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W 1995 roku zespó³ archeologów
pod kierownictwem profesora

UAM w Poznaniu - Janusza Czebreszu-
ka rozpocz¹³ badania wykopalisk osady
w Bruszczewie. Po 20 latach, w paŸdzier-
niku 2015 r., prace badawcze zosta³y ofi-
cjalnie zakoñczone, a profesor Czebre-
szuk ich wyniki okreœla jako spektaku-
larne.

Osada w Bruszczewie zosta³a uznana
za najwiêksz¹ sensacjê archeologiczn¹
koñca XX wieku. Jej pocz¹tek datowany
jest na ok. 2000 lat p.n.e. Natomiast za³o-
¿enie osady w Biskupinie okreœla siê ok.
700 lat p.n.e.

4000 lat temu teren bruszczewskiej osa-
dy otoczony by³ z trzech stron wod¹, dziê-
ki czemu stanowi³ idealne miejsce
do osiedlania siê ludnoœci. Z badañ wy-
nika, ¿e w przesz³oœci, w Bruszczewie za-
mieszkiwa³o oko³o 100 osób. Osada
ta by³a chroniona fos¹ o wymiarach:
4 metry g³êbokoœci i 20 metry szeroko-
œci. Infrastruktura wioski uwidacznia,
¿e spo³eczeñstwo w ówczesnych czasach
by³o dobrze zorganizowane, a jej budo-
wa przemyœlana.

W trakcie zwo³anej konferencji praso-
wej, która odby³a siê 12 listopada br.
w Urzêdzie Miejskim Œmigla, prof. Cze-
breszuk poinformowa³, ¿e w ci¹gu minio-
nych 20 lat zbadano oko³o 20-30% osady.
Badacze pobrali wiele próbek, które
przez najbli¿sze kilka lat bêd¹ analizowa-
ne w najbardziej wyspecjalizowanych
laboratoriach w Europie. Archeolodzy
nie planuj¹ badaæ pozosta³ej czêœci osa-

Zakoñczono badania archeologiczne w Bruszczewie
dy, „tym zajmie siê ju¿ kolejne pokolenie
archeologów, które bêdzie mia³o wiêksze
mo¿liwoœci badawcze” – t³umaczy³ pro-
fesor. W Bruszczewie znaleziono m.in.:
narzêdzia rzemieœlnicze, naczynia cera-
miczne, a tak¿e ludzki szkielet. Badania,
które przeprowadzono we wrzeœniu
i paŸdzierniku tego roku skupi³y siê na
terenie odcinka fosy. Zebrano wiele ma-
teria³ów, w tym ludzk¹ czaszkê. Jej bada-
nie odpowie na wiele pytañ dotycz¹cych
ludnoœci zamieszkuj¹cej osadê.

W konferencji prasowej uczestniczy³
tak¿e mgr Mateusz Cwaliñski – dokto-
rant Instytutu Prahistorii UAM, który
bra³ udzia³ w tym ostatnim etapie wyko-
palisk.

Nak³adem Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza ukaza³y siê dwa tomy podsumowu-
j¹ce wyniki dotychczasowych badañ.
Wkrótce uka¿¹ siê dwa kolejne, a w ci¹gu
najbli¿szych 5 lat planowana jest tak¿e

publikacja podsumowuj¹ca 20 lat pracy.
Zakoñczone badania wykopalisk nie

oznaczaj¹ rozwi¹zania wspó³pracy profe-
sora z gmin¹ Œmigiel. Nadal bêd¹ konty-
nuowane badania terenowe, a miejsca dzia-
³añ archeologów stale bêd¹ musia³y byæ
kontrolowane pod wzglêdem wilgotnoœci
powierzchni. Ponadto Janusz Czebreszuk
bêdzie wraca³ do Œmigla w celu wyg³asza-
nia prelekcji i wyk³adów. Wyst¹pienia
te bêd¹ mia³y na celu poszerzenie wiedzy
mieszkañców gminy na temat osady.

M.M.D.
foto M.Majer

Profesor Janusz Czebreszuk i mgr Mateusz Cwaliñski na spotkaniu z dziennikarzami
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Czwarte Wielkopolskie Konfrontacje
M³odych Dudziarzy i Skrzypków

Kapel Dudziarskich im. Edwarda Igny-
sia odby³y siê 21 i 22 listopada. Za³o¿e-
niem organizatorów konfrontacji – Sto-
warzyszenia Mi³oœników Folklor u
„¯eñcy Wielkopolscy”, burmistrza
Œmigla, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie i Centrum Kultu-
r y w Œmiglu jest propagowanie du-
dziarskich tradycji w Œmiglu, a tak¿e
upamiêtnianie postaci Edwarda Igny-
sia - znakomitego dudziarza i skrzyp-
ka, wybitnego pedagoga i stra¿nika
wielkopolskich tradycji muzyki ludo-
wej. Warto przypomnieæ, ¿e konfron-
tacje odbywaj¹ siê w Œmiglu co dwa
lata.

Tegoroczny konkurs zebra³ 21 muzy-
ków: 9 w kategorii dudziarz i 12 w ka-
tegorii skrzypek. W sobotê, dzieñ
przed przes³uchaniami konkursowymi,
odby³y siê warsztaty gr y na dudach
oraz skrzypcach podwi¹zanych prowa-
dzone przez Romualda Jêdraszaka
i Tomasza Kiciñskiego.

Umiejêtnoœci m³odych muzyków oce-
nia³o jur y w sk³adzie: prof. Bogus³aw
Linette, Janusz Jaskulski oraz Kazi-
mierz Budzik. Laur w kategorii – du-
dziarz zdoby³ Adrian Maækowiak,

Grali o „Ignysiowy Laur”
II miejsce zajê³a Ma³gorzata Szyman-
kiewicz, a na miejscu III uplasowa³ siê
Adam Robiñski. Trzy równorzêdne
wyró¿nienia powêdrowa³y do: Kamila
Cwojdziñskiego, Kacpra ¯urka i Kata-
rzyny Marach. Natomiast w kategorii
skrzypek po „Ignysiowy Laur” siêgnê-
³a Natalia Duda. II miejsce zdoby³a
Patrycja Koz³owska, a III miejsce zajê-
³y ex aequo: Katarzynie Józefiak oraz
Julia Dominiczak. Jur y przyzna³o rów-
nie¿ wyró¿nienia, które otrzymali: Ka-
tarzyna Kruszona, Marta Grzeœkowiak
oraz Oskar Szkudlarek. Nagrody dla
laureatów i wyró¿nionych ufundowane
przez Stowarzyszenie Mi³oœników
Folkloru „¯eñcy Wielkopolscy” oraz
burmistrza Œmigla wrêczali wspólnie:
burmistrz Ma³gorzata Adamczak, Mar-
cin Jurga - zastêpca burmistrza oraz
Rafa³ Rosolski - prezes Stowarzyszenia
Mi³oœników Folkloru „¯eñcy Wielko-
polscy”.

Zwieñczeniem warsztatów i konkur-
sowych przes³uchañ by³ niedzielny
koncert laureatów w œmigielskim Cen-
trum Kultur y prowadzony przez Zofiê
Dragan. Przed publicznoœci¹ wyst¹pi-
li: Kapela Dudziarska „Manugi” z Bu-
kówca Górnego, Kapela Dudziarska
„KoŸlar y” ze Stêszewa, M³odzie¿owa

Kapela Dudziarska z Go³êbina Stare-
go, Zespó³ „Biskupianie” z Domacho-
wa, Kapela Dudziarska „Soko³y” z Ko-
œciana, Kapela Dudziarska i KoŸlarska
oraz grupa taneczna „¯eñcy Wielko-
polscy” z Niet¹¿kowa.

Koncert laureatów poprzedzi³ prze-
marsz kapel dudziarskich oraz skrzyp-
ków ulicami miasta Œmigiel. Muzycy
wyruszyli ze œmigielskiego cmentarza,
gdzie zagrali nad miejscami spoczyn-
ku Edwarda Ignysia i Edmunda Wasie-
lewskiego, a nastêpnie przemieœcili siê
na r ynek, gdzie przy tablicy poœwiêco-
nej mistrzowi Ignysiowi wi¹zanki kwia-
tów z³o¿yli przedstawiciele samorz¹du
oraz Stowarzyszenia Mi³oœników Folk-
loru „¯eñcy Wielkopolscy”. Modlitwê
przy mogi³ach muzyków odmówi³
ks. dziekan Krzysztof Mizerski.

