres
obozu. Drug¹ wiadomoœæ otrzymano w
kwietniu 1940 od innego jeñca wymienio-
nego przez Sowietów z Niemcami.

Leon Ostrowski  ur. 17.04.1885 roku.
W policji od 1919 roku. W 1935 roku by³
st. posterunkowym na Posterunku PP
w Œmiglu. Zgin¹³ w Twerze, pochowany
w Miednoje. Jego nazwisko znajduje siê
na liœcie wysy³kowej z 16.04.1940 roku.

Leon Pawlak  ur. 02.06.1910 roku.
W policji od 08.07.1936 roku. W 1939
roku pe³ni³ s³u¿bê na Posterunku PP
w Œmiglu. Zabity w Twerze i pochowany
w Miednoje. Figuruje na liœcie wysy³ko-
wej z 01.04.1940 roku. Ostatnia wiado-
moœæ to kartka pocztowa z 25.12.1939

roku skierowana do Marty Stachowiak
w Œmiglu.

Marcin S³owiñski  ur. 09.11.1883 roku.
Od 1919 roku w policji, a od 10.01.1934
roku by³ komendantem Posterunku PP
w Kamieñcu. Zamordowany w Twerze
i pochowany w Miednoje. Figuruje na li-
œcie wysy³kowej nr 026/1.

Józef Smelkowski  ur. 10.03.1903 roku.
Od 02.03.1937 roku pe³ni³ s³u¿bê na Po-
sterunku PP w Œmiglu. Zamordowany
w Twerze i pochowany w Miednoje. Jego
nazwisko umieszczono na liœcie wysy³ko-
wej nr 012/1.

Micha³ Szczerbal  ur. 14.09.1892 roku
w Przysiece Starej. W policji od 22.11.1920
roku. Od 01.04.1934 roku by³ st. posterun-
kowym. By³ z-c¹ komendanta Posterunku
PP w Kamieñcu. Zabity w Twerze i pocho-
wany w Miednoje. Umieszczony na liœcie
wysy³kowej z 01.04.1940 roku.

Wojciech Szymkowiak  ur. 13.04.1890
roku. Od 14.01.1938 roku awansowany na
stanowisko st. posterunkowego. W 1939
roku pe³ni³ s³u¿bê na Posterunku PP
w Œmiglu. Zamordowany w Twerze i po-
chowany w Miednoje. Figuruje na liœcie
wysy³kowej z 13.04.1940 roku.

Jan Pawicki

Zespó³ Szkó³ w Starej Przysiece Dru-
giej zg³osi³ siê do ogólnopolskiego

projektu pt. „Odejœæ na zawsze, by stale
byæ blisko... – ks. Jan Twardowski w
oczach m³odych”. Z ca³ej Polski do reali-
zacji projektu przyst¹pi³y 163 szko³y.

Celem projektu by³o upamiêtnienie,
w setn¹ rocznicê urodzin, ks. Jana Twar-
dowskiego. To programowe zadanie jest
w³¹czone w cykl wydarzeñ artystycz-
nych, edukacyjnych i popularnonauko-
wych realizowanych w ró¿nych czê-
œciach Polski i za granic¹ organizowa-
nych przez Spo³eczny Komitet Obcho-
dów Jubileuszu. Patronat honorowy nad
tymi wydarzeniami przyjê³a ma³¿onka by-
³ego prezydenta RP - Anna Komorowska,
a do Komitetu Honorowego, którego prze-
wodnicz¹cym jest ks. kard. Kazimierz

Rapowa³y w Warszawie
Nycz, w³¹czy³o siê prawie 30 osób. Zada-
niem gimnazjalistów by³o przygotowanie
dwóch autorskich utworów inspirowanych
osob¹ i ¿yciem ks. Jana Twardowskiego,
zawieraj¹cych fragmenty jego wierszy.

Muzykê do utworów skomponowa³ pan
Micha³ Dolata – nasz nieoceniony nauczy-
ciel muzyki.

Kr yteriami oceny jur y by³y: dobór
i brzmienie bitów, perfekcyjnoœæ wykona-
nia, zgodnoœæ z tematem, ogólny wyraz
artystyczny oraz brzmienie.

Uczennice: Patrycja Koz³owska, Sandra
Nalewaj, Blanka Wawrzyniak z kl. III a oraz
Weronika Bia³a, Aleksandra Stró¿yñska
z kl. III b znalaz³y siê w pierwszej dziesi¹t-
ce szkó³ z ca³ej Polski i zosta³y zaproszo-
ne na przes³uchania „na ¿ywo” do Warsza-
wy!

Przes³uchania uczestników konkursu od-
by³y siê 8 maja w DK Doro¿karnia
w Warszawie.

Nasze „raperki” zdoby³y II i III miejsce!
Dziewczyny otrzyma³y nagrody rzeczo-

we oraz pami¹tkowe dyplomy. Mog³y rów-
nie¿ porozmawiaæ z profesjonalnym jury.
Przy okazji zwiedzi³y Stare Miasto. Szczê-
œliwe wróci³y do domu.

ZS Stara Przysieka Druga
foto archiwum

Raperki ze Starej Przysieki Drugiej
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War to mieæ marzenia – spotkanie
z £ukaszem Wierzbickim

30 kwietnia br. uczniowie Zespo³u Szkó³
w Starym Bojanowie mieli okazjê spo-
tkaæ siê z pisarzem, a jednoczeœnie pod-
ró¿nikiem i animatorem ¿ycia kultural-
nego – panem £ukaszem Wierzbickim,
autorem „Afryki Kazika”, a tak¿e „Dziad-
ka i niedŸwiadka”.

Goœæ opowiada³ o bohaterach swoich
ksi¹¿ek z entuzjazmem, dziêki czemu
swoj¹ pasj¹ zarazi³ wszystkich uczniów. Ich
zachwyt wyra¿a³ siê spontanicznymi bra-
wami i pytaniami, na które pan £ukasz bar-
dzo chêtnie i szczegó³owo odpowiada³.

Niesamowita by³a dla dzieci historia nie-
dŸwiadka Wojtka i przygody Kazika pod-
ró¿uj¹cego po Afryce rowerem. To one
by³y kanw¹ spotkania z m³odymi czytelni-

Wieœci ze szko³y w Starym Bojanowie
kami. Opowiadaj¹c te historie, pan Wierz-
bicki pokaza³, jak wa¿ne w ¿yciu s¹ przy-
jaŸñ i… marzenia, które – jeœli bardzo siê
pragnie – mo¿na zrealizowaæ.

Spotkanie z goœciem zaowocowa³o
ogromnym zainteresowaniem jego ksi¹¿-
kami i kolejkami po lekturê w bibliotece
szkolnej. Chêtni uczniowie mogli otrzy-
maæ autograf lub zakupiæ ksi¹¿kê z dedy-
kacj¹ od autora.

Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do zorgani-
zowania konkursu plastycznego pn. „Ilu-
stracje do ksi¹¿ek £ukasza Wierzbickie-
go”. W jego rozstrzygniêciu pomóg³ pla-
styk - p. Dominik Samol, przewodnicz¹cy
jury. Nagrod¹ za pierwsze miejsce by³a
ksi¹¿ka £ukasza Wierzbickiego
z dedykacj¹ dla zwyciêzcy. Pomys³odaw-
cami i organizatorkami spotkania by³y - Ilo-

na Wieczorkowska i Katarzyna Matczak.

Magiczny œwiat Tolkiena
Weronika Piotrowska, uczennica klasy

IB gimnazjum zajê³a III miejsce w I Powia-
towym Konkursie Czytelniczym pt. „Czy-
tanie ksi¹¿ek to najpiêkniejsza zabawa -
Magiczny œwiat Tolkiena”.

Zadaniem konkursowym by³o odpowie-
dzenie na 35 pytañ sprawdzaj¹cych znajo-
moœæ treœci wyznaczonych dzie³ Tolkiena.
Uczennica Zespo³u Szkó³ w Starym Boja-
nowie poradzi³a sobie rewelacyjnie. We-
ronika wraz z polonistk¹ zosta³y zaproszo-
ne na uroczyste wrêczenie nagród, które
ufundowa³ i wrêczy³ burmistrz Koœciana -
Micha³ Jurga.

Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie
foto archiwum

Na trzy dni przed 224. rocznic¹
       uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gim-
nazjum w Œmiglu obchodzi³o œwiêto pa-
trona. Po lekcjach cz³onkowie spo³ecz-
noœci gimnazjum zgromadzili siê w sali
widowiskowej Centrum Kultury w Œmi-
glu. Po wprowadzeniu sztandaru, odœpie-
waniu hymnu pañstwowego i hymnu szko-
³y, g³os zabra³a pani wicedyrektor, która
powita³a zebranych. Nastêpnie uczniowie
z klasy II d pod kierunkiem Krzysztofa
Chudaka przypomnieli nam, jakie znacze-

Historycznie i z humorem - œwiêto patrona
nie mia³a „majowa” konstytucja w dziejach
ojczyzny i w jakim trudnym czasie by³a
uchwalona. Po przerwie scen¹ zaw³adnêli
cz³onkowie kó³ka teatralnego prowadzo-
nego przez  Hannê Portalê. M³odzi akto-
rzy z kl. III a z poczuciem humoru przed-
stawili niekonwencjonaln¹, pe³n¹ baœnio-
wych nawi¹zañ i zabawnych dialogów hi-
storiê Czerwonego Kapturka, który za-
miast babci… szuka³ ksiêcia.

