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W sesji, która odby³a siê 27 marca
br., uczestniczy³o 14 z 15 radnych.

Obrady prowadzi³ Roman Schiller zastê-
puj¹c nieobecnego przewodnicz¹cego -
Wies³awa Kasperskiego.
Radni podjêli piêæ uchwa³. Dwie z nich
dotyczy³y zmian, które zostan¹ wprowa-
dzone z nowym rokiem szkolnym w pla-
cówce oœwiatowej w ̄ egrówku. Rada przy-
jê³a uchwa³ê w sprawie likwidacji szko³y
filialnej z dniem 31 sierpnia, a tak¿e uchwa-
³ê w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych
w szko³ach podstawowych, która pozwoli
na pozostawienie w budynku szko³y
w ¯egrówku oddzia³u przedszkolnego.

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
Niebawem te¿, po publikacji w Dzienniku
Urzêdowym, wejdzie w ¿ycie nowa uchwa-
³a w sprawie zwolnieñ z podatku od nieru-
chomoœci dla przedsiêbiorców z terenu
Gminy Œmigiel. W porównaniu z dot¹d
obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹, w nowej zosta³y
rozszerzone zapisy m.in. o wyd³u¿eniu
obowi¹zuj¹cych okresów zwolnienia. Do-
datkowo, dla przedsiêbiorców tworz¹cych
wiêcej ni¿ 50 nowych miejsc pracy, odpo-
wiednio zosta³ wyd³u¿ony okres zwolnie-
nia, czyli: 7 lat dla pracodawców tworz¹-
cych od 51 do 100 miejsc pracy i 10 lat dla
tych, którzy zatrudni¹ ponad 100 osób. Po-
niewa¿ w Gminie Œmigiel, po 2 latach sta-
rañ, zosta³a utworzona specjalna strefa

ekonomiczna, w uchwale zawarto równie¿
zapis mówi¹cy o tym, ¿e zwolnienia zawar-
te w tej uchwale nie znajd¹ zastosowania
dla przedsiêbiorców w specjalnej strefie.
Tych bêd¹ obowi¹zywa³y odrêbne przepi-
sy. Z przedmiotowej ulgi nie skorzystaj¹
tak¿e przedsiêbiorcy zalegaj¹cy z zap³at¹
podatków i op³at stanowi¹cych dochód
gminy.
Ponadto, w trakcie sesji, radni podjêli de-
cyzjê o niewyra¿eniu zgody na wyodrêb-
nienie w bud¿ecie gminy na rok 2015 œrod-
ków stanowi¹cych fundusz spo³eczny,
a tak¿e uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgo-
dy na zbycie w drodze bezprzetargowej
gruntu niezabudowanego po³o¿onego
w Œmiglu.

AKA
foto A.W.

4 kwietnia zosta³a otwarta w Centrum
Kultury w Œmiglu wystawa zbiorów

ksiêdza Bernarda Duszyñskiego. Kolek-
cja ta zawiera wszystkie filatelistyczne
wydawnictwa, które ukaza³y siê
w czasie pontyfikatu Jana Paw³a II. Pre-
zentowa³a równie¿ stroje ludowe z kilku,
czêsto bardzo egzotycznych krajów, któ-
re papie¿ odwiedzi³ podczas swych licz-
nych pielgrzymek. Pretekstem do zorga-
nizowana tej wystawy by³a przypadaj¹ca
2 kwietnia rocznica œmierci Jana Paw³a

WYSTAWA FILATELISTYCZNA I NIE TYLKO
II oraz jego  kano-
nizacja. Na otwar-
cie wystawy przyby³
ksiadz dziekan Ta-
deusz Fo³czyñski,
œmigielscy radni
oraz mieszkañcy
Œmigla.
Wystawa czynna
by³a do koñca kwiet-
nia br.