IV Wielkopolskie Konfrontacje M³o-
dych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Du-
dziarskich im. Edwarda Ignysia by³y
wspó³finansowane ze œrodków Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego. Pomoc sw¹ przy organi-
zacji imprezy okazali tak¿e cz³onkowie
Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielko-
polscy” oraz ich rodziny.

A. Kasperska
foto A. Kasperska

Uczestnicy  Ignysiowego Lauru”zagrali przy grobach
Edwarda Ignysia i Edmunda Wasielewskiego
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Nowa klasopracownia
4 listopada 2015 roku, w obecnoœci kie-

rownictwa szko³y oraz zaproszonych go-
œci, odby³o siê oficjalne oddanie do u¿yt-
ku klasopracowni hotelarstwa. Dyrektor
- Arleta Adamczak-Puk osobiœcie przeciê-

³a wstêgê i odda³a klasopracowniê do
dyspozycji uczniów klas hotelarskich.
Uczniowie przygotowali skromny poczê-
stunek dla zaproszonych goœci, a nastêp-
nie wszyscy udali siê na wirtualn¹ wy-
cieczkê do Hotelu „Hilton” w Gdañsku.
Na koniec dyrektor opowiedzia³a kilka
ciekawostek i przytoczy³a ró¿ne zabaw-
ne sytuacje, z którymi spotka³a siê pod-
czas swoich podró¿y i pobytów w hote-
lach w kraju i na œwiecie.

Olimpiada
4 listopada w naszej szkole odby³y siê

eliminacje szkolne do VIII Olimpiady
Wiedzy Hotelarskiej. W bie¿¹cym roku
olimpiada odbywa siê pod has³em „Histo-
ria hotelarstwa”, a jej koncepcja i zakres
mia³y zwróciæ uwagê uczestników na roz-
wój zak³adów hotelarskich na przestrze-
ni lat, który postêpowa³ wraz ze wzro-
stem ruchliwoœci cz³owieka i rozwojem

Wieœci ze szko³y w Niet¹¿kowie
jego potrzeb. W tegorocznej edycji udzia³
wziêli uczniowie z klasy II i IV technikum
hotelarskiego. M³odzie¿ rozwi¹zywa³a te-
sty sk³adaj¹ce siê z 75 pytañ z zakresu
wiedzy hotelarskiej, zaczerpniêtej z pra-
sy i portali bran¿owych oraz aktualnych

informacji na temat historii
hoteli w kraju i na œwiecie.
Najlepsze wyniki uzyskali
uczniowie:
I miejsce – Monika Przybyl-
ska (klasa 2 thot),
II miejsce – Weronika Ru-
skowiak (klasa 2 thot),
III miejsce – Joanna Linke
(klasa 2 thot).

Do drugiego etapu VIII
Olimpiady Wiedzy Hotelar-
skiej, któr y odbêdzie siê
13 stycznia w Poznaniu, prze-
chodzi 2 uczniów z najlepszy-

mi wynikami. Gratulujemy i ¿yczymy
wszystkim powodzenia!

Portugalczycy w szkole
12.11.2015 r. Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-

zjalnych w Niet¹¿kowie po raz kolejny
goœci³ zagranicznych wolontariuszy. Por-
tugalczycy - Claudia i Yavor obecnie
mieszkaj¹cy w Lesznie, przyjechali
do naszej szko³y, aby opowiadaæ o swo-
im kraju, jego kulturze, jedzeniu, stolicy
oraz najpiêkniejszych miejscach, które
warto zobaczyæ. Wolontariusze mówili
tak¿e o mo¿liwoœciach dla naszych
uczniów zwi¹zanych z Wolontariatem Eu-
ropejskim (EVS), podczas którego ka¿-
dy m³ody cz³owiek w wieku od 17 do 31
lat mo¿e pracowaæ oraz mieszkaæ w in-
nym kraju europejskim.

Wybrano najlepszy biznesplan
Eryka JóŸwiak z Zespo³u Szkó³ Ponad-

gimnazjalnych im. Jana Kasprowicza
z Niet¹¿kowa zosta³a zwyciê¿czyni¹ trze-
ciej edycji konkursu objêtego patronatem
Bernarda Turskiego, starosty koœciañ-
skiego pn. „Biznes z Przysz³oœci¹”. Jego
g³ównym celem jest kreowanie i wspie-
ranie postaw osobistej przedsiêbiorczo-
œci m³odego pokolenia. Organizatorami
konkursu byli: Powiatowy Urz¹d Pracy
oraz Stowarzyszenie Wspierania Przed-
siêbiorczoœci w Koœcianie.

Konkurs by³ dwuetapowy i okaza³ siê
niezwykle trudny. Wymaga³ bowiem kre-
atywnoœci, wiedzy i rzetelnego przygoto-
wania. Do koñca paŸdziernika m³odzie¿
musia³a przygotowaæ oryginalny biznes
plan nowego przedsiêwziêcia gospodar-
czego, który musia³ zawieraæ: opis przed-

siêwziêcia gospodarczego, charaktery-
stykê firmy oraz jej miejsce w otoczeniu
gospodarczym, charakterystykê produk-
tu lub us³ugi, plan sprzeda¿y wraz z za³o-
¿eniami marketingowymi, plan zarz¹dza-
nia i dzia³ania, plan finansowy przedsiê-
wziêcia ³¹cznie z harmonogramem finan-
sowym wed³ug wzoru podanego podczas
zajêæ warsztatowych oraz analizê SWOT
wybranej dzia³alnoœci. Do drugiego eta-
pu konkursu wybranych zosta³o 10 biz-
nesplanów. Wœród nich znalaz³y siê po-
mys³y na: hotel dla psów, kawiarnie, taxi,
sklep muzyczny, produkcjê ekologiczne-
go pieczywa, czy placówki edukacyjne.

Uznanie jur y znalaz³y trzy pomys³y
na biznes. By³y to:
1. Eryka JóŸwiak z ZSP im. Jana Kaspro-
wicza w Niet¹¿kowie – „Akademia Od-
krywców” nauka poprzez zabawê,
2. Julia Adamczak z I LO im. O. Kolber-
ga w Koœcianie – „Pupilek” Hotel dla
psów,
3. Nikodem Matuszewski z I LO im.
O. Kolberga w Koœcianie – „Happy Kids”
Przedszkole jêzykowe.
Przyznano równie¿ dwa wyró¿nienia dla:
Sylwii Lubiejewskiej z I LO im. O. Kol-
berga w Koœcianie – „Kawiarnia Literac-
ka”, oraz Natalii Mota³y z ZSP im. F. Ra-
tajczaka w Koœcianie – Sklep Muzyczny
„Music Box”.
Starosta Turski podziêkowa³ wszyst-

kim uczestnikom za pracê, jak¹  w³o¿y-
li w przygotowanie swoich biznespla-
nów. Wszyscy w jury byliœmy pod wra-
¿eniem Waszych pomys³ów na biznes.
Z roku na rok biznesplany s¹ coraz bar-
dziej dojrza³e i przemyœlane. My tylko
mo¿emy byæ dumni, ¿e byæ mo¿e nie-
d³ugo bêdziecie prowadziæ swoje firmy
na terenie naszego powiatu – powie-
dzia³ starosta zwracaj¹c siê do m³odzie-
¿y. W sk³ad jur y oprócz starosty ko-
œciañskiego znaleŸli siê: wicestarosta
koœciañski - Stefan Stachowiak, dyrek-
tor Powiatowego Urzêdu Pracy w Ko-
œcianie - Ewa Beba, prezes FKS Oku-
cia Okienne Sp. z o.o. - Ryszard Kozak,
Rados³aw Gr ygier – prezes Zarz¹du
Banku Spó³dzielczego w Koœcianie,
Czes³aw Szczepaniak – prezes EKO
P£YTY Sp. z o.o., Dominik Wieszcze-
czyñski –prezes Stowarzyszenia Kup-
ców Ziemi Koœciañskiej.

Oficjalne wrêczenie nagród nast¹pi-
³o podczas Forum Przedsiêbiorczoœci,
które odby³o siê 19 listopada br.
w Krzywiniu.