Gimnazjum w Œmiglu
foto M. Dymarkowska

Laureaci konkursu „Czy baterie s¹
jak bakterie?”

Uczniowie klas IV-VI szko³y podstawo-
wej uczestniczyli w ogólnopolskim kon-
kursie organizowanym przez Fundacjê na
Rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju z sie-
dzib¹ w Warszawie. Zadanie polega³o na
przygotowaniu pracy rysunkowej pt. „Jak
w³aœciwie postêpowaæ z zu¿ytymi bateria-
mi?”. Uczniowie wykonali 45 prac. S¹
wœród nich laureaci konkursu ogólnopol-
skiego.

I miejsce zaj¹³ Daniel Skoracki, który
w nagrodê otrzyma³ kamerê cyfrow¹
o wartoœci 600 z³, II miejsce zajêli: Mirella
Majorczyk i Norbert Kostrzewski, którzy
otrzymali teleskopy o wartoœci 400 z³, a
III miejsce zajê³a Kaja Skoracka, która
otrzyma³a mikroskop o wartoœci 300 z³.

Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê
20 maja w Domu Wiejskim w Czaczu. Tak
du¿a liczba laureatów ze szko³y spowodo-
wa³a, ¿e placówka w Czaczu znalaz³a siê
w gronie 5 najlepszych szkó³ i w nagrodê
otrzyma³a tablicê multimedialn¹ wraz

Wydarzenia w Zespole Szkó³ w Czaczu
z programem do nauki przyrody.

30 marca odby³ siê happening, podczas
którego uczniowie zaprezentowali has³a
propaguj¹ce w³aœciwe postêpowanie z ba-
teriami.

XII Gminny Konkurs Matematyczny
Uczniowie - Marianna Han z klasy VI b

i Daniel Skoracki z klasy VI a, reprezento-
wali czack¹ szko³ê w XII Gminnym Kon-
kursie Matematycznym dla uczniów klas
szóstych szkó³ podstawowych z gminy
Œmigiel, który odby³ siê w 24
kwietnia w Starym Bojanowie.
Uczniowie zmierzyli siê z zada-
niami z zakresu: u³amków, pro-
centów i geometrii. W klasyfi-
kacji indywidualnej trzecie
miejsce zaj¹³ Daniel Skoracki.

Klasa III a Mistrzem Gminy
Œmigiel!
12 maja odby³y siê Mistrzostwa
Gminy Œmigiel w Grach
i Zabawach klas I-III. Odby³y

siê one w sali gimnastycznej Szko³y Podsta-
wowej im. Konstytucji 3 Maj w Œmiglu. Ze
szko³y w Czaczu wziê³y w nich udzia³ klasy:
I a, II b i III a, które zosta³y zakwalifikowane
do udzia³u w mistrzostwach w ramach roz-
grywek miêdzyklasowych. Uczestniczy³o
w nich piêæ szkó³ z gminy. Po zaciêtej walce,
wszystkie dru¿yny ze szko³y w Czaczu wró-
ci³y z medalami. Klasa Ia i IIb zajê³a miejsce
trzecie, zaœ klasa IIIa wygra³a mistrzostwa
zdobywaj¹c I miejsce.

ZS w Czaczu, foto archiwum

Czerwony Kapturek wed³ug klasy III a

Mistrzowie gminy
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Okazj¹ do przypomnienia œmigiela-
       nom imion koŸlaków by³a plenerowa
impreza zorganizowana 16 maja 2015 r. na
wzgórzu przy wiatrakach. Zainicjowana zo-
sta³a ona przez Annê Wieczorek - liderkê
lokaln¹, a przeprowadzona w ramach pro-
jektu „LOWES Leszczyñski Oœrodek
Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej”. Tablice
z imionami ods³onili wspólnie: burmistrz
Œmigla - Ma³gorzata Adamczak, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla - Wies³aw
Kasperski, goszcz¹cy w Œmiglu cz³onko-
wie Komitetu Partnerskiego z zaprzyjaŸ-
nionego miasta Neufchateau we Francji:
prezes - Jean-Michel Grégoire oraz
François Rebourg, a tak¿e Hubert Zbier-
ski, za spraw¹ którego dziœ koŸlaki zdobi¹
panoramê miasta. To w³aœnie, gdy funk-
cjê naczelnika miasta i gminy sprawowa³
pan Zbierski, na œmigielskim wzgórzu po-
wstawali Pankracy i Serwacy. Zanim przy-
st¹piono do ods³oniêcia tablic Hubert
Zbierski wyjaœni³, ¿e w pierwotnym zamy-
œle w mieœcie mia³y stan¹æ trzy wiatraki.
Z uwagi na fakt, ¿e Œmigiel wówczas
„ogrodnictwem sta³” wybrano imiona
trzech ogrodników: Pankracy, Serwacy
i Bonifacy. Jednak brak funduszy nie po-
zwoli³ na zakup trzeciego wiatraka.

Zainteresowani uczestnicy imprezy mo-
gli poszerzyæ swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ hi-
storii m³ynarstwa i wiatracznictwa w Œmi-
glu. Zapewni³o to wyst¹pienie naszego re-
gionalisty - Piotra Filipowicza. Tego dnia
mo¿na by³o równie¿ zwiedzaæ wiatrak,
gdy¿ Pankracy sta³ otworem dla zwiedza-
j¹cych.

Dodatkow¹ atrakcj¹ wewn¹trz koŸlaka
by³a poplenerowa wystawa malarstwa oraz
nagrodzonych w konkursie plastycznym
kartek imieninowych dla Pankracego

Pankracy i Serwacy œwiêtowali imieniny

i Serwacego. Imieniny wiatraków poprze-
dzi³ tygodniowy plener malarski oraz rzeŸ-
biarski. Trzynastu malarzy, w tym równie¿
podopieczni Warsztatów Terapii Zajêcio-
wych w Koœcianie uwiecznia³o wiatraki na
p³ótnie, natomiast rzeŸbiarze stworzyli
drewniane postacie charakterystyczne dla
m³ynarstwa, tak wiêc przy wiatrakach sta-
nêli: m³ynarz i m³ynarka oraz kot. W ple-
nerze wziêli udzia³ miejscowi artyœci:
Krzysztof ̄ ak, Karol Domaga³a, Dominik
Samol, Anna Hryniewicz-Szulc oraz Anto-
ni Szulc, jak równie¿ spoza gminy: Ewa
Piosik z Wolsztyna, Hanna Kuberkiewicz
z Leszna, Barbara Jarych z Gdyni, Krysty-
na Buraczewska z ̄ elazna oraz Stanis³aw
Babczyñski z Obornik Œl¹skich. Pod
opiek¹ Violetty Grzelak w plenerze wziê-

³o udzia³ piêæ uczestniczek WTZ: Beata
KaŸmierczak, Anna Paku³a, Anna Lorenc,
Agata Wróblewska oraz Magdalena Jan-
kowska.

Imprezê poprzedzi³ tak¿e konkurs na
kartkê imieninow¹. Pocz¹tkowo rozegra-
ny zosta³ on na szczeblu szkolnym, a na-
stêpnie na szczeblu gminnym. Przyst¹pi-
³y do niego wszystkie szko³y samorz¹do-
we. Z 45 prac, w trzech kategoriach wie-
kowych, na szczeblu gminnym jury wy³o-
ni³o dziewiêciu zwyciêzców. W kategorii
szkó³ podstawowych klas 1-3 pierwsze
miejsce zajê³a Lena Domaga³a ze Œmigla,
miejsce drugie Antoni Sochacki ze Stare-
go Bojanowa, zaœ trzecie miejsce Wojciech
Zimniak ze Œmigla. W kategorii szkó³ pod-
stawowych klas 4-6 za najlepsz¹ pracê jury
uzna³o kartkê Kingi Bia³ej ze Starego Bo-
janowa, drugie miejsce przyzna³o pracy
Moniki Jaœkowiak z Czacza, a trzecie Kac-
prowi Maækowiakowi ze Starej Przysieki
Drugiej. W najstarszej kategorii wiekowej
zwyciêzc¹ konkursu zosta³a Milena Skó-
rzewska ze Œmigla, drugie miejsce zajê³a
Weronika Piotrowska ze Starego Bojano-
wa, a trzecie miejsce Wiktoria Dolczew-
ska ze Œmigla. Uczniów nagrodzonych kar-
tek do konkursu przygotowywali nauczy-
ciele: w œmigielskim gimnazjum - Alicja
Przyby³ek, w Zespole Szkó³ w Starym
Bojanowie - Aleksander Dera i Honorata
Nowak, w Szkole Podstawowej w Czaczu
- Barbara Maækowska, w Œmiglu - Violetta
Bogdanow i Starej Przysiece Drugiej - Kin-
ga Kwaczyñska.