M.D., foto ¯.K. Ksi¹dz Dziekan i œmigielscy radni
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9 marca br. w Centrum Kultury w Œmi-
glu odby³o siê zebranie podsumowu-

j¹ce kolejny rok dzia³alnoœci Towarzy-
stwa Œpiewu „Harmonia”. Zebranie po-
przedzi³ koncert fortepianowy w wyko-
naniu Mateusza Kowalskiego z Koœcia-
na - czternastoletniego ucznia Szko³y
Muzycznej II stopnia w Poznaniu, który
zaprezentowa³ utwory, takich muzyków
jak: J.S. Bach, A. Kurylewicz i F. Chopin.
W ubieg³ym roku. „Harmonia” obchodzi-
³a jubileusz 120-lecia powstania. By³o to
najwa¿niejsze wydarzenie minionego
roku sprawozdawczego. Uroczystoœæ ju-
bileuszowa odby³a siê 26 kwietnia
2013 r. w Centrum Kultury w Œmiglu
w towarzystwie zaproszonych goœci,
cz³onków i sympatyków „Harmonii”.
Chórzystki wyst¹pi³y w nowych spódni-
cach i szalach, a chórzyœci w nowych
krawatach, zakupionych ze œrodków fi-
nansowych pozyskanych z projektu unij-
nego, dziêki zaanga¿owaniu w³adz samo-
rz¹dowych.
Bardzo wa¿nym wydarzeniem by³o wy-

TO BY£ DOBRY ROK
danie, nak³adem Urzêdu Miejskiego
Œmigla, pierwszej publikacji na temat
towarzystwa, autorstwa Aleksandry Be-
nyskiewicz-Grousset pt. „Czeœæ Pieœni.
Towarzystwo Œpiewu „Harmonia” w Œmi-
glu 1893-2013”. Z tej okazji 25 kwietnia
2013 r. odby³ siê wieczór autorski, w trak-
cie którego Aleksandra Benyskiewicz-
Grousset zaprezentowa³a zebranym swo-
je dzie³o, z którego jesteœmy bardzo dum-
ni.
W czasie uroczystoœci jubileuszowej
zosta³a przedstawiona prezentacja mul-
timedialna na temat „Harmonii”, przy-
gotowana i przedstawiona przez Kami-
lê Grock¹.
Z okazji jubileuszu towarzystwo zosta³o
odznaczone z³ot¹ odznak¹ z wieñcem lau-
rowym PZChiO, a wielu cz³onków otrzy-
ma³o indywidualne odznaczenia.
W minionym roku towarzystwo spotka-
³o siê na 47 lekcjach œpiewu, a œrednia
frekwencja tych spotkañ wynosi³a 70,6 %.
Æwiczono m.in. takie utwory jak: Gaude
Mater Polonia, Laudate Dominum, Przy-

lecieli Soko³owie, Czeœæ Ci Polsko, Niech
¿yje bal, Wiwat dzisiaj, Œpij Dziecino
Ma³a, Kiedy pierwsza gwiazdka b³yœnie,
czy Modlitwa o pokój.
Ubieg³y rok obfitowa³ w wystêpy, chór
„Harmonia” da³ ich a¿ 27, w tym 14 w cza-
sie œwi¹t i uroczystoœci koœcielnych
w Œmiglu. Cz³onkinie chóru: Janina Ma-
jer, Ma³gorzata Maækowiak, Barbara
£awniczak, Anna Jakubiak, Urszula Bal-
cer, Krystyna Schulz wziê³y równie¿
udzia³ w Koœciañskim Projekcie Muzycz-
nym pt. „Zakochani w Surzyñskim”.
Zarz¹d towarzystwa organizowa³ tak¿e
ró¿ne spotkania i wyjazdy, m.in. Podko-
zio³ek, wycieczkê Zakopane-Budapeszt,
biesiadê w Domu Wina u Guiema, wy-
jazd do kina oraz tradycyjn¹ kolacjê „Ce-
cyliañsk¹” z okazji œwiêta patronki chó-
rów - Œw. Cecylii.
Zebranie towarzystwa by³o równie¿
okazj¹ do wyboru nowego zarz¹du, ko-
misji rewizyjnej oraz ustalenia sk³adu
pocztu sztandarowego.