ZSP w Niet¹¿kowie
foto archiwum szko³y

M³odzie¿ z klasy hotelskiej

Dyrektor przeciê³a wstêgê
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Siódma edycja kampanii pn. „Tydzieñ
dobrego chleba i zdrowego stylu ¿ycia
w szkole 2015”

Celem kampanii organizowanej przez
Fundacjê „Dobre ¯ycie” jest zwrócenie
uwagi na wartoœci od¿ywcze chleba, pod-
niesienie œwiadomoœci konsumentów na
temat zdrowotnych w³aœciwoœci chleba
wyrabianego na zakwasie, wypiekanego
tradycyjnymi metodami, jak równie¿ pro-
mowanie zdrowego stylu ¿ycia. Ucznio-
wie i pracownicy Gimnazjum w Œmiglu
w³¹czyli siê do tej akcji. Przeprowadzo-
na zosta³a ona w dniach od 16 do 23 paŸ-
dziernika 2015 roku. We wtorek ucznio-
wie klas I i II gimnazjum spotkali siê
z dietetykiem, pani¹ Justyn¹ Samol, któ-
ra przypomnia³a m³odzie¿y zasady zdro-
wego ¿ywienia oraz omówi³a piramidê
¿ywienia, zwracaj¹c uwagê na te produk-
ty, które s¹ niezbêdne dla prawid³owej
diety. Wspomnia³a tak¿e o produktach,
których nale¿y siê wystrzegaæ. Dziêki
wyk³adowi m³odzie¿ mog³a dowiedzieæ
siê o tym, co im szkodzi, czego nie po-
winni jeœæ i jak powinni siê od¿ywiaæ, aby
zdrowo ¿yæ. W trakcie spotkania odby³a
siê tak¿e degustacja chleba na zakwasie,
o którego walorach zdrowotnych przeko-
nywa³a wszystkich dietetyk. Serdecznie
dziêkujemy Danucie Grygier za wspar-
cie akcji oraz Justynie Samol za przepro-
wadzenie niecodziennej lekcji.

Morskie opowieœci
W œmigielskim gimnazjum, 27 paŸdzier-

Wieœci z Gimnazjum w Œmiglu
nika odby³ siê koncert, podczas którego
uczniowie us³yszeli szanty i pieœni „spod
wielkich ¿agli”. Ponadto mogli z bliska
przyjrzeæ siê instrumentom muzycznym,
zwi¹zanym z muzyk¹ ¿eglarsk¹. Niektó-
rzy gimnazjaliœci uczestniczyli w zaba-
wach i konkursach przygotowanych
przez artystów: Bogdana Grada i Marka
Kubisiaka. Koncert wœród uczniów wy-
wo³a³ têsknotê za: morzem, falami i wa-
kacjami.

Otwarta szko³a
16 listopada 2015 r. dyrektor
Gimnazjum im. Konstytucji 3
Maja w Œmiglu - Wanda Judek
wraz z Monik¹ W³och i uczen-
nicami klasy III: Katarzyn¹ Pie-
œniak i Ann¹ Zaj¹c uczestniczy-
³a w gali podsumowuj¹cej
szóst¹ edycjê konkursu pn.
„Otwarta Szko³a”.

Konkurs wspiera wspó³pracê
pomiêdzy szko³ami i organiza-
cjami pozarz¹dowymi, przede
wszystkim z ma³ych miejscowoœci. Jego
celem jest promowanie modelu szko³y,
która w swoich dzia³aniach wychowaw-
czych, a tak¿e edukacyjnych d¹¿y do
kszta³towania w uczniach otwartej i pro-
spo³ecznej postawy oraz wspiera ich ak-
tywnoœæ obywatelsk¹ i umiejêtnoœæ pra-
cy zespo³owej. Podczas uroczystoœci, któ-
ra odby³a siê w gmachu Ministerstwa
Edukacji Narodowej w Warszawie, wrê-
czono nagrody szko³om i organizacjom,

które znalaz³y siê w grupie 10 wyró¿nio-
nych przedsiêwziêæ. Pani dyrektor wraz
z gimnazjalistkami odebra³a z r¹k wice-
ministra Tadeusza S³aweckiego podziê-
kowania oraz tablet za projekt pn. „Wer-
nisa¿ szkolnych i lokalnych artystów”,
któr y by³ realizowany przez Szkolny
Klub Wolontariusza pod kierunkiem Iza-
belli Szablewskiej we wspó³pracy z Fun-
dacj¹ „Centrum Edukacji Obywatelskiej”
z Warszawy.

Na zakoñczenie uczestnicy gali wys³u-
chali prelekcji na temat nieszablonowych
rozwi¹zañ w wolontariacie szkolnym.
Wyró¿nienie projektu jest dla œmigiel-
skiego gimnazjum, wolontariuszy, opie-
kuna klubu - Izabelli Szablewskiej na-
grod¹ za wytrwa³¹ pracê i jednoczeœnie
motywacj¹ do podejmowania kolejnych
inicjatyw na rzecz spo³ecznoœci lokalnej.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum szko³y

Tydzieñ dobrego chleba

Morskie opoewieœci w Gimnazjum w Œmiglu

Katarzyna Pieœniak i Anna Zaj¹c w Warszawie
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Jak co roku, Kr¹g Starszych Harcerzy
Seniorów im. ksiêcia Józefa Poniatow-

skiego zorganizowa³ sprawozdawczo-
wyborcz¹ zbiórkê. Odby³a siê ona 12 li-
stopada br. Przewodniczy³a jej komen-
dantka hufca - hm. Magdalena Drótkow-
ska. W akcji tej uczestniczy³ tak¿e prze-
wodnicz¹cy Wielkopolskiej Rady Krê-
gów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów -
hm. Pawe³ Napieralski, któr y wysoko

Harcerska zbiórka
oceni³ pracê œmigielskiego
krêgu. Sprawozdanie z dzia³al-
noœci krêgu przedstawi³ jego
przewodnicz¹cy - hm. Andrzej
Kluczyñski, a finansowe skarb-
nik - phm. Bogdan Schulz.
Po dyskusji udzielono absolu-
torium ustêpuj¹cej Radzie Krê-
gu. Wybrano tak¿e nowe w³a-
dze - komendantem zosta³ hm.

Andrzej Kluczyñ-
ski, a zastêpcami:
pwd. El¿bieta KaŸ-
mierczak i Danuta
Sadowska. Podczas zbiórki wy-
brano równie¿ Radê Krêgu
i Komisjê Rewizyjn¹. Postano-
wiono powo³aæ Ko³o Starszy-
zny Harcerskiej.

Zbiórka mia³a na celu nie tyl-
ko uregulowanie spraw formal-
nych, ale tak¿e stanowi³a oka-
zjê do mi³ego spotkania, roz-
mów przy kawie, wspomnieñ

i wspólnych œpiewów.
Wszystkich by³ych harcerzy i in-

struktorów chêtnych do wst¹pienia
do krêgu zapraszamy na zbiórki, któ-
re od marca 2016 roku odbywaæ siê
bêd¹ w harcówce (ul. Lipowa 26)
w ka¿dy dr ugi czwar tek miesi¹ca
o godz. 1700.

pwd. Aleksandra Marciniak
foto El¿bieta KaŸmierczak

3 listopada br. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Œmiglu odby³o siê kolej-

ne, trzecie ju¿ spotkanie w ramach pro-

Wirtualne spotkanie z ikon¹ stylu – Helen¹ Norowicz
jektu „Akcja: e-motywacja”. Tym razem
goœciem specjalnym wirtualnej relacji
na ¿ywo by³a Helena Norowicz, osiem-

dziesiêcioletnia, emerytowana
aktorka, która nie tak dawno
postanowi³a spróbowaæ swoich
si³ w modelingu. Decyzjê
o wziêciu udzia³u w kampa-
niach reklamowych znanych
polskich marek modowych po-
traktowa³a jako aktorskie wy-
zwanie. Jej odwaga i determi-
nacja zosta³y zauwa¿one i do-
cenione. Nale¿y bowiem za-
uwa¿yæ, ¿e Helena Norowicz

nie stroni od nowych propozycji pracy
jako modelka.

Wspania³¹ sylwetkê i formê zawdziêcza
du¿ej aktywnoœci fizycznej. Sama nama-
wia, aby aktywnie spêdzaæ wolny czas:
,,Jeœli nie mo¿esz biegaæ, spaceruj. Je¿e-
li nie mo¿esz spacerowaæ, czo³gaj siê. Ale
siê ruszaj”.

W tegorocznej edycji projektu œmigiel-
scy seniorzy spotkali siê równie¿ z Emi-
li¹ Krakowsk¹, Ew¹ Nowick¹-Rusek
i Krystyn¹ Koft¹.

A. Klak
foto A. Klak

W pi¹tkowe popo³udnie, 27 listopa-
da br. odby³o siê w Centrum Kul-

tury w Œmiglu otwarcie wystawy rzeŸb
autorstwa zmar³ego w tym roku miesz-
kañca Œmigla – Sylwestra Matza.