Dzieci otrzyma³y nagrody ufundowane
przez burmistrz Œmigla, M³yny Stanis³a-
wa Grygiera oraz piekarniê Danuty Gry-
gier.

Przy wiatrakach czeka³o równie¿ wiele
atrakcji przygotowanych dla dzieci, m.in.:

Ods³oniêto tabliczki z imionami
wiatrakaów

Od ziarenka do bochenka
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W Zespole Szkó³ w Czaczu, 17 kwiet-
nia 2015 r., goœci³ Tomasz Kuchar-

ski  polski, dwukrotny z³oty medalista
olimpijski z Sydney (2000) i Aten (2004)
oraz wielokrotny medalista Mistrzostw
Œwiata w wioœlarstwie dwójek podwójnych
wagi lekkiej.

Niespodziank¹ dla mistrza, przygotowan¹
przez nauczyciela wychowania fizycznego
Magdalenê Sowê, by³a autorska piosenka
napisana specjalnie dla niego! Utwór wyko-
nali na powitanie uczniowie szko³y. Goœcia,
który z zebranymi podzieli³ siê swoimi wra-

Mistrz Olimpijski w szkole w Czaczu
¿eniami z przygotowañ do zawodów
oraz emocji towarzysz¹cym na zawo-
dach, powita³a dyrektor  Maria Szu-
dra. Tomasz Kucharski podkreœli³, ¿e
dla sportowca bardzo wa¿na jest
wspó³praca z partnerem i wsparcie
osób bliskich. Przywióz³ ze sob¹ tak-
¿e trofea z Igrzysk Olimpijskich, któ-
re uczestnicy spotkania mogli obej-
rzeæ z bliska. Zwieñczeniem spotka-
nia by³ wpis do kroniki i wspólne zdjê-
cia.

AKA, foto archiwum

Og³oszenia drobne Nowo otwarty sklep z u¿ywan¹
odzie¿¹. Zapraszamy!
Œmigiel, ul. Dudycza 2
(ko³o Biedronki)

Oprawa muzyczna imprez
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych.
Us³ugi transportowe, przepro-
wadzki.
603 915 695

Chêtnych do spotkania z mistrzem
nie brakowa³o

malowanie twarzy, gipsowe odlewy, trans-
parenty z imionami wiatraków oraz papie-
rowe wiatraczki wykonane przez uczniów
szko³y w Czaczu. Dzieæmi zajmowali siê
wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolon-
tariusza dzia³aj¹cego przy gimnazjum
w Œmiglu oraz wolontariusze z Czacza.
Cz³onkowie œmigielskiego klubu w³¹czyli
siê w promowanie imprezy podczas hap-
peningu, który przygotowali i zaprezento-
wali w targow¹ œrodê w Œmiglu. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê równie¿ po-
kaz wyrabiania ciasta oraz formowania
z niego ró¿nych piekarniczych przysma-
ków przygotowany przez piekarniê pañ-
stwa Kaczmarków ze Œmigla. Uczestnicy
imprezy mogli skosztowaæ wypieków œmi-
gielskich piekarzy lub nabyæ rêkodzielni-
cze wyroby WTZ z Koœciana.

Tego dnia równie¿ na scenie wyst¹pi³o
wielu utalentowanych artystów. Przed
publicznoœci¹ wyst¹pili wokaliœci oraz ze-
spo³y muzyczne. Pierwszy zaprezentowa³
siê zespó³ „Radiofara” ze Œmigla. Utwory
ze œmigielskimi wiatrakami w roli g³ównej
zaprezentowali uczniowie Zespo³u Szkó³

w Starym Bojanowie, uczennica Zespo³u
Szkó³ w Bronikowie oraz Piotr Filipowicz.
Z przedstawieniem teatralnym, równie¿
poœwiêconym wiatrakom, zaprezentowa-
³a siê Grupa Teatralna „Przyjaciele” dzia-
³aj¹ca przy Centrum Kultury w Œmiglu pod
kierunkiem Kingi KaŸmierczak. Rozryw-

ki dostarczy³ tak¿e wystêp kabaretowy
Zofii Dragan z Bukówca Górnego. Impre-
zê zakoñczy³a zabawa taneczna przy mu-
zyce zespo³u „Vivat” ze Œmigla.

Wydarzenie lokalne „Imieniny Wiatra-
ków - Pankracego i Serwacego – od zia-
renka do bochenka” by³o wspó³organizo-
wane w partnerstwie przez: liderkê lokaln¹
- Annê Wieczorek w ramach projektu „LO-
WES Leszczyñski Oœrodek Wsparcia Eko-
nomii Spo³ecznej”, stowarzyszenie „Part-
nerstwo Lokalne w Œmiglu”, burmistrz
Œmigla, szko³y z gminy Œmigiel, Centrum
Kultur y w Œmiglu, Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu,
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
„INGA”, Piekarniê Beaty i Piotra Kaczmar-
ków oraz przy wsparciu miejscowych re-
stauracji i barów: „Marta”, „Poemat”, „¯ó³-
tek”, „Agora”, „Kakadu”, „Italiano”, Piekar-
ni Danuty Grygier ze Œmigla, M³ynów Sta-
nis³awa Grygiera, Zak³adu Krawieckiego
Moniki Franek oraz Warsztatów Terapii
Zajêciowych z Koœciana.

AKA
foto A. Kasperska

Na imieninach Pankracego i Ser wacego
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Organizatorem kampanii pn. „Uza-
         le¿nia mnie tylko sport” jest Urz¹d

Marsza³kowski Województwa Wielkopol-
skiego. Jej celem jest promocja i realiza-
cja zadañ dotycz¹cych profilaktyki uza-
le¿nieñ w po³¹czeniu z aktywnoœci¹ ru-
chow¹.

Wielkopolska zosta³a podzielona na piêæ
subregionów – w ka¿dym z nich do wspó³-
pracy zaproszono szeœæ gmin. Œmigiel
wraz z powiatem grodziskim, Miejsk¹
Górk¹, Miêdzychodem, Zb¹szyniem oraz
Lesznem tworzy subregion nr 5.

Pierwsze spotkanie naszej grupy odby-
³o siê 8 maja w powiecie grodziskim
- w Wiosce. W ca³ym cyklu uczestnicy
rywalizuj¹ w biegu sztafetowym: rodzic
wraz z dzieckiem, rodzeñstwo lub dziec-
ko z opiekunem prawnym. Warunkiem
przyst¹pienia do rozgrywek jest, aby jed-
na z osób by³a pe³noletnia. Starszy
uczestnik pokonuje dystans 2 kilome-
trów, natomiast m³odszy 200 metrów.
Uczestnicy podzieleni s¹ na piêæ grup
wiekowych.

W pierwszym biegu rodzinnym repre-
zentanci gminy Œmigiel zaprezentowali
siê fantastycznie – wygrali, a¿ trzy z piê-
ciu kategorii. W Wiosce biegacze ze
Œmigla wyró¿niali siê nie tylko wynika-
mi, ale tak¿e kamizelkami odblaskowym
z herbem i logiem gminy Œmigiel. Wœród

Uzale¿nia mnie tylko sport
naszych uczestników najlepsze miejsca
zajêli: Jaros³aw Sp³awski z Bartoszem (I
miejsce w kategorii klas I-III), Grzegorz
Kurpisz z Joann¹ (II miejsce w kat. klas
IV-VI), Jakub Kasperski z bratem Kac-
prem (I miejsce w kat. gimnazjalistów),
Tomasz Humski z córk¹ Agat¹ (II miej-
sce w kat. gimnazjalistów) oraz Bartosz
Czarnecki z bratem Miko³ajem (I miej-
sce w kat. uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych). Zdobywcy miejsc I-III otrzymali
upominki ufundowane przez marsza³ka
- Marka WoŸniaka. Danuta Strzelczyk -
koordynatorka œmigielskiej kampanii
w konkursie wiedzy o profilaktyce zdro-
wia i walki z uzale¿nieniami zdoby³a dla
grupy bon o wartoœci 200 z³ do realizacji
w firmie Decathlon.