M.D.

Towarzystwo Œpiewu Harmonia po raz
trzeci bra³o udzia³ w projekcie zor-

ganizowanym przez Ogólnopolskie Sto-
warzyszenie „Z Muzyk¹ do Ludzi”. W nie-
dzielê, 6 kwietnia 2014 roku w koœciele
farnym w Œmiglu odby³ siê fina³ festiwa-
lu pt. „Surzyñski wokalnie i instrumen-
talnie”. Chórzyœci ze Œmigla wsparci
przez: chór Wielis³aw z Wielichowa, chór
koœcielny im. ks. J. Surzyñskiego z Ko-
œciana, Stowarzyszenie Chór Mêski
Arion z Koœciana i Towarzystwo Œpiewu
Lutnia z Koœciana, pod kierunkiem dy-
rygenta S³awomira Górnego zaœpiewali
trzy pieœni w opracowaniu ks. Józefa Su-
rzyñskiego: „Ogrodzie Oliwny”, „Jezu
zmi³uj siê” oraz „Dobranoc G³owo Œwiê-
ta”. Podczas koncertu mo¿na by³o us³y-
szeæ tak¿e siedem utworów w wykona-

Z MUZYK¥ DO LUDZI
niu kwartetu dêtego w sk³adzie:
Ewy Bia³y - flet, Natalii Wojtko-
wiak - flet, Agnieszki Siemian-
kowskiej - fagot i Leszka Marsza³-
ka - fagot.
By³ to ju¿ II Festiwal Muzyki Chó-
ralnej im. ks. dra Józefa Surzyñ-
skiego pn. „Zakochani w Surzyñ-
skim”. Podczas tegorocznej edy-
cji odby³y siê trzydniowe warsz-
taty wokalne prowadzone przez
Leszka Górkê. Mo¿na by³o tak¿e
poszerzyæ wiedzê o patronie festiwalu,
który w 1894 roku zosta³ proboszczem
w Koœcianie, gdzie prowadzi³ dzia³alnoœæ
muzyczn¹, spo³eczn¹ i po³o¿y³ wielkie za-
s³ugi w upowszechnianiu muzyki koœciel-
nej w Wielkopolsce.
Festiwal rozpocz¹³ siê 23 marca w Koœcia-

nie koncertem w kaplicy Sanatorium.
Œmigielski koncert by³ zwieñczeniem
projektu, który pozwoli³ chórzystom
i s³uchaczom na nowo odkryæ utwory ks.
dra Józefa Surzyñskiego.

Barbara £awniczak, Micha³ Majer
foto Piotr Majer

Koncert w koœciele farnym w Smiglu

W tym roku organizatorem XIV Gmin-
nego Konkursu pn. „Zostañ mi-

strzem ortografii” pod patronatem Bur-
mistrza Œmigla by³ Zespó³ Szkó³ w Sta-
rym Bojanowie. Konkurs odby³ siê 25
marca br. Wziê³o w nim udzia³ trzydzie-
stu uczniów ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów.
Zwyciêzcami na poziomie szko³y pod-
stawowej klas IV-VI zostali: Wiktoria
Skoracka z Zespo³u Szkó³ w Czaczu -
miejsce I, Monika ¯ymelska ze Szko³y

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
Podstawowej w Œmiglu - miejsce II, Jo-
anna Glapiak z Zespo³u Szkó³ w Starej
Przysiece Drugiej - miejsce III.
Zwyciêzcami na poziomie gimnazjum
klas I-III zostali: Paulina Nowak z Ze-
spo³u Szkó³ w Bronikowie - miejsce I,
Alicja Mueller z Zespo³u Szkó³ w Sta-
rym Bojanowie - miejsce II, Aneta Jó-
zefczak z Gimnazjum w Œmiglu - miej-
sce III.