Wiêkszoœæ z nich przedstawia œmigiel-
skie budynki i pejza¿e. Sylwester Matz
za pomoc¹ d³uta uwieczni³ w drewnie
œmigielski ratusz, budynek by³ego staro-
stwa, a tak¿e koœció³ pw. œw. Wita. Wœród
p³askorzeŸb znalaz³ siê równie¿ budynek
œmigielskiej stra¿y po¿arnej, w formie
jak¹ znamy ju¿ tylko ze starych fotogra-
fii. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e te prace sym-
bolizuj¹ „Œmigiel zaklêty w drewnie”.

To, co zachwyca w rzeŸbach Sylwestra
Matza, to niesamowita dok³adnoœæ. „By³

Œmigiel zaklêty w drewnie
niezwykle precyzyjny. Ka¿dy szczegó³
musia³ byæ dopracowany, ka¿dy listek
wyrzeŸbiony co do milimetra, ka¿da rzeŸ-
biona twarz musia³a wyra¿aæ konkretn¹
emocjê” – wspomina Anna
Jankowska, siostrzenica ar-
tysty.

Sylwester Matz urodzi³
siê 18 paŸdziernika 1954
roku w Œmiglu. ¯ycie zawo-
dowe poœwiêci³ Œmigiel-
skiej Kolei W¹skotorowej,
w której zatrudniony by³
jako stolarz. RzeŸbiarstwo
by³o jego pasj¹ od najm³od-
szych lat. Zmar³ niespo-
dziewanie po krótkiej, ale

ciê¿kiej chorobie 12 maja 2015 roku.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania

wystawy, która czynna bêdzie do 23 grud-
nia w godz. 800-1600 (w œrody 1000-1800).

M.D.
foto Agnieszka Klak

Otwarcie  wystawy rzeŸb Sylwestra Matza

Hm. Andrzej Kluczyñski zosta³ komendantem

Zbiórka to okazja do mi³ego spotknia
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Bo¿e Narodzenie w Œmiglu w 1931 roku

Og³oszenia drobne
Sprzedam dom. ¯egrówko
tel. 667 891 443

Nadchodz¹ oczekiwane, zarówno
przez starszych i m³odszych, jedy-

ne w swoim rodzaju, œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia. Do dziœ nie zmieni³a siê atmos-
fera otaczaj¹ca ten okres, prze¿ywany
w religijnym i jednoczeœnie rodzinnym
wymiarze. Zawsze œwiêta wi¹¿¹ siê z wie-
loma przygotowaniami i radoœci¹!

W 1931 roku do œwi¹t bardzo wczeœnie
przygotowywali siê miejscowi kupcy
i w zwi¹zku z tym wywieszono nastêpu-
j¹ce og³oszenia:

W sobotê 12 grudnia wielka wyprzeda¿
gwiazdkowa
Fr. £epkowicz

Ryby gwiazdkowe bêd¹ sprzedawane
w Œmiglu
R. Dziêcio³

Na Gwiazdkê polecam w wielkim wy-
borze i po cenach dot¹d niebywa³ych
o 10% tañsze p³aszcze, jupy, ubrania,
spodnie, ubranka dzieciêce oraz wszel-
kie artyku³y mêskie i ch³opiêce.
Tania Konfekcja
M. Wagner, Œmigiel, Rynek 23

W okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wszelakie stowarzyszenia informowa³y

o imprezach, które by³y organizowane
w okresie przed i œwi¹tecznym. W pierw-
sze œwiêto odby³o siê uroczyste ³amanie
op³atkiem w sali Œw. Ducha. Spotkanie
to zosta³o zorganizowane przez Katolic-
kie Towarzystwo Robotnicze. Z kolei
ss s³u¿ebniczki urz¹dzi³y dla dzieci
z ochrony w niedzielê 20.12. wystêp
gwiazdkowy w strzelnicy. W programie
zamieszczono m.in.: œpiewy, tañce, dekla-
macje, przedstawienie ¿³obkowe, a na
koniec rozdanie podarków.

W Orêdowniku Powiatowym ukaza³ siê
artyku³ redakcyjny, w którym miedzy
innymi napisano: „nasz polska kultura
jest cór¹ rzymskiej. To te¿ z narodami
³aciñskimi ³¹czy nas wspólny pogl¹d
na rodzinê, rolê jednostki w spo³eczeñ-
stwie i pañstwie, w³asnoœæ” i dalej: „Przy-
rzeknijmy w dzieñ Narodzin Boskiego
Nauczyciela, ¿e nie oddamy m³odzie¿y na
lep pr¹dów niszczycielskich, ¿e w obro-
nie wychowania religijnego w Polsce sta-
niemy wszyscy jak mur”. Podchodz¹c
krytycznie do postaw niektórych osób
redaktorzy pisali: „Wyzbywaj¹ siê siebie
ludzie czêsto za – jak mawia³ Tetmajer –
psie pieni¹dze „œwiêtego spokoju”. Na-
miastkê swego credo kolportuj¹ poœród
innych, równie¿ rezygnuj¹cych z przeko-
nañ”.

Czas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to czas
zadumy i radoœci. Aby wywo³aæ uœmiech
czytelnika, tradycyjnie przywo³am kilka
dowcipów:

U dentysty:
- Panie, co pan zrobi³, wyrwa³ mi pan

zdrowy z¹b.
- Nic nie szkodzi, wyrwiemy wszystkie,

to i na chorego trafimy.

Okropny sen:
- œni³o mi siê, ¿e by³em ¿onaty
- No, no opamiêtaj siê.

U krawca
 - Gdy pierwszy raz ubra³em ubranie

i zapi¹³em na guzik, to zaraz rozpru³y siê
szwy.

- Tak, tak widzi pan, jak u nas mocno
przyszywamy guziki.

Tenis
- Czy J.W. Pani gra w tenisa?
- Nie, bo ju¿ jestem zarêczona.

Zbiegowisko
- Co to za zbiegowisko?
- A, no jeden bezrobotny dosta³ pracê.

Jan Pawicki

Oprawa muzyczna imprez.
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych.
tel. 603 915 695



grudzieñ/2015 9

Uroczyste obchody z okazji narodo-
wego Œwiêta Niepodleg³oœci w Œmi-

glu rozpoczê³y siê Apelem Poleg³ych
przy pami¹tkowej tablicy poœwiêconej hm.
Zbigniewowi £ukomskiemu. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, poczty sztandarowe, delegacje szkó³
i miejscowych organizacji oraz mieszkañ-
cy. Apel Poleg³ych, poprowadzony przez
Magdalenê Drótkowsk¹ - komendantkê
hufca ZHP Œmigiel i klasê mundurow¹
ZSP w Niet¹¿kowie, uœwietni³y salwy z ar-
matek Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Œmi-
glu, a tak¿e oprawa mu-
zyczna przygotowana
przez M³odzie¿ow¹ Or-
kiestrê Dêt¹.

W dalszej czêœci zebra-
ni przemaszerowali uli-
cami Œmigla do koœcio-
³a farnego na uroczyst¹
mszê œw. odprawion¹
w intencji  Ojczyzny
przez proboszcza parafii
pw. NMP Wniebowziê-
tej – ks. Krzysztofa Mi-
zerskiego. Wi¹zanki
kwiatów i znicze w miejscach pamiêci
z³o¿yli przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych oraz przedstawiciele organizacji
i instytucji ziemi œmigielskiej.

Dalsza czêœæ obchodów odby³a siê przy
ratuszu, gdzie odby³ siê koncert patrio-

11 listopada w Œmiglu
tyczny w wykonaniu œmigielskiej orkie-
str y, Studia Piosenki „Muzol” oraz
uczniów szkó³ z: Bronikowa, Czacza, Sta-
rej Przysieki Drugiej oraz Starego Boja-
nowa. Przed publicznoœci¹ wyst¹pi³ tak-
¿e œpiewak operowy – Longin Skalec,
któr y wspólnie z chórem Harmonia
uœwietni³ równie¿ mszê œw.

Na uczestników spotkania czeka³y ro-
galiki i „œmigielskie wiatraczki” upieczo-
ne przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Po-
ladowie oraz rogale ufundowane przez

Zak³ad Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny
w Œmiglu. Symboliczne by³y równie¿ ro-
zetki przygotowane dla uczestników ob-
chodów przez wszystkie samorz¹dowe
szko³y z terenu gminy oraz bia³e i czer-
wone balony.