Kolejne spotkanie „uzale¿nionych od
sportu” odby³o siê w sobotê, 16 maja
w Miejskiej Górce. Gmina Œmigiel po-
nownie prowadzi³a w r ywalizacji i po
dwóch rundach zosta³a liderem klasyfi-
kacji generalnej! W kategorii przedszko-
laków I miejsce zajêli Marek Wieczorek
i Piotr, II miejsce Mateusz Kuœnierczak i
Borys, IV miejsce £ukasz Hamrol z prze-
sympatycznymi bliŸniakami - Tymote-
uszem i Bartoszem. W kategorii szkó³
podstawowych klasy I-III I miejsce zaj¹³
£ukasz Kurzawski z Wiktorem, a II miej-
sce £ukasz Z³otkowski z Len¹. W kate-

gorii szkó³ podstawowych klasy IV-VI III
miejsce zajêli Grzegorz Kurpisz z córk¹
Joann¹. W kategorii gimnazjum I miej-
sce zajêli Kuba Kasperski z bratem Kac-
prem, a IV miejsce Tomasz Humski z
córk¹ Agat¹. Natomiast w kategorii szkó³
ponadgimnazjalnych I miejsce zdoby³
Bartosz Czarnecki z bratem Miko³ajem,
a miejsce V Krzysztof Styziñski z synem
Rados³awem. Ju¿ drugi raz w reprezen-
tacji startowa³a burmistrz Œmigla - Ma³-
gorzata Adamczak z synem Krystianem.
W Miejskiej Górce wspar³ nas te¿ Micha³
Szkudlarek, który utworzy³ zespó³ z wnu-
kiem Albertem. Jako najstarszy uczest-
nik biegów, pan Micha³ otrzyma³ bon war-
toœci 300 z³ do realizacji w Decathlonie.

Trzecia runda akcji pn. „Uzale¿nia mnie
tylko sport” subregionu 5 odby³a siê
w Œmiglu, 24 maja. Na starcie stanêli za-
wodnicy z: Leszna, Miejskiej Górki, Miê-
dzychodu, powiatu grodziskiego i Œmi-
gla. Warto wspomnieæ, ¿e chêtnych do
reprezentowania gminy Œmigiel w biegu
by³o naprawdê wielu, za co bardzo dziê-
kujemy!

Zawody o 1100 otworzy³a burmistrz
Œmigla - Ma³gorzata Adamczak. Wœród
zaproszonych goœci byli: senator - Ma-
rian Poœlednik, pose³ - Wojciech
Ziemniak, starosta koœciañski -
Bernard Turski, przewodnicz¹-

Na biegi przybyli równie¿ œmigielscy motocykliœci
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cy Rady Miejskiej Œmigla - Wies³aw Kasper-
ski oraz radni Alfred Splisteser i Krzysztof
£¹czny. Organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji. Zawodników do startu rozgrza³a
zumba prowadzona przez Beatê Ha³at. Na
stadionie obecne by³y motocykle oraz samo-
chody terenowe. Podczas zawodów odby³o
siê tak¿e losowanie nagród wœród wszystkich
uczestników. Nagrodami g³ównymi by³y ro-
wery ufundowane przez starostê koœciañ-
skiego, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
oraz burmistrz Œmigla. Do wygrania by³a tak-
¿e m.in. ko³dra ufundowana przez pos³a Woj-
ciecha Ziemniaka. Rozlosowano te¿ zestawy
kosmetyków od firmy „Oriflame” oraz vo-
uchery na zakupy w sklepie Decathlon. Dla
wszystkich biegaczy organizatorzy przygo-
towali dro¿d¿ówki, wodê oraz kamizelki od-
blaskowe z logo Œmigla. Warto wspomnieæ,
¿e podczas zawodów odby³a siê sztafeta, w
której udzia³ wziêli pose³ - Wojciech Ziemniak,
burmistrz - Ma³gorzata Adamczak, najstar-
szy biegacz - Micha³ Szkudlarek i najm³od-
szy - Tymoteusz Wieczorek (1 rok). Dla naj-
starszego uczestnika zawodów redakcja Ga-

zety Koœciañskiej ufundowa³a puchar. Nato-
miast najm³odszy uczestnik otrzyma³ od se-
natora Mariana Poœlednika rower.

W kategorii przedszkolaków wystartowa-
³y 44 zespo³y, w kategorii uczniów szkó³ pod-
stawowych klas I-III 63 zespo³y, w kategorii
uczniów klas IV-VI SP 53 zespo³y, w katego-
rii gimnazjalnej 34 zespo³y, a w kategorii po-
nadgimnazjalnej 15 zespo³ów.

Wœród naszych zawodników najlepsi oka-
zali siê: Dominik Jaœkiewicz z córk¹ El¿biet¹
(III miejsce w kategorii przedszkolaków),
£ukasz Kurzawski z Wiktorem
(II miejsce w kategorii klas I-III), £ukasz Z³ot-
kowski z córk¹ Len¹ (III miejsce w kategorii
klas I-III), Jêdrzej Ludwiczak z Filipem (I
miejsce w kategorii klas IV-VI), Tomasz Za-
j¹c z Patrykiem (I miejsce w kategorii gim-
nazjum), Albert Pelec z Patrykiem (I miej-
sce w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych)
oraz Bartosz Czarnecki z Miko³ajem (II miej-
sce w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych).

Za miejsca I-III w ka¿dej kategorii zawodni-
cy otrzymali medale z napisem „Uzale¿nia
mnie tylko sport” z wygrawerowanymi: her-

bem Œmigla, kategori¹ i dat¹. Ponadto za
miejsca I-VI zawodnicy otrzymali upominki
ufundowane przez Urz¹d Marsza³kowski
oraz Urz¹d Miejski Œmigla.

Rowery, rozlosowane pomiêdzy wszystkich
uczestników, otrzymali: Bogdan Humski ze
Œmigla (rower ufundowany przez starostê
koœciañskiego - Bernarda Turskiego), Pawe³
Dopiera³a z Leszna (rower ufundowany przez
burmistrz Œmigla - Ma³gorzatê Adamczak)
oraz Ewelina Stanis³awiak z Miejskiej Górki
(rower ufundowany przez przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Œmigla - Wies³awa Kasper-
skiego). Natomiast ko³drê ufundowan¹ przez
pos³a - Wojciecha Ziemniaka wylosowa³
Pawe³ Igras z Leszna.

Dziêkujemy wszystkim za przyjazd do
Œmigla i sportow¹ zabawê, a przede wszyst-
kim œmigielanom za aktywny udzia³ w roz-
grywkach!

Przypominamy, ¿e to jeszcze nie koniec
rywalizacji – kolejne spotkania gmin z sub-
regionu 5 odbêd¹ siê w: Miêdzychodzie,
Zb¹szyniu i Lesznie!

OKFIR, foto OKFiR

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Teresa Adamczeswska by³a wspania³ym przewodnikiem

S³owa te rozpoczê³y wycieczkê auto-
      karow¹, która odby³a siê 9 maja br.
szlakiem pobytu Adama Mickiewicza w
Wielkopolsce. Organizatorem jej by³o
Osiedle nr II. W podró¿ ruszy³o 51 osób
zamieszkuj¹cych gminê Œmigiel. Prze-
wodnikiem wycieczki by³a Teresa Adam-
czewska - wieloletnia i emerytowana ju¿
nauczycielka szko³y w Œmiglu, dla któ-
rej trasa wycieczki by³a „projektem au-
torskim” powsta³ym ponad 30 lat temu.
Przed wyruszeniem w trasê, przewodni-
cz¹ca osiedla - Sylwia Konieczna przeka-
za³a wszystkim uczestnikom dro¿d¿ów-
ki oraz napoje i ¿yczy³a udanej wyciecz-
ki.

Pierwszy przystanek grupa zrobi³a doœæ
blisko - w Choryni. W tutejszym ma³ym
koœció³ku, w 1831 roku, Mickiewicz zo-
sta³ ojcem chrzestnym 4-letniej Zosi, cór-
ki Józefa Taczanowskiego. Tak¿e w tym
miejscu powsta³a s³ynna „Reduta Ordo-
na” - utwór bitewny.