AKA
foto archiwum

Uczestnicy konkursu
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5 kwietnia br., tradycyjnie w Osiecznej,
odby³ siê konkurs M³odych Instru-

mentalistów. By³a to ju¿ 30 edycja, w cza-
sie której m³odzi adepci mogli rywalizo-
waæ w poszczególnych grupach instru-
mentów dêtych blaszanych i drewnia-
nych. Wystartowa³o 52 uczestników re-
prezentuj¹cych 11 orkiestr. Wœród nich
byli graj¹cy, na takich instrumentach jak:
klarnet, saksofon, tr¹bka, puzon, tuba,
sakshorn oraz flet. Oczywiœcie nie zabra-
k³o cz³onków M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej w Œmiglu, któr¹ reprezentowa³y
4 osoby. Byli to: Martyna Bia³a graj¹ca
na klarnecie, Przemys³aw Baginski na
tr¹bce, Krystian Kuczkowiak na tr¹bce
i Jakub Lemañski graj¹cy na puzonie.
Wszyscy oni zajêli czo³owe miejsca - Prze-
mek Baginski w kategorii instrumentów

NASI INSTRUMENTALIŒCI GÓR¥
dêtych blaszanych do lat
12 zaj¹³ I miejsce, Kry-
stian Kuczkowiak w kate-
gorii instrumentów dê-
tych blaszanych do lat 16
zaj¹³ drugie, a zaraz za
nim na trzecim uplasowa³
siê kolejny uczeñ naszej
orkiestry - Jakub Lemañ-
ski. Wszyscy trzej ch³opcy
s¹ uczniami Piotra B³asz-
kowskiego - kapelmistrza
MOD w Œmiglu. Jedyna
z dziewczyn reprezentuj¹-
ca œmigielsk¹ orkiestrê -
Martyna Bia³a zajê³a bar-
dzo wysokie 2 miejsce w grupie instru-
mentów dêtych drewnianych do lat 16.
Martynê do konkursu przygotowa³ in-

struktor MOD, Przemys³aw Miedziarek.
P.B.

foto Piotr B³aszkowski, Martyna Bia³a

Dumny kapelmistrz z uczniami

Œwi¹teczny koncert
Z okazji Œwiat Wielkanocnych 11 kwiet-
nia przedszkolaki i uczniowie Szko³y Fi-
lialnej w ̄ egrówku wrêczyli na rêce przy-
jació³ szko³y: Wojciecha Ciesielskiego,
Tadeusza Bia³ego i Karola Siejaka s³ody-
cze dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nospraw-
nej oraz potrzebuj¹cych mieszkañców
naszej gminy. Zaproszeni goœcie przygo-
towali dla dzieci muzyczn¹ niespodzian-
kê. Podczas recitalu uczniowie mieli oka-
zjê zobaczyæ i us³yszeæ brzmienie cieka-
wych instrumentów, np. saksofonu, gita-
ry oraz wspólnie poœpiewaæ ulubione pio-
senki by³ego papie¿a Jana Paw³a II. Dzie-
ci szczególnie zainteresowa³ pokaz gry
na pile, w wykonaniu Tadeusza Bia³ego.
Wszyscy dobrze siê bawili. Na koniec spo-
tkania uczniowie wrêczyli goœciom w³asno-

WIEŚCI ZE SZKOŁY W ŻEGRÓWKU
rêcznie wykonane kartki œwi¹teczne
i drobne upominki.