Organizatorami obchodów byli: bur-
mistrz Œmigla, Centrum Kultury w Œmi-
glu, Hufiec ZHP Œmigiel, Kr¹g Harcerzy
Starszych w Œmiglu oraz Zak³ad Wodo-
ci¹gowo-Kanalizacyjny w Œmiglu. W przy-
gotowanie imprezy w³¹czyli siê równie¿

Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu, policja, stra¿
miejska, stra¿ po¿arna,
szko³y z terenu gminy
Œmigiel, w tym równie¿
ZSP w Niet¹¿kowie oraz
organizacje spo³eczne.
Burmistrz Œmigla sk³ada
wszystkim osobom zaan-
ga¿owanym w przygoto-
wanie i przeprowadzenie
uroczystoœci serdeczne
podziêkowania.

AKA, foto A. Kasperska
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Od listopada br. w Zespole Szkó³
        w Starej Przysiece Drugiej realizo-
wany jest projekt, którego tematem jest
moda na zdrowe od¿ywianie i aktywnoœæ
fizyczn¹. Jego podsumowanie zaplanowa-
ne jest na kwiecieñ 2016 roku.

Celem projektu jest kszta³towanie proz-
drowotnych nawyków poprzez aktywny

Zdrowe i smaczne œniadanie
styl ¿ycia i zdrowe od¿ywianie. W zwi¹z-
ku z tym 6 listopada uczniowie klas
4-6 szko³y podstawowej i 1-3 gimnazjum
mieli okazjê zjeœæ zdrowe œniadanie.
Na talerzach znalaz³y siê bowiem prze-
pyszne kanapki przygotowane przez
uczniów klasy 5a. Nie zabrak³o tak¿e
zdrowych przek¹sek, tj.: orzechów, pe-

Zarz¹d Osiedla nr 3 w Œmiglu zorga-
nizowa³ drug¹ w tym roku wyciecz-

kê. Z inicjatywy przewodnicz¹cej – Do-
naty Malak mieszkañcy gminy Œmigiel
17 paŸdziernika 2015 roku pojechali do
Rogalina. Grupa z przewodnikiem zwie-
dzi³a, takie miejsca jak: pa³ac, Galeriê Na-
rodow¹, Galeriê Portretów, a tak¿e park.
Organizatorzy – Donata Malak oraz Kry-
styna Mueller zadba³y równie¿ o ciep³y
posi³ek dla uczestników wyjazdu.

AKA, foto archiwum

Zwiedzali Rogalin

Seniorzy na tle obrazu Jana Matejki „Joanna d'Arc”

Z okazji narodowego Œwiêta Niepod-
leg³oœci przedszkolaki z grupy

„Smerfy” w ̄ egrówku zaprosi³y ¿o³-
nierza z 33 Bazy Lotnictwa Trans-
portowego w Powidzu, sier¿anta
Krzysztofa Pelca, któr y przyby³
w histor ycznym mundurze po-
wstañca wielkopolskiego. Opowie-
dzia³ on dzieciom o tym, gdzie pra-
cuje i na czym polega s³u¿ba ¿o³nier-
ska. Przybli¿y³ najm³odszym, czym
s¹ symbole narodowe oraz podkre-
œli³ rolê wojska polskiego w dzie-
jach narodu. „Smerfy” mog³y nie
tylko przymierzyæ czapkê, he³m

Lekcja patriotyzmu w ̄ egrówku
i p³aszcz powstañca, ale tak¿e potrzymaæ

szablê i zabytkowy karabin. Dzieci uczy-
³y siê musztry i kroku defiladowego, jak
równie¿ wiersza pt. ,,Katechizm polskie-
go dziecka” W³adys³awa Be³zy.

Spotkanie zakoñczy³o siê krótk¹
prezentacj¹ z misji goœcia w Afga-
nistanie. Dzieci mia³y okazjê zoba-
czyæ piêkne, wrêcz ksiê¿ycowe
krajobrazy oraz poznaæ inn¹ kul-
turê, w tym ubiór i zabawy afgañ-
skich dzieci.

By³a to ciekawa lekcja patrioty-
zmu. Pomog³a przedszkolakom
zrozumieæ, ¿e byæ Polakiem brzmi
dumnie, i ¿e nale¿y siê cieszyæ
z wolnej Polski.

Agnieszka £ochowicz
foto archiwum

Pasowanie na przedszkolaka
28 paŸdziernika w przedszkolu w Cza-

czu odby³o siê pasowanie na przedszko-
laka. By³ to szczególny dzieñ dla dzieci

z grupy Biedronek i Kotków. To one we
wrzeœniu po raz pierwszy przekroczy³y
próg przedszkola. Pasowanie to czas, gdy
maluchy staj¹ siê pe³noprawnymi przed-

szkolakami. Uro-
czystoœæ rozpo-
czê³a siê progra-
mem ar tystycz-
nym. Dzieci za-
prezentowa³y swo-
je umiejêtnoœci,
które zdoby³y pod-
czas krótkiego po-
bytu w przedszko-
lu. Nastêpnie dy-
rektor – Maria
Szudra dokona³a
uroczystego pa-

stek dyni, ziaren s³onecznika oraz owo-
ców i warzyw – produktów, które powin-
ny znaleŸæ siê w codziennej diecie. Wszy-
scy chêtnie czêstowali siê przygotowa-
nym, zdrowym œniadaniem.

Zofia Kolasa
foto archiwum

Wieœci z Czacza
sowania. Na pami¹tkê ka¿de dziecko
otrzyma³o dyplom i drobny upominek.

Akcja „Podaj myd³o”
28 paŸdziernika wolontariusze z Ko³a

Wolontariatu wraz z opiekunami przepro-
wadzili zbiórkê myd³a. By³a to odpowiedŸ
na apel fundacji Redemptoris Missio.
Medycy z tej fundacji zwracaj¹ uwagê
na z³y stan higieny, wywo³uj¹cym wiele
chorób. Po przeliczeniu zebranych da-
rów okaza³o siê, ¿e w szkole zebrano pra-
wie 200 kostek myd³a. Zostan¹ one wy-
s³ane z Poznania 5 listopada, w ramach
transportu z pomoc¹ humanitarn¹, do
Kamerunu i Republiki Centralnej Afry-
ki.

ZS w Czaczu, foto archiwum
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8 listopada – Œmigiel
Oko³o godz. 1310 w Œmiglu na skrzy¿owa-
niu ulicy Sienkiewicza z ulic¹ Œw. Wita kie-
ruj¹ca samochodem marki Mercedes, 71-
letnia mieszkanka Baranowa nie udzieli³a
pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu
samochodem marki Renault Scenic, pro-
wadzonemu przez 30-letni¹ mieszkankê
gm. Œmigiel i doprowadzi³a do kolizji po-
jazdów. Kieruj¹ce by³y trzeŸwe.

9 listopada – Œmigiel
Oko³ godz. 1545 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w Œmiglu na ul. Zdrojowej kieruj¹-
cy samochodem marki Opel Astra, miesz-
kaniec pow. koœciañskiego uderzy³ w za-
parkowany samochód marki Citroen C2.
Sprawcê kolizji drogowej ukarano MKK.

9 listopada – Œmigiel
Oko³o godz.1640 na ul. Kiliñskiego patrol
WRD zatrzyma³ do kontroli drogowej kie-

ruj¹cego rowerem, 32-letniego mieszkañ-
ca pow. koœciañskiego, bêd¹cego w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie na iloœæ alkoholu
w wydychanym powietrzu wykaza³o ponad
2 promile w organizmie kontrolowanego.

9 listopada – Karœnice
Oko³o godz. 1820 w Karœnicach patrol
WRD zatrzyma³ do kontroli drogowej kie-
ruj¹cego rowerem, 61-letniego mieszkañ-
ca pow. koœciañskiego bêd¹cego w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie na iloœæ alkoholu
w wydychanym powietrzu wykaza³o ponad
2 promile w organizmie kontrolowanego.

10 listopada – K5
Oko³o godz. 2245 na drodze K-5 w Œmiglu
kieruj¹cy samochodem marki Renault
Thalia, 25-letni mieszkaniec Leszna nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych wa-
runków na drodze i uderzy³ w barierê
energoch³onn¹. W wyniku tego zdarzenia
drogowego pasa¿erka renaulta, 25-letnia
mieszkanka Poznania dozna³a st³uczenia
g³owy. Kieruj¹cy by³ trzeŸwy. Sprawca ko-
lizji drogowej zosta³ ukarany MKK.

11 listopada – Karœnice
Oko³o godz. 739 kieruj¹ca samochodem
marki Renault Trafic, 53-letnia mieszkan-
ka Leszna nie dostosowa³a prêdkoœci do
panuj¹cych warunków na drodze, w wyni-
ku czego wjecha³a do przydro¿nego rowu.
Kieruj¹ca by³a trzeŸwa. Sprawczyni koli-
zji zosta³a ukarana MKK.