W dalszej czêœci wycieczki trasa zawio-
d³a uczestników do Kopaszewa, gdzie
pod koniec sierpnia 1831 roku Mickie-
wicz goœci u Honoraty Skórzewskiej,
ówczesnej w³aœcicielki miejscowego
maj¹tku. Kolejnymi miejscami zwiedzo-
nymi przez œmigielan, to: Turew - 200-
letnia posiad³oœæ Ch³apowskich, Wyrze-
ka - grupa zobaczy³a tu dom nr 38, w któ-
rym urodzi³ siê ks. Piotr Wawrzyniak,
za³o¿yciel Banków Ludowych, Ksi¹¿
Wlkp. - symboliczna mogi³a ku czci ko-
synierów, którzy stoczyli krwaw¹ bitwê

z oddzia³ami pruskimi, Œmie³ów - Mu-
zeum im. Adama Mickiewicza. To
w Œmie³owie poeta przebywa³ w sierpniu
i wrzeœniu 1831 roku. Pa³ac znajduj¹cy
siê w tym miejscu oraz jego architektura
wzbudzi³y zainteresowanie grupy wy-
cieczkowej. Tradycjê pobytu Adama Mic-
kiewicza w sierpniu i we wrzeœniu u ro-
dziny Gorzeñskich podtrzymywali Maria
i Franciszek Che³kowscy, którzy kupili
Œmie³ów w 1886 roku i stworzyli tu kult
naszego wieszcza w atmosferze „otwar-
tego domu”. Po II wojnie by³a tu szko³a.
W 1975 otwarto Muzeum im. Adama
Mickiewicza, jak o oddzia³ Muzeum Na-

rodowego w Poznaniu.
Kolejnym punktem wycieczki by³ Mi-

³os³aw. W najdalszym zak¹tku jego par-
ku stoi pierwszy na ziemiach polskich
pomnik Juliusza S³owackiego. We wrze-
œniu 1899 roku ówczesny w³aœciciel Mi-
³os³awia - Józef Koœcielski zaprasza³ do
swej w³asnoœci wybitnych ludzi pióra,
sztuki i muzyki wszystkich trzech zabo-
rów - Wielkopolski, Œl¹ska i Pomorza na
patriotyczn¹ uroczystoœæ i to mimo sza-
lej¹cego wówczas „Kulturkampfu”. Na-
tomiast Henryk Sienkiewicz wyg³asza³
w tym miejscu s³ynn¹ mowê na
czeœæ jêzyka polskiego. W Win-
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28 kwietnia – Œmigiel
Ok. 1920, 23-letni kierowca pojazdu marki
Honda nie zachowa³ œrodków ostro¿noœci
i doprowadzi³ do kolizji z pojazdem marki
VW Golf, którego kierowc¹ by³ 27-latek.
Kierowcy byli trzeŸwi. Sprawcê ukarano
MKK.

29 kwietnia – Bruszczewo
Oko³o 950 dosz³o do zdarzenia drogowe-
go. Kieruj¹ca pojazdem marki Fiat nie
udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu i ude-
rzy³a w samochód marki VW Golf. Uczest-
nicy zdarzenia s¹ mieszkañcami powiatu
koœciañskiego. Kierowcy byli trzeŸwi. Kie-
ruj¹ca fiatem z obra¿eniami cia³a trafi³a do
szpitala. Postêpowanie prowadzi KPP
w Koœcianie.

07 maja – Œmigiel
Ok. godz. 625, na ul. Morownickiej, poli-

Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
odwiedzili niecodzienni goœcie – ¿o³-

nierze 4. Zielonogórskiego Pu³ku Przeciw-
lotniczego z Leszna. Starsi szeregowi –
Bart³omiej Wojciechowski i Przemys³aw
Michalak spotkali siê z „Zaj¹czkami” i „Di-
nozaurami”. Opowiadali dzieciom o ich co-
dziennych zmaganiach oraz o tym, jak
trudna i wa¿na jest ich praca dla dobra oj-
czyzny. Przedszkolaki z zainteresowaniem
ogl¹da³y wyposa¿enie ¿o³nierskiego pleca-
ka. Zobaczy³y, jak szybko z dwóch pa³a-
tek mo¿na zrobiæ namiot. Goœcie zaprezen-
towali tak¿e mundur polowy, wyjaœniaj¹c
dzieciom emblematy i symbole narodowe.
Zwrócili uwagê na znaczenie kolorystyki
stroju. Przedszkolaków zafascynowa³y
atrybuty wojskowe, a w szczególnoœci:
he³m, beret oraz maska przeciwgazowa –

Musztra w przedszkolu
to w³aœnie one by³y
chêtnie przymierzane
przez dzieci. Goœcie
przeprowadzili ¿o³nier-
ski trening, czyli musz-
trê. Za dobrze wykona-
ne zadania dzieci otrzy-
ma³y w nagrodê odzna-
ki „Weso³y ¿o³nierzyk”.
Tematyka wojskowa za-
interesowa³a nie tylko
ch³opców, ale tak¿e
dziewczynki, które za-
deklarowa³y, ¿e w przy-
sz³oœci chc¹ zostaæ ¿o³-
nierzami.

E. Lemañska
foto archiwum

cjanci WRD z KPP w Koœcianie zatrzyma-
li kieruj¹cego samochodem marki Renault
Clio, 57-letniego mieszkañca gm. Œmigiel
bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,72 promila
alkoholu w organizmie kontrolowanego.

11 maja – Stara Przysieka Druga
Ok. godz. 1805 policjanci z Posterunku
Policji w Œmiglu zatrzymali do kontroli dro-
gowej kieruj¹cego rowerem 33-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel. Przeprowadzo-
ne badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,5
promila alkoholu w organizmie rowerzy-
sty.

16 maja – gm. Œmigiel
Policja otrzyma³a zg³oszenie o kradzie¿y
chwytaka do balotów z gospodarstwa na
terenie gm. Œmigiel. W³aœciciel wyceni³
wartoœæ strat na kwotê oko³o 3 500 z³. Pro-
wadzone s¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do usta-
lenia i zatrzymania sprawcy kradzie¿.

21 maja – K5
Ok. godz. 1029 na drodze K- 5 w Czaczu

kieruj¹cy pojazdem ciê¿arowym marki
Scania z przyczep¹ nie dostosowa³ prêd-
koœci do panuj¹cych warunków na drodze,
w wyniku czego zjecha³ do przydro¿nego
rowu. Kierowca  by³ trzeŸwy – zosta³ uka-
rany MKK.

27 maja – Œmigiel
Ok. godz. 1405 na ul. Po³udniowej policjan-
ci z PP w Œmiglu zatrzymali kieruj¹cego
rowerem, 56-letniego mieszkañca pow.
koœciañskiego. Zatrzymany kierowa³ ro-
werem wbrew obowi¹zuj¹cemu zakazowi
s¹dowemu. Teraz za przestêpstwo odpo-
wie przed s¹dem.

28 maja – Œmigiel
Ok. godz. 1527 w Œmiglu na ul. Morownic-
kiej kieruj¹ca samochodem marki Citro-
en C-3 mieszkanka pow. koœciañskiego nie
zachowa³a bezpiecznej odleg³oœci i uderzy-
³a w ty³ samochodu marki Daewo Tico kie-
rowanego przez mieszkañca pow. grodzi-
skiego. Kieruj¹cy byli trzeŸw. Kieruj¹ca
citroenem za spowodowanie kolizji zosta-
³a ukarana MKK.

Zaj¹czki, Dinozaury i ¿o³nierze

nej Górze uczestnicy wycieczki zobaczyli
sarkofag genera³a J.H. D¹browskiego -
twórcy Legionów Polskich, nad którym
znajduje siê witra¿ z Chrystusem Zmar-
twychwsta³ym, uznawany za wizjê przy-
sz³ej Polski - ojczyzny powsta³ej po znisz-
czeniach zaborców. Dalej zwiedzono Za-
niemyœl - pod œcian¹ koœcio³a pw. Œw. Waw-
rzyñca grób hr. Edwarda Raczyñskiego.
Grupa mog³a tu siê zadumaæ nad ¿yciem
hrabiego Edwarda Raczyñskiego - „sk¹py
dla siebie, pomocny biednym i hojny dla
ojczyzny”. Hrabia odebra³ sobie ¿ycie,
a w testamencie napisa³: „Ludzie mnie od-
pychali, przyjmij mnie, Panie”. W Zanie-
myœlu grupa wycieczkowa mia³a te¿ prze-

rwê obiadow¹ w „Bojanowskim GnieŸ-
dzie” prowadzonym przez CARITAS.

Ostatnim punktem wycieczki by³y Ma-
nieczki - miejsce zwi¹zane z ¿yciem Józe-
fa Wybickiego - twórcy Mazurka D¹brow-
skiego.

Zainteresowanie zwiedzanymi obiekta-
mi by³o ogromne. Grupa z uwag¹ s³ucha-
³a historii dokonañ wybitnych Wielkopo-
lan, o patriotycznej postawie rodziny Ch³a-
powskich i ich niekiedy osobistych dra-
matów. Ka¿dy uczestnik wycieczki otrzy-
ma³ przed wyruszeniem w trasê teczkê
z materia³ami i artyku³ami znanych regio-
nalistów ziemi koœciañskiej: Huberta
Zbierskiego, Józefa Œwi¹tkiewicza, Mag-
daleny Laiszner i innych - by po powrocie
jeszcze raz „pouk³adaæ sobie” us³yszane
wiadomoœci.

Wojciech Adamczewski
foto Teresa Adamczewska

i Joanna Ziêtkiewicz
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Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 4/15
brzmia³o: „WITAJ WIOSNO”. Nagrodê -
du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez Restaura-
cjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzymuje Kazi-
miera Czerwiñska 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).