Powitanie wiosny
Przedszkolaki i uczniowie Szko³y Filialnej
w ̄ egrówku po¿egna³y zimê tradycyjnym
obrzêdem topienia marzanny. Przyjœcie
wiosny og³osi³y œpiewem i kolorowymi
gaikami, id¹c barwnym korowodem ulica-
mi ¯egrówka. W szkole odby³ siê wiosen-
ny pokaz mody, podczas którego wybra-
no królow¹ i króla wiosny, po³¹czony
z rozwi¹zywaniem zagadek. Dzieci uk³a-
da³y tak¿e has³a i rymowanki. Wczeœniej
uczniowie spotkali siê z panem leœniczym,
Maciejem Augustyniakiem, który przybli-
¿y³ im zwiastuny wiosny oraz zaprosi³ na
wiosenn¹ wycieczkê do lasu.

B. £awniczak, foto archiwum

Dzieci przywita³y wiosnê

Tradycyjnie, jak co roku, w Zespole
Szkó³ w Bronikowie, 15 kwietnia

2014 r., zosta³ zorganizowany Szkolny
Dzieñ Profilaktyki. Tym razem przebie-
ga³ on pod has³em „Wyœcig po zdrowie”.
Organizatorami imprezy by³y: pedagog
szkolny, Karolina Fr¹k oraz nauczyciel-
ka przyrody, Jadwiga Kuœnierczak. Z tej
okazji zosta³ tak¿e przeprowadzony
konkurs profilaktyczny propaguj¹cy
zdrowy styl ¿ycia, formy zdrowego
od¿ywiania oraz przeciwdzia³anie oty-
³oœci. Konkurs przebiega³ w dwóch for-
mach. Wychowankowie oddzia³u przed-
szkolnego oraz uczniowie klas I-IV szko-
³y podstawowej mieli za zadanie zapre-
zentowaæ strój, przedstawiaj¹cy okre-
œlon¹ grupê warzyw b¹dŸ owoców oraz
podaæ informacje o witaminach

i solach mineralnych w nich zawartych
oraz ich wp³ywie na organizm cz³owieka.
Wszystkie klasy ambitnie przygotowa³y siê
do konkursu, dlatego Jury zdecydowa³o,
¿e wszyscy uczestnicy konkursu zas³uguj¹
na miano zwyciêzców.
Uczniowie klas V-VI szko³y podstawowej
oraz I i II gimnazjum mieli za zadanie

przygotowaæ na forum ca³ej spo³eczno-
œci szkolnej sa³atkê, b¹dŸ surówkê
z owoców lub warzyw. Musieli zaprezen-
towaæ przygotowan¹ potrawê z uwzglêd-
nieniem sk³adników, z których zosta³a
przygotowana i wp³ywu witamin i soli mi-
neralnych w niej zawartych na organizm
cz³owieka. Ponadto ka¿da klasa odpowie-
dzialna by³a za przygotowanie swojego
stanowiska pracy.  W tej konkurencji jury

nie mia³o ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci. Au-
torami zwyciêskiej sa³atki okaza³a siê
V klasa szko³y podstawowej, która za-
prezentowa³a sa³atkê owocow¹ pn. „Wi-
taminowa rewolucja”.
Organizatorzy Szkolnego Dnia Profi-
laktyki sk³adaj¹ serdeczne podziêko-
wania wszystkim uczestnikom konkur-
su oraz wychowawcom za zaanga¿owa-
nie.