13 listopada – Nowa Wieœ
Oko³o godz. 2231 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e w godz. od 1800 do 2145 w No-
wej Wsi nieznany sprawca w³ama³ siê
do domu jednorodzinnego. £upem spraw-
cy okaza³y siê pieni¹dze w kwocie
ok. 1 600 z³.

23 listopada – Karœnice
Oko³ogodz. 855 patrol WRD zatrzyma³ do
kontroli drogowej kieruj¹cego motorowe-
rem, 28-letniego mieszkañca pow. grodzi-
skiego bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci.
Badanie na iloœæ alkoholu w wydychanym
powietrzu wykaza³o 1 promil alkoholu
w organizmie kontrolowanego.
¯ród³o www. koœcian.policja.gov.pl

Wielu z nas uczestniczy w hucznych
zabawach organizowanych przed

adwentem. Czas andrzejek daje mo¿-
liwoœæ wspólnej zabawy i integracji.
W tym roku gmina Œmigiel obfitowa-
³a w imprezy, ka¿dy móg³ wybraæ
dogodn¹ dla siebie w wybranym lo-
kalu, czy sali. War to jednak przyjrzeæ
siê jednej z nich, któr¹ wyró¿nia³
cel…

Impreza andrzejkowa, która odby-
³a siê 21 listopada w Centrum Kultu-
r y w Œmiglu z inicjatywy pani Danu-
ty Strzelczyk by³a najlepsz¹, na któ-
rej kiedykolwiek by³em. Nie sposób
wyraziæ wszystkich emocji i podziê-
kowañ. Ju¿ w sobotê w sali brakowa-
³o s³ów… - wspomina Bar tek Sikora.
Radna, Danuta Strzelczyk organizu-
j¹c imprezê poruszy³a wszystkie ser-
ca mieszkañców gminy Œmigiel, by
wesprzeæ sparali¿owanego Bar tka.
Niesamowite okaza³o siê jej zaanga-
¿owanie, które zaowocowa³o wspar-
ciem wielu przedsiêbiorców i osób
pr ywatnych. Dziêki temu ca³y do-
chód z imprezy zostanie przekazany
na pomoc Bar tkowi, któr y tymi s³o-
wami sk³ada wszystkim podziêkowa-
nia:

Wszystkie poprzednie imprezy cha-
r ytatywne by³y r ównie magiczne
i niepowtarzalne, lecz stan mojego
zdr owia nie pozwala³  mi w  nich

uczestniczyæ. Ocieraj¹c siê o œmieræ
podczas wypadku zrozumia³em kilka
kwestii.  Zrozumia³em, ¿e pomimo
ciê¿kich czasów staæ ludzi na to,
by otwarli swoje serca. Dobroæ mo¿e
zwyciê¿yæ nad konsumpcjonizmemi
materi¹. Cudownie ¿yje siê w mia-
steczku, w któr ym mo¿na zawsze li-
czyæ na mieszkañców. Dziêki Wam
nied³ugo bêdê móg³ prowadziæ samo-
dzielne, niezale¿ne ¿ycie, a to tylko
Wasza zas³uga! Œmia³o mo¿na przy-
toczyæ  w  tym momenc ie  s ³owa
œw. Jana Paw³a II:  „Cz³owiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest, nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z inny-
mi”. Te s³owa idealnie oddaj¹ atmos-
ferê organizowanych imprez, by wes-

przeæ moj¹ rehabilitacjê, jak i ca³¹
resztê niezbêdnych rzeczy w tym
„nowym ¿yciu”. Œmigiel i okolice
mog¹ byæ przyk³adem na ca³y kraj,
jak i nawet œwiat, ze wzglêdu na to,
jak wspiera siê ludzi w potrzebie.
Chcia³em bardzo serdecznie podziê-
kowaæ pani Danucie oraz ca³emu sto-
warzyszeniu „Œwiat³o Nadziei”, pani
burmistrz za przybycie, jak i panu za-
stêpcy. Ca³ej Radzie Miejskiej Œmi-
gla, moim kochanym kole¿ankom,
któr e od pocz¹tku organizuj¹ dla
mnie imprezy - Paulinie Czajce i Ane-
cie Koronowskiej.  Wszystkim spon-
sorom, któr ych nie sposób wymie-
niæ, poniewa¿ tylu ich by³o. S³owo
dziêkujê to zbyt ma³o, lecz u¿yjê go!
Jesteœcie wspaniali!

Podczas andrzejek nie brakowa³o
niczego: by³a piêknie przystrojona
sala, smacznie przygotowane jedze-
nie oraz tor t-niespodzianka, nieza-
wodna orkiestra, loteria i wielu ludzi
gotowych pomóc drugiemu cz³owie-
kowi. Z imienia tr udno wymieniæ
wszystkich, któr ym nale¿¹ siê po-
dziêkowania! Niech ka¿dy z Was jed-
nak wie, ¿e wspólnie przyczyniliœmy
siê do tego, by na Bar tka twarzy za-
goœci³ szczer y uœmiech, a w oczach
pojawi³a siê nadzieja!

Bartek Sikora
A.P.

Z sercem dla Bartka!
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 11/15
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 10/15
brzmia³o: „SZARUGA JESIENNA”. Na-
grodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez Re-
stauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzymu-
je Antoni Andrzejak z Broñska.

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

Pionowo
1. substancja hamuj¹ca utlenianie
3. uroczysta szata liturgiczna
4. znany przegl¹d kabaretów
9. dzieje rodziny w wielu tomach
10. dawna kopalnia soli
13. walczy z bykiem
14. niejedna w œmigielskiej bibliotece
19. salonowiec, cz³owiek obyty
22. twórca, grajek, wirtuoz
23. winny biblijnej rzezi
26. kobieta z raju
27. boska ingerencja

Poziomo
2. afrykañska antylopa
5. pañstwo papie¿a
6. dobra na przebudzenie
7. na zakoñczenie modlitwy
8. ma³a Aleksandra
9. wywieranie presji
11. … Chrzciciel
12. niechciane informacje mailowe
14. pierwszy morderca
15. znawca kultury ¿ydowskiej
16. pani diabe³
17. afrykañska magia

18. konfitura
20. dawna srebrna moneta
21. wojownik z „Iliady”
24. taki tor jest w Lesznie
25. niedojedzone jab³ko
28. kobieta, która musi kraœæ
29. cz¹stka elementarna
30. Filip £oboziñski w filmie
31. litewski pieni¹dz
32. „… noc” w kolêdzie
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Nowe zasady podzia³u urlopu macierzyñ-
skiego w 2016 roku

Rezygnacja z urlopu po 8 tygodniach
Rezygnacja z urlopu macierzyñskiego

przez matkê dziecka na rzecz ojca dziec-
ka mo¿e nast¹piæ po wykorzystaniu przez
matkê po porodzie co najmniej 14 tygo-
dni urlopu macierzyñskiego. Zgodnie
z ustaw¹ z dnia 24 lipca 2015 roku, no-
welizuj¹c¹ Kodeks pracy w zakresie urlo-
pów zwi¹zanych z rodzicielstwem (któ-
ra wejdzie w ¿ycie zasadniczo 2 stycznia
2016 roku), podzia³ ten mo¿e nast¹piæ nie
tylko pomiêdzy etatowymi pracownika-
mi – rodzicami, ale tak¿e miêdzy rodzi-
cami, którzy posiadaj¹ ró¿ne tytu³y ubez-
pieczenia. Przekazanie czêœci urlopu ma-
cierzyñskiego mo¿e nast¹piæ na rzecz
niebêd¹cego ojcem dziecka, innego naj-
bli¿szego cz³onka rodziny.