A¿ 342 uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i

53 uczestników biegu w kategorii open wy-
startowa³o w tegorocznych biegach ulicz-
nych.
Wœród zaproszonych goœci byli m.in.: pose³
na Sejm RP – Wojciech Ziemniak, burmistrz
Œmigla – Ma³gorzata Adamczak oraz zastêp-
ca burmistrza Œmigla – Marcin Jurga. Oni
tak¿e wziêli aktywny udzia³ w zawodach. Na
zawody przybyli tak¿e: zastêpca przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla – Rafa³ Klem,
radny – Alfred Splisteser, kierownik Poste-
runku Policji w Œmiglu, aspirant sztabowy –
Krzysztof Kuciak oraz przewodnicz¹cy
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych – Bogdan Turliñski.
Wyniki XXII Otwartych Biegów Ulicznych
Œmigla:
dystans 300 metrów
- dziewczêta klas I-II SP:
I miejsce - Zuzanna Borowska (Œmigiel)
II miejsce - Karolina Jankowska (Czacz)
III miejsce - Julia Ranka (Œmigiel)
- ch³opcy klas I-II SP:

I miejsce - Bartosz Sp³awski (St.Bojanowo)
II miejsce - Igor Ró¿añska (Stara Przy-
sieka Druga)
III miejsce - Krystian Dudziñski (D³u¿yna)
- dziewczêta klas III SP:
I miejsce - Iza KaŸmierowska (Czacz)
II miejsce - Dominika Starkbauer (Czacz)
III miejsce - Magda Izydorczyk (St.Bojano-
wo)
- ch³opcy klas III SP:
I miejsce - Sebastian Szymañski (St.Bo-
janowo)
II miejsce - Olaf Siejak (Œmigiel)
III miejsce - Kacper Wieczorek (Czacz)
- dziewczêta klasy IV SP:
I miejsce - Oliwia Suder (Czacz)
II miejsce - Jagoda  Sko-
racka (Czacz)
III miejsce - Jagoda Dud-

XXII Biegi Uliczne Œmigla
kowiak (Œmigiel)
- ch³opcy klasy IV SP:
I miejsce - Hubert
Buchwald (Œmigiel)
II miejsce - Miko³aj
Nowak (Bronikowo)
III miejsce - Jakub Paul
(Œmigiel)
dystans 800 metrów
- dziewczêta klas V-VI SP:
I miejsce - Paulina Bieniek
(Achilles Leszno)
II miejsce - Sara JóŸwiak (Sta-
re Bojanowo)
III miejsce - Julia Andrzejewska (Czacz)
dystans 1000 metrów
- ch³opcy klas V-VI SP:
I miejsce - Jakub Jankowski (Bronikowo)
II miejsce - Wojciech Michalski (Œmigiel)
III miejsce - Jakub B³aszkowski (Broni-
kowo)
Zawodnicy otrzymali medale, nagrody rze-
czowe i dyplomy. W klasyfikacji dru¿ynowej
puchary ufundowane przez Wojciecha
Ziemniaka - przewodnicz¹cego Powiatowe-

go Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego otrzyma-
li: za miejsce I szko³a
podstawowa w Œmi-
glu, miejsce II SP
Czacz, a za miejsce III
SP Stare Bojanowo.
Dystans 1000 m
- dziewczêta klas I-II
gimnazjum:
I miejsce - Julia Pok³a-
decka (Œmigiel)
II miejsce - Katarzyna
Nowak (Czacz)
III miejsce - Zofia Wró-
blewska (Bucz)
- dziewczêta klas III

gimnazjum:
I miejsce - Dominika £abêdzka (Czacz)
II miejsce - Jagoda Obiega³a (Broniko-
wo)
III miejsce - Rozalia Dorsz (Bronikowo)
dystans 1500 metrów
- ch³opcy klas I-II gimnazjum:
I miejsce - Mi³osz Koz³owski (Sana Ko-
œcian)
II miejsce - Sebastian Nowak (Broniko-
wo)
III miejsce - Wiktor Bielawski (Czacz)
- ch³opcy klas III gimnazjum
I miejsce - Wiktor Bartkowiak (Œmigiel)
II miejsce - Patryk Kubiak (Œmigiel)
III miejsce - Patryk Ha³upka (D³u¿yna)

Zawodnicy otrzymali medale, nagrody
rzeczowe i dyplomy. W klasyfikacji dru-
¿ynowej szkó³ gimnazjalnych puchary

ufundowane przez Wies³awa Kasperskie-
go - przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Œmigla otrzymali: za I miejsce gimnazjum
ze Œmigla, za II miejsce gimnazjum w Cza-
czu i za III miejsce gimnazjum z Broniko-
wa.

W kategorii open szeœciu pierwszych za-
wodników i zawodniczek jest klasyfiko-
wanych jako zwyciêzcy biegu, a nastêpni
zostali klasyfikowani w kategoriach wie-
kowych.

Open kobiety:
I miejsce - Gra¿yna Cieœla (Nowa Wieœ)
II miejsce - Angelina Woyczyñska (Sek-
cja Biegacza OKFIR)
III miejsce - Marika Zarabska (Niet¹¿ko-
wo)
IV miejsce - Weronika Domagalska (Wil-
kowo Polskie)
V miejsce - Patrycja Wojtkowiak (Niet¹¿-
kowo)
VI miejsce - Kinga Zieliñska (Sekcja Bie-
gacza OKFIR)

Puchary za miejsca I -III ufundowa³a bur-
mistrz Œmigla - Ma³gorzata Adamczak. Za-
wodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

cd. na stornie 17

Bieg open

Ch³opcy na mecie
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Zmiany w badaniach profilaktycznych
Œwiadczenie pracy przez pracownika ob-

warowane jest wymogiem uzyskania orze-
czenia lekarskiego stwierdzaj¹cego brak
przeciwwskazañ do wykonywania pracy
na okreœlonym stanowisku. Od 1 kwietnia
2015 roku dokument ten bêdzie tak¿e od-
nosi³ siê do warunków pracy na danym
stanowisku opisanych w skierowaniu na
badania. Pozwoli to na wykorzystanie tego
orzeczenia w okreœlonych ustawowo sy-
tuacjach, tak¿e u innych pracodawców.

Zmiany w badaniach od kwietnia br.
1 kwietnia 2015 roku badania profilaktycz-

ne pracowników bêd¹ przeprowadzane na
mocy znowelizowanego art. 229 k.p. Przewi-
duje on, w stosunku do obecnych przepisów,
wiêksz¹ liczbê przypadków, w  których pra-
codawca nie bêdzie mia³ obowi¹zku kiero-
wania pracownika na badania wstêpne. No-
woœci¹ jest wy³¹czenie tego obowi¹zku, gdy
inny pracodawca, w ci¹gu 30 dni po rozwi¹-
zaniu lub wygaœniêciu poprzedniego stosun-
ku pracy, zatrudni pracownika. Jednak wa-
runkiem jest przedstawienie aktualnego
orzeczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego brak
przeciwwskazañ do pracy w warunkach opi-
sanych w skierowaniu na badania lekarskie
i zgodnoœæ tych warunków z wystêpuj¹cymi
na stanowisku u nowego pracodawcy. Regu-
lacja ta odnosi siê tak¿e do przyjmowanej do
pracy osoby pozostaj¹cej jednoczeœnie w sto-
sunku pracy z innym pracodawc¹ , czyli wy-
konywaniu pracy w równoleg³ym zatrudnie-
niu.

Natomiast pracownicy, zatrudnieni do
szczególnie niebezpiecznych prac u innego
pracodawcy, bez wyj¹tku  bêd¹ podlegali ba-
daniom wstêpnym.

Bior¹c pod uwagê przysz³e regulacje, wy-
korzystanie orzeczenia lekarskiego wykona-
nego na potrzeby innego zatrudnienia, czy
to u dotychczasowego pracodawcy, czy
u obcego, przy zachowaniu terminu wska-
zanego w art. 229 § 11 kp., bêdzie wymaga³o
przed³o¿enia pracodawcy zarówno skierowa-
nia na badania wstêpne, jak i aktualnego orze-
czenia lekarskiego z danego zak³adu. Jest to
niezbêdne dla porównania warunków pracy
wystêpuj¹cych u danego pracodawcy. Zakres
informacji objêtych takim skierowaniem na
badania  i orzeczeniem lekarskim, a tak¿e
wzory tych dokumentów, zosta³ okreœlony
w  przygotowanym projekcie  rozporz¹dze-
nia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie prze-
prowadzania badañ lekarskich pracowni-
ków… ( Dz.U. z 1996 roku, nr 69, poz. 332
ze zmianami). Ustawodawca nada³ równie¿

nowe brzmienie art. 229 § 4 kp, który od 1
kwietnia 2015 r. bêdzie stanowi³, ¿e praco-
dawca nie mo¿e dopuœciæ do pracy pracow-
nika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego
stwierdzaj¹cego brak przeciwwskazañ do
pracy na okreœlonym stanowisku, w warun-
kach pracy opisanych w skierowaniu na ba-
dania lekarskie. Oznacza to poszerzenie in-
formacji w skierowaniu na badania o dane
dotycz¹ce szczególnych warunków pracy na
danym stanowisku. Ponadto, zgodnie z § 4a
dodanym do art. 229 kp, wstêpne, okresowe
oraz kontrolne badania lekarskie przeprowa-
dza siê na podstawie skierowania wydanego
przez pracodawcê. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e prze-
pisów art. 229 kp., wchodz¹cych w ¿ycie
z dniem 1 kwietnia 2015 roku, nie stosuje siê
do orzeczeñ lekarskich stwierdzaj¹cych brak
przeciwwskazañ do pracy, wydanych przed
dniem ich wejœcia w ¿ycie.