Przekazanie urlopu macierzyñskiego
po wykorzystaniu nie mniej ni¿ 14 tygo-
dni tego urlopu po porodzie przez matkê
dziecka jest podstawowym wariantem
skorzystania z uprawnienia do podzia³u
urlopu macierzyñskiego miêdzy rodzica-
mi dziecka. Zgodnie z ustaw¹ nowelizu-
j¹c¹ bêdzie to mo¿na uczyniæ równie¿
po krótszym okresie korzystania z urlo-
pu macierzyñskiego po porodzie. W myœl
przepisów nowelizuj¹cych, je¿eli pracow-
nica – matka dziecka legitymuje siê orze-
czeniem o niezdolnoœci do samodzielnej
egzystencji, po wykorzystaniu po poro-
dzie co najmniej 8 tygodni urlopu macie-
rzyñskiego, mo¿e zrezygnowaæ z dalszej
czêœci tego urlopu, pod warunkiem, ¿e:

- pozosta³¹ czêœæ urlopu wykorzysta pra-
cownik – ojciec wychowuj¹cy dziecko,
albo pracownik – inny cz³onek najbli¿szej

rodziny,
- przez okres odpowiadaj¹cy pozosta³ej

do wykorzystania czêœci urlopu macie-
rzyñskiego osobist¹ opiekê nad dziec-
kiem bêdzie sprawowa³ ubezpieczony –
ojciec dziecka, albo ubezpieczony – inny
cz³onek najbli¿szej rodziny, który w celu
sprawowania tej opieki przerwa³ dzia³al-
noœæ zarobkow¹.

Formalnoœci przy przekazaniu urlopu
Zarówno w obowi¹zuj¹cym stanie praw-

nym, jak i po wejœciu w ¿ycie noweliza-
cji, warunkiem rezygnacji z urlopu ma-
cierzyñskiego i jego przejêcie przez dru-
giego rodzica jest z³o¿enie odpowiednich
wniosków – dotycz¹cych odpowiednio
rezygnacji z urlopu i wykorzystania jego
pozosta³ej czêœci. Przepisy nowelizuj¹ce
utrzymuj¹ te formalne wymogi.

Pracownica, która zamierza zrezygno-
waæ z urlopu macierzyñskiego, po wyko-
rzystaniu 14 lub 8 tygodni po porodzie,
musi z³o¿yæ pracodawcy pisemny wnio-
sek w sprawie tej rezygnacji. Od 2 stycz-
nia 2016 roku termin na dokonanie tej
czynnoœci bêdzie wynosi³ 7 dni,
przed przyst¹pieniem do pracy. Do wnio-
sku trzeba bêdzie do³¹czyæ dokumenty,
których listê okreœli rozporz¹dzenie (któ-
re jeszcze nie zosta³o wydane). Termino-
wy wniosek w sprawie rezygnacji z urlo-
pu macierzyñskiego i przejêcia tego urlo-
pu jest wi¹¿¹cy dla pracodawcy.

Je¿eli czêœæ urlopu macierzyñskiego
pozosta³a do wykorzystania po rezygna-
cji z niego przez matkê dziecka
ma byæ przekazana pracownikowi – ojcu
dziecka lub pracownikowi – innemu
cz³onkowi najbli¿szej rodziny, wówczas
pracownicy ci równie¿ musz¹ z³o¿yæ od-
powiedni wniosek do swojego pracodaw-
cy. Dotyczy on udzielenia wspomnianej
czêœci urlopu. Termin na dope³nienie

tej formalnoœci to 14 dni przed planowa-
nym rozpoczêciem korzystania z urlopu.
Wniosek ten powinien byæ uzupe³niony
odpowiednimi dokumentami, zgodnie
z rozporz¹dzeniem, które ma byæ wyda-
ne jako akt wykonawczy do zamienio-
nych przepisów.

Przerwanie urlopu z powodu choroby
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pracownica – mat-

ka dziecka z powodu choroby bêdzie
wymaga³a hospitalizacji w szpitalu.
W razie wyst¹pienia takiej sytuacji pra-
cownica, która przebywa w szpitalu
lub innej placówce medycznej zapewnia-
j¹cej stacjonarne i ca³odobowe œwiadcze-
nia zdrowotne, bêdzie mog³a przerwaæ
swój urlop macierzyñski. Warunkiem
podstawowym jest jednak wykorzystanie
po porodzie co najmniej 8 tygodni tego
urlopu. Ponadto przerwanie urlopu ma-
cierzyñskiego bêdzie dopuszczalne je¿eli
czêœæ urlopu przypadaj¹ca na okres
pobytu w szpitalu zostanie przejêta przez
pracownika – ojca dziecka lub pracowni-
ka – innego cz³onka najbli¿szej rodziny.
Mo¿liwe te¿ bêdzie czasowe przejêcie
urlopu macierzyñskiego przez ubezpie-
czonego – ojca dziecka lub ubezpieczo-
nego – innego cz³onka najbli¿szej rodzi-
ny. W przypadku pobytu w szpitalu mat-
ki, która jest ubezpieczona z innego
tytu³u ni¿ zatrudnienie w ramach stosun-
ku pracy, rezygnacja równie¿ bêdzie mo¿-
liwa – tym razem z pobierania zasi³ku ma-
cierzyñskiego.

H.C.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2014 poz.1502 ze zm.)
Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz.1268)

Burmistrz Œmigla og³asza konkurs
œwi¹teczny na naj³adniej udekorowa-

ny dom w gminie Œmigiel.
Konkurs ma na celu integracjê lokalnej

spo³ecznoœci poprzez motywowanie
mieszkañców do dzia³ania na rzecz gmi-
ny. Skierowany jest do wszystkich miesz-
kañców gminy Œmigiel, którzy zechc¹
udekorowaæ dom/balkon/bramê/ogród
z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia.

Warunkiem przyst¹pienia do konkursu
jest akceptacja regulaminu oraz pisem-
ne, telefoniczne lub indywidualne zg³o-
szenie domu/balkonu/bramy/ogrodu
z podaniem:
a. imienia i nazwiska zg³aszaj¹cego,

Œwi¹teczne dekorowanie w gminie Œmigiel
b. adresu obiektu,
c. rodzaju obiektu (dom/balkon/brama/
ogród),
d. kontaktowego numeru telefonu.

Zg³oszenia nale¿y dokonaæ do dnia
23 grudnia 2015 r. w Urzêdzie
Miejskim Œmigla (pokój nr 21),
telefonicznie - 65 518 69 11 lub
dr og¹ e-mailow¹ - pr omo-
cja@smigiel.pl (w tytule wiado-
moœci prosimy wpisaæ: „kon-
kurs œwi¹teczny”).

Pula nagród wynosi 1000 z³.
Fundatorami s¹: Urz¹d Miejski
Œmigla, Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu oraz Zak³ad Wodoci¹-

gowo-Kanalizacyjny w Œmiglu.
Prosimy o zapoznanie siê z regulaminem

za³¹czonym na stronie www.smigiel.pl
Urz¹d Miejski

Œmigla
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2 listopada br. na terenie przy kortach
tenisowych w Œmiglu oddana zosta³a

do u¿ytku si³ownia napowietrzna. Sk³a-
da siê ona z piêciu podwójnych urz¹dzeñ,
s³u¿¹cych do ró¿norakich æwiczeñ. Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji, bêd¹-
cy gospodarzem obiektu, zaprosi³ 6 listo-
pada mieszkañców gminy do wspólnych
æwiczeñ pod nadzorem instruktora kom-
pleksu boisk „Orlik”– Tomasza Fr¹cko-
wiaka. Zaprezentowa³ on mo¿liwoœci
urz¹dzeñ i wyjaœni³, jak prawid³owo
z nich korzystaæ. Ci, którzy nie przybyli
na spotkanie nie musz¹ siê martwiæ –
producent zamieœci³ na ka¿dym urz¹dze-
niu szczegó³ow¹ instrukcjê obs³ugi
i informacje, na jakie partie miêœni wp³y-
waj¹ poszczególne æwiczenia. W rozru-
chu wziê³a udzia³ równie¿ burmistrz
Œmigla – Ma³gorzata Adamczak, która na

Pierwsze spotkanie na si³owni

zakoñczenie zaproponowa³a wszystkim
uczestnikom spotkania przepyszny tort.
Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji

zaprsza do korzystania z urz¹dzeñ co-
dziennie od 800 do 2000.

M.D., foto OKFiR

Chêtnych do æwiczeñ nie brakowa³o

Karolina Jankowiak, mieszkanka gmi-
ny Œmigiel zosta³a drug¹ wicemi-

strzyni¹ Polski w klasie MX kobiet w mo-
tocrossie. Burmistrz - Ma³gorzata Adam-
czak zaprosi³a mistrzyniê do swojego ga-
binetu, aby osobiœcie pogratulowaæ jej
sukcesu i podziêkowaæ za godne repre-
zentowanie gminy.

Karolina zajê³a 2 miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Strefy Zachodniej i 3 miej-
sce w Mistrzostwach Polski. Jest to naj-
wiêkszy motocrossowy sukces regionu
leszczyñskiego w historii. Miejsce na
podium w MP da³o jej awans na Mistrzo-
stwa Europy. Jednak start w nich ze
wzglêdów finansowych stoi pod znakiem

Wicemistrzyni Polski
zapytania. Nie zmienia to faktu,
¿e 15-latka, która treningi rozpo-
czê³a zaledwie 2 lata temu, osi¹-
gnê³a wielki sukces.