Badania okresowe i kontrolne
Do badañ profilaktycznych nale¿¹, oprócz

badañ wstêpnych, badania okresowe i kon-
trolne. Przy czym badania okresowe pe³ni¹
rolê profilaktyczn¹ w zakresie wykrywania
chorób zawodowych. Zakres i czêstotliwoœæ
tych badañ okreœla lekarz sprawuj¹cy opie-
kê profilaktyczn¹ nad pracownikami,
uwzglêdniaj¹c wskazówki metodyczne
w sprawie przeprowadzania badañ profilak-
tycznych. Badania kontrolne wykonywane
s¹ w przypadku niezdolnoœci pracownika do
pracy spowodowanej chorob¹ trwaj¹c¹ d³u-
¿ej ni¿ 30 dni. Okresowe i kontrolne badania
lekarskie przeprowadza siê w miarê mo¿li-
woœci w godzinach pracy. Za czas niewyko-
nywania pracy, w zwi¹zku z przeprowadza-
nymi badaniami, pracownik zachowuje pra-
wo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu
na te badania do innej miejscowoœci przys³u-
guj¹ mu nale¿noœci na pokrycie kosztów
przejazdu wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy
podró¿ach s³u¿bowych.

Nieprzerwana choroba trwaj¹ca co naj-
mniej 31 dni powoduje koniecznoœæ przepro-
wadzenia badañ kontrolnych.

Informacje w skierowaniu na badania
Imienne skierowanie na badania le-

karskie wydane przez pracodawcê,
obowi¹zuj¹ce w obecnym stanie praw-
nym, powinno zawieraæ informacje
wskazane w § 4 ust.2 rozporz¹dzenia
w sprawie przeprowadzania badañ le-
karskich pracowników (…). Zakres da-
nych objêtych nowym skierowaniem
na badania profilaktyczne i wzór tego
dokumentu, obowi¹zuj¹cy od 1 kwiet-
nia 2015 roku, zosta³y okreœlone w wy-
mienionym wczeœniej projekcie rozpo-
rz¹dzenia.

Badania zleceniobiorców nieobowi¹zkowe

Inna podstawa prawna zatrudnienia ni¿ sto-
sunek pracy, np. umowa cywilnoprawna,
co do zasady nie obliguje pracodawcy do skie-
rowania zatrudnianych osób na profilaktycz-
ne badania lekarskie. Ma on jednak obowi¹-
zek zapewniæ osobom prowadz¹cym  w za-
k³adzie pracy lub w miejscu wyznaczonym
przez pracodawcê dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na w³asny rachunek, bezpieczne i higienicz-
ne warunki pracy, o których mowa w art.
207 § 2 kp i art. 304 § 1 kp. Przy czym nawi¹-
zanie np. umowy zlecenie pracodawca mo¿e
uzale¿niæ od przeprowadzenia przez zlece-
niobiorcê wstêpnych badañ lekarskich, ze
wzglêdu na rodzaj i warunki pracy, a tak¿e
zagro¿enie zwi¹zane z jej wykonywaniem.

Badania kierowców zawodowych
Kierowcy, podlegaj¹cy przepisom

ustawy o transporcie drogowym, wy-
konuj¹ badania lekarskie o szerszym
zakresie ni¿ kierowcy nieobjêci t¹
ustaw¹. Zakres tych badañ okreœla roz-
porz¹dzenie w sprawie badañ lekar-
skich osób ubiegaj¹cych siê o upraw-
nienia do kierowania pojazdami i kie-
rowców. Ponadto podlegaj¹ tez bada-
niom psychologicznym, któr ych za-
kres wskazuje rozporz¹dzenie ministra
zdrowia w sprawie badañ psycholo-
gicznych osób ubiegaj¹cych siê
o uprawnienia do kierowania pojazda-
mi…(Dz.U. z 2014 roku poz.937). Kie-
rowca wykonuj¹cy przewóz drogowy
podlega badaniom lekarskim przepro-
wadzanym w celu stwierdzenia istnie-
nia lub braku przeciwwskazañ zdro-
wotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowcy. Badania lekarskie
i psychologiczne kierowców przepro-
wadzane s¹  co:
- 5 lat – do czasu ukoñczenia przez kie-
rowcê 60 lat,
- 30 miesiêcy – po ukoñczeniu przez
kierowcê 60 lat.

Pier wsze badanie lekarskie wykony-
wane jest przed dniem wydania œwia-
dectwa kwalifikacji zawodowej po-
twierdzaj¹cego ukoñczenie kwalifika-
cji. Natomiast ka¿de nastêpne, dla kie-
rowcy w wieku do 60 lat, nale¿y prze-
prowadziæ w terminie w³aœciwym do
ukoñczenia szkolenia okresowego - nie
póŸniej ni¿ do dnia wydania œwiadec-
twa kwalifikacji zawodowej potwier-
dzaj¹cego ukoñczenie szkolenia okre-
sowego. Badania lekarskie psycholo-
giczne kierowców s¹ równoznaczne
z badaniami wstêpnymi i okresowymi,
o któr ych mowa w art. 229 kp.

H.C.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.06.1974 – Kodeks
Pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).
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Open mê¿czyŸni:
I miejsce - Piotr Stachyra (Kro-
toszyn)
II miejsce - Mariusz Tokarczyk
(Legnica)
III miejsce - Sebastian Wasie-
lewski (Sana
Koœcian)
IV miejsce - £ukasz Kurzawski
(Stare Bojanowo)
V miejsce - Tomasz Zaj¹c
(Czacz)
VI miejsce - Albert Pelec (Nowa
Wieœ)
Puchary ufundowa³ starosta ko-
œciañski - Bernard Turski. Zawod-
nicy otrzymali nagrody rzeczowe.
Kategorie wiekowe open
- 17-19 lat, mê¿czyŸni:
I miejsce - Dominik Marcinkowski (Œmi-
giel)
II miejsce - Mi³osz Koz³owski (Sana Ko-
œcian)
III miejsce - Karol Konieczny (Niet¹¿ko-
wo)
- 17-19 lat, kobiety:
I miejsce - Weronika Ruskowiak (Niet¹¿-
kowo)
II miejsce - Maria Œwiêtek (Leszno)
III m Marcelina Gindera (Niet¹¿kowo)
- 20-29 lat, mê¿czyŸni:
I miejsce - Adam Majorczyk (Sana Ko
œcian)
II miejsce - Jacek P³ocieniczak (Leszno)
III miejsce - Marcin Jurga (Koœcian)
- 20-29 lat, kobiety:
I miejsce - Magdalena Neumann (Luboñ)
- 30-39 lat, mê¿czyŸni:

I miejsce - £ukasz Z³otkowski (Niet¹¿ko-
wo)
II miejsce - Dawid Miaskowski (Leszno)
III miejsce - Patryk Musielak (Leszno)
- 30-39 lat, kobiety:
I miejsce - Iwona JóŸwiak (Bruszczewo)
- 40-49 lat, mê¿czyŸni:
I miejsce - Krzysztof Bieniek (K¹kolewo)
II miejsce - Piotr Andrynowski (Œmigiel)
- 40-49 lat, kobiety:
I miejsce - Ma³gorzata Adamczak
- 50-59 lat, mê¿czyŸni:
I miejsce - Andrzej Œwiêtek (Leszno)
II miejsce - Marian Michalski (Bruszcze-
wo)
III miejsce - Jerzy Janowicz (Leszno)
- 60-69 lat, mê¿czyŸni:
I miejsce - Edward Radke (W³oszakowi-
ce)
II miejsce - Henryk Jakubiak (Leszno)
III miejsce - Micha³ Szkudlarek

(Sekcja Biegacza OKFiR)
Zawodnicy otrzymali statuetki,
koszulki i drobne upominki.

Nagrody wrêczali: burmistrz -
Ma³gorzata Adamczak, Zyg-
munt Ratajczak – kierownik
OKFiR-u, Alfred Splisteser –
radny RM Œmigla, Bogdan Tur-
liñski – przewodnicz¹cy GKR-
PA oraz sêdziowie.