Karolina nale¿y do Automobil-
klubu G³ogowskiego. W zwi¹zku
z brakiem toru motocrossowego
w okolicy korzysta z goœcinnoœci
innych miejscowoœci, m.in. Zabo-
rowa i Wschowy. Do sportu pod-
chodzi w sposób profesjonalny.
Jazda na motocyklu crossowym
wymaga wielkiego wysi³ku fizycznego,
dlatego w okresie zimowym intensywnie
trenuje w sali gimnastycznej pod nadzo-
rem trenera Tomasza Fr¹ckowiaka, któ-

ry do sezonu przygotowuje tak¿e m.in.
¿u¿lowców.

M.M.
foto M. Majer

Wicemistrzyni z rodzicami u burmistrz Œmigla

Po wakacyjnej przerwie, w paŸdzier-
niku ponownie w bibliotece zagoœci-

³y dzieci z grupy zabawowej „Œmigiela-
czek” oraz Klubu Maluszka. Choæ na
pocz¹tku niektórym z nich trudno by³o
pokonaæ nieœmia³oœæ i odnaleŸæ siê
w nowej sytuacji, to dzieci szybko zaakli-
matyzowa³y siê i rozpoczê³y wspóln¹ za-
bawê. Jak zwykle najwiêkszym zaintere-
sowaniem cieszy³ siê k¹cik zabawowy
z materia³ami do przesiewania, w którym
znajduj¹ siê: sitka, lejki, miski, a tak¿e
³y¿ki.

W trakcie zajêæ „Œmigielaczki” pozna-
wa³y owoce i warzywa. Z pomoc¹ rodzi-
ców tworzy³y z nich pyszne soki, które
potem chêtnie degustowa³y. Przy okazji
uczy³y siê równie¿ rozró¿niaæ podstawo-
we kolory. Na jednym ze spotkañ Klubu
Maluszka dzieci malowa³y jesienne liœcie

Maluszki w bibliotece
oraz utrwala³y znajomoœæ kolorów dopa-
sowuj¹c klamerki do planszy. Na spotka-
niach obu grup nie zabrak³o równie¿ za-
baw ruchowych, takich jak „Rolnik sam
w dolinie”.

W plan zajêæ nie-
kiedy wplatane zo-
staj¹ elementy
edukacyjne. G³ów-
nym ich celem
jest jednak nauka
wspólnej zabawy
i przebywania
w grupie. Spotka-
nia dzieci w bi-
bliotece ciesz¹ siê
du¿ym powodze-
niem. Jak co
roku, w grudniu
bêd¹ mia³y cha-

rakter œwi¹teczny, a uczestniczyæ w nich
bêdzie sam œw. Miko³aj!

Agnieszka Klak
foto A.K.

Maluszki z mamami
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W niedzielne popo³udnie, 15 listopa-
da 2015 roku odby³a siê w Czaczy-

ku impreza podsumowuj¹ca projekt re-
alizowany w ramach II edycji Konkursu
Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Miro-
s³awa Skoracka, Jacek Nowak i Aneta
Walachowska – przedstawiciele so³ectwa
Czaczyk, jako grupa nieformalna, z³o¿y-
li ofertê projektow¹ w CENTRUM PI-
SOP. Patronem formalnym przedsiêwziê-
cia by³o stowarzyszenie Partnerstwo Lo-
kalne w Œmiglu.

Przyznan¹ kwotê w wysokoœci 2 000 z³o-
tych mieszkañcy Czaczyka przeznaczyli
na doposa¿enie tzw. „£¹cznika”, czyli ist-
niej¹cego od kilku lat placu rekreacyjne-

Deszczowe zakoñczenie projektu w Czaczyku
go. Zamontowano drug¹ huœtawkê i przy-
gotowano nowe stanowisko do gier – sza-
chownicê. W malowaniu pól szachownicy
uczestniczyli m³odzi wolontariusze. Podczas
niedzielnego spotkania, mimo padaj¹cego
deszczu, m³odzie¿ przyst¹pi³a do rozgrywek
warcabowych.

W podsumowaniu projektu przy kawie, cie-
œcie i grillowanej kie³basie udzia³ wziê³o oko-
³o 50 osób. Uczestniczyli
w nim tak¿e zaproszeni
goœcie, m.in.: Lech ̄ ak –
radny i przedstawiciele
Partnerstwa Lokalnego
w Œmiglu.

Grupa projektowa i Rada So³ecka Cza-
czyka dziêkuj¹ przyby³ym za udzia³,
a osobom wspomagaj¹cym realizacjê
za pomoc. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³o-
œci, w sprzyjaj¹cych warunkach pogodo-
wych, bêd¹ siê tu odbywaæ przyjemne
spotkania integruj¹ce spo³ecznoœæ.

Miros³awa Skoracka
foto Katarzyna Skoracka

Spotkanie z okazji podsumnowania projektu

Tenisiœci sto³owi z Klubu Polonia Œmi-
giel graj¹ w drugiej lidze kobiet

i mê¿czyzn oraz trzeciej lidze mê¿czyzn.
Ten rok jest szczególny dla ping-ponga
w Œmiglu, bowiem klub obchodzi³ 20-le-
cie powstania. Za³o¿ycielem Polonii by³
Tadeusz Koz³owski, któr y przez ca³y
okres kszta³ci dzieci i m³odzie¿ wraz
z Danut¹ Strzelczyk.

Mijaj¹cy rok by³ te¿ wyj¹tkowy pod
wzglêdem medalowych zdobyczy – pod-
opieczni Polonii po raz pierwszy zdobyli
medale Grand Prix Polski M³odzików.
Ponadto dwa medale br¹zowe wywalczy³
Jakub Jankowski, pierwszy w grze sin-
glowej w Bilczy, a drugi w grze deblowej
w Luboniu. Kolejne dwa br¹zowe meda-
le na Mistrzostwach Polski LZS w Rasz-
kowie zdoby³a Gra¿yna Cieœla oraz Filip
Ludwiczak. Dzia³acze klubu s¹ dumni ze
swoich podopiecznych.

Polonia Œmigiel podsumowa³a sezon

Tradycyjnie przygotowania do nowego
sezonu poprzedzi³ obóz sportowy w Lgi-
niu. Zawodnicy przygotowywali siê tak-
¿e na obozie w Gdañsku, Lidzbarku-War-
miñskim oraz w Brzegu Dolnym.

Prezes klubu – Piotr Mulczyñski korzy-
staj¹c z okazji sk³ada serdeczne podziê-

kowania zawodnikom, trenerom, rodzi-
com i kibicom oraz ¿yczy wszystkim
tego, co najlepsze w nadchodz¹cym No-
wym Roku!

M.D.
foto archiwum klubu

Organizatorem Dru¿ynowych Mi-
strzostw Rejonu w Tenisie Sto³o-

wym Szkó³ Podstawowych by³a œmigiel-
ska placówka. Zawody odby³y siê 4 listo-
pada i wziê³o w nich udzia³ 12 dru¿yn
w kategorii ch³opców i 9 dru¿yn w kate-
gorii dziewcz¹t.

W kategorii dziewcz¹t pierwsze miejsce
zajê³a dru¿yna SP Œmigiel, drugie SP
Nowy Belêcin, trzecie SP4 Leszno,
a czwarte SP9 Leszno. Natomiast w ka-
tegorii ch³opców pierwsze miejsce wy-
walczy³a dru¿yna SP Œmigiel, drugie SP
Bodzewo, trzecie SP Nowy Belêcin,

Dru¿ynowe Mistrzostwa Rejonu w tenisie sto³owym
a czwarte SP Kluczewo.

Organizatorzy przygotowali nagrody
dla czterech pierwszych dru¿yn w ka¿-
dej kategorii. Zosta³y one ufundowa-
ne przez Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu oraz przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla -
Wies³awa Kasperskiego. Ponadto
dru¿yny, które wywalczy³y pierwsze
i drugie miejsce uzyska³y awans
do rozgrywek na szczeblu wojewódz-
kim, które odbêd¹ siê w grudniu.

Zawody przygotowali: Danuta
Strzelczyk i Ryszard Primel. Wspó³-

organizatorem by³ Powiatowy Szkolny
Zwi¹zek Sportowy w Koœcianie.

SP Œmigiel, foto archiwum

Polonia Œmigiel

Najlepsze tenisistki