Miêdzy wszystkich uczestni-
ków rozlosowano rowery – je-
den wœród uczniów szkó³ pod-
stawowych – wylosowa³ go Ar-
tur Ciesielski ze szko³y w Œmi-
glu i drugi wœród gimnazjali-
stów – wylosowa³ go Krzysztof

Peisert ze szko³y w D³u¿ynie.
Organizatorem imprezy by³ Oœrodek

Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
wspomagany przez Centrum Kultur y
w Œmiglu i Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych. Organiza-
torzy dziêkuj¹ stra¿akom z Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Œmiglu oraz policjantom
z posterunku w Œmiglu za zapewnienie bie-
gaczom bezpieczeñstwa, a tak¿e Violetcie
Kozak, Zdzis³awie Ratajczak oraz Krzysz-
tof Kopienka za obs³ugê sekretariatu, Ali-
nie Strzelczyk i Ewie Wojtkowiak za wy-
dawanie soków, dro¿d¿ówek i posi³ków
oraz technicznym pracowników OKFiR
i pracownikom Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, którzy oznacza-
li trasy biegów.

OKFIR
 foto OKFiR

2 maja na œmigielskim stadionie odby³
siê III Majowym Turnieju Pi³ki No¿-

nej „Old-Boys” o puchar burmistrz Œmi-
gla – Ma³gorzaty Adamczak. Zmierzy³y
siê w nim trzy dru¿yny: Rawia Rawicz,
Sokó³ W³oszakowice oraz gospodarze –
KS „Pogoñ 1929” Œmigiel. Zwyciêski pu-

Majowy turniej old-boys
char z r¹k burmistrz odebra³ kapitan ze-
spo³u z Rawicza. Drugie miejsce zdobyli
gospodarze, zaœ trzecie Sokó³ W³oszko-
wice. Tytu³ najlepszego zawodnika tur-
nieju przyznano Tomaszowi Kordylaso-
wi – zawodnikowi dru¿yny Rawia Rawicz.

Statuetki i dyplomy wrêczy³a burmistrz

Ma³gorzata Adamczak wraz z Wies³a-
wem Pawlakiem – prezesem KS „Pogoñ
1929” Œmigiel.

Organizatorami turnieju by³a dru¿yna
„Old-Boys” Œmigiel oraz Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.

AKA, foto archiwum

Na trasie biegu

Nagrody wrêczy³a burmistrz Œmigla Pami¹tkowe zdjêcie z turnieju
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Zawodniczki UKS Œmigiel na Miêdzy-
narodowy Turniej o Kr yszta³ow¹

Kulê uda³y siê po raz pi¹ty. W tym roku
klub reprezentowany by³ przez zespó³
m³odziczek, który rywalizowa³ w katego-
rii dziewcz¹t urodzonych w roczniku
2001 i m³odszych. Do rywalizacji przy-
st¹pi³o 5 zespo³ów, które zagra³y mecze
systemem ka¿dy z ka¿dym do 2 wygra-
nych setów. Nasze zawodniczki spisa³y
siê znakomicie wygrywaj¹c wszystkie
spotkania, nie trac¹c ani jednego seta!
Klasyfikacja koñcowa turnieju:

1. UKS Œmigiel,

UKS Œmigiel wygrywa w Czechach
2. Sokó³ Bedrichov,
3. TJ Sokó³ Nove Veseli A,
4. Hippo Kurim,
5. TJ Sokó³ Nove Veseli B.

Œmigielski zespó³ reprezentowa³y:
Natalia Janik, Roksana Kie³czew-
ska, Kamila Bajonczak, Kinga Bau-
ta, Paulina Majchrzak, Monika Ko-
walska, Joanna Kurpisz, Dominika
Nadolna, Michalina Wiœniewska,
Marcelina Szulc oraz trener Zbi-
gniew Wieczorek.

Ryszard Primel
foto archiwum

W tegorocznej, trzeciej edycji Biegu
Patrolowego wyst¹pi³y 32 dru¿y-

ny – 14 dziewczêcych i 18 ch³opiêcych.
Uroczyste otwarcie odby³o siê na sta-
dionie im. Alfreda Smoczyka w Lesz-
nie w towarzystwie goœci zaproszo-
nych na tê uroczystoœæ. Podczas zawo-
dów zagoœcili reprezentanci Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w Grabonogu. Pod-
nieœli oni poziom rozgr ywek. Rozegra-
no szeœæ konkurencji: rozwiniêcie po-
¿arnicze, strzelnica KBKS, rzut grana-
tem, OSF, sk³adanie broni na
czas oraz zak³adanie ubrañ
chemicznych.
Wyniki Biegu Patrolowego
W kategorii dziewcz¹t:
I miejsce – „Uciekaj¹ce zakonni-
ce” z ZSP Niet¹¿kowo, w sk³adzie:
Martyna Grzesiñska, Aleksandra
Ko³odziejska i Wiktoria Czo³owij-
czuk,
II miejsce – Zespó³ Szkó³ Rolni-
czych w Grabonogu, w sk³adzie:
Jagoda Ratajczak, Sylwia Marci-
niak i Weronika D¹browska,
III miejsce – „Kochanki Gwiezd-

Bieg Patrolowy
nych Przestrzeni” z ZSP Niet¹¿kowo, w
sk³adzie: Joanna Koz³owska, Weronika
Mania, Marcelina Gindera oraz Natalia
Migas.
Kolejne miejsca zajê³y niet¹¿kowskie dru-
¿yny: „Dziewczyny Stra¿aczki”, „Nawias
Kropka Kreska”, „Siedemnastki”, „Œlepe
Krety Zag³ady”, „Brygada MMM”, „Dzi-
kie Policjantki”, „Osiemnastki”, „Kociaki”,
„Tik Tak”, „Trzy Osiemnastki” oraz „Men-
tosy”.
W kategorii ch³opców:

I miejsce – „Szybkie Trampki” z ZSP Nie-
t¹¿kowo, w sk³adzie: Kamil Pieterek, Ja-
kub Patelka, Adrian Przymusza³a i Mate-
usz Szulc,
II miejsce – I loa z ZSP Niet¹¿kowo,
w sk³adzie: Tomasz Sosiñski, Jakub Szafrañ-
ski, Wiktor Wrzesiñski,
III miejsce – „Wolni i Spokojni” z ZSP Niet¹¿-
kowo, w sk³adzie: Patryk Chwat, Remigiusz
Matejewski i Krzysztof Sosiñski.
Kolejne miejsca zajêli: „The Easy Team”
z ZSP Niet¹¿kowo, „Nie Pamiêtam”, „Fire

Team”, „Mœciciele”, „Dru¿yna”,
„Dzikie Wieprze i Niewa¿ne”,
„Hajsownicy”, „Twardziele”,
„Enigma”, „ZSR Grabonóg
i Dawcy”, „50 Groszy”, „Mo¿e
Tak” oraz „Wataha Alfa II”.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszyst-
kim dru¿ynom za sportow¹ wal-
kê oraz osobom, które wspar³y
przygotowanie i przeprowadze-
nie Biegu Patrolowego 2015,
w szczególnoœci majorowi Jaro-
s³awowi Zielonce.

ZS w Niet¹¿kowie
foto archiwum

W Szkole Podstawowej im. Konsty
          tucji 3 Maja w Œmiglu 29 kwietnia od-
by³y siê Indywidualne Mistrzostwa Wielko-
polski w Tenisie Sto³owym Szkó³ Podstawo-
wych.

Do fina³u awansowali najlepsi zawodnicy z
eliminacji gminnych i powiatowych. Uroczy-
stego otwarcia mistrzostw dokona³ dyrektor
szko³y  Robert Plewka.

W kategorii ch³opców pierwsze trzy miej-
sca na podium zajêli reprezentanci gminy
Œmigiel. Mistrzem Wielkopolski zosta³ Jakub
Jankowski z Bronikowa, wicemistrzami  Fi-
lip Ludwiczak i Remigiusz Styziñski ze Œmi-
gla. Z dziewcz¹t najlepiej spisa³a siê Alicja

Mistrz Wielkopolski z Bronikowa
Maœlak z Czacza, która w swojej kategorii
zajê³a trzecie miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
ufundowane przez Radê Rodziców
dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podstawowej
w Œmiglu oraz Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu. Wrêczy-
li je: wiceprezes SZS „Wielkopolska”:
Edward Strzymiñski oraz Robert
Plewka - dyrektor szko³y podstawo-
wej w Œmiglu. Dyplomy zosta³y ufun-
dowane przez KS Polonia Œmigiel,
a medale przez Szkolny Zwi¹zek
Sportowy „Wielkopolska” w Pozna-
niu.

Zawody przygotowali i przeprowadzili  Da-
nuta Strzelczyk oraz Ryszard Primel.

MM, foto archiwum

UKS Œmigiel

Dru¿yna z Niet¹¿kowa

Najlepsi z podium