Karolina Fr¹k, foto archiwum

SZKOLNY DZIEÑ PROFILAKTYKI

Wyœcig po zdrowie
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Pierwszy dzieñ wiosny
Pierwszy Dzieñ Wiosny w Zespole Szkó³
w Czaczu by³ bardzo kolorowy i radosny.
Dla uczniów szko³y podstawowej klas IV
-VI by³ to czas podsumowuj¹cy ich trzy-
miesiêczn¹ pracê nad projektem eduka-
cyjnym pn. „W cieniu zamków i klaszto-
rów”. Celem przedsiêwziêcia by³o zain-
teresowanie dzieci i m³odzie¿y tematyk¹
zwi¹zan¹ z ¿yciem ludzi w epoce œrednio-
wiecza. Uczniowie samodzielnie zdoby-
wali wiedzê i uczyli siê pracy w grupach.
Efekty swych poszukiwañ zaprezentowa-
li na imprezie fina³owej, która odby³a siê
w³aœnie pierwszego dnia wiosny. Podczas
tego spotkania, ka¿dy uczestnik móg³
wykazaæ siê tym, co potrafi najlepiej.
Uczniowie odpowiadali na pytania z za-
kresu: historii, literatury, sztuki oraz re-
ligii „wieków œrednich”. Prezentowali
œredniowieczne postacie, stroje i zwycza-
je. Uzdolnieni plastycznie uczniowie wy-
konywali herb klasy, a inni wziêli udzia³
w sportowej rywalizacji. Ostatecznie
szkolny turniej wygra³a klasa Vb. Niew¹t-
pliwie najwiêksz¹ atrakcj¹ dla uczestni-
ków prezentacji by³o spotkanie z rycerza-
mi z bractwa rycerskiego w Górce Du-
chownej. Goœcie zademonstrowali zbro-
je i broñ œredniowiecznych piechurów
oraz konnicy, a po krótkim wyk³adzie,

WIEŒCI Z GIMNAZJUM W CZACZU
ka¿dy mia³ okazjê strzelaæ
z ³uku do celu.
Dla uczniów gimnazjum zo-
sta³a zorganizowana akcja
„przebieranie = niepytanie” -
uczeñ przebrany nie bêdzie
pytany. Gimnazjaliœci staran-
nie przygotowywali siê do tej
akcji i w pi¹tek, na koryta-
rzach czackiej szko³y, prezen-
towali swoje stroje. Uczniowie
wcielili siê m.in. w: zwierzê-
ta, postacie z bajek, czy ¿o³nie-
rzy.
Samorz¹d Uczniowski og³osi³ równie¿
konkurs na bukiet wiosenny i czacka
szko³a zosta³a przybrana w kwiaty. Poja-
wi³y siê bukiety z ciêtych kwiatów, ale te¿
takie, których kwiaty by³y w³asnorêcznie
wykonane z ró¿nych materia³ów.

Gimnazjaliœci dla swoich m³odszych
kolegów
Uczniowie z klasy IIag gimnazjum: Kry-
stian Bia³y, Bartosz Albrecht, Damian
Gulik, Daniel Ludwiczak i Rafa³ Pelec,
w ramach projektu pn. „Oszczêdzanie
wœród uczniów szko³y podstawowej”
25 marca przygotowali lekcjê dla uczniów
klasy Ib szko³y podstawowej. Na lekcji
zosta³y omówione podstawowe zagadnie-

nia zwi¹zane z pieni¹dzem i jego znacze-
niem w codziennym ¿yciu. Podczas za-
jêæ uczniowie dostali za zadanie naryso-
wanie swojej skarbonki. Kolejnego dnia
uda³o im siê przeprowadziæ lekcjê w kla-
sie trzeciej szko³y podstawowej. Zajêcia
poœwiêcone by³y zagadnieniom zwi¹za-
nym z oszczêdzaniem oraz przeliczaniem
dochodów i wydatków rodziny. Praca
gimnazjalistów z kole¿ankami i kolega-
mi z m³odszych klas by³a nowym i cieka-
wym doœwiadczeniem.
Uczniowie sk³adaj¹ podziêkowania dla
pañ wychowawczyñ, Jolanty Krysman
i Patrycji Rychel-Samol¹g za umo¿liwie-
nie przeprowadzenia zajêæ w ich klasach.

ZS w Czaczu,  foto archiwum

Sukces goni sukces
Gustaw Tañski z klasy trzeciej zosta³ lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu Fi-
zycznego i Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego. Ostatnie etapy zmagañ
odby³y siê 14 i 22 marca br. w poznañ-
skich szko³ach. Uczniowie z wielkopol-
skich gimnazjów przez dwie godziny roz-
wi¹zywali zadania o ró¿nym stopniu trud-
noœci, obejmuj¹ce treœci wykraczaj¹ce
poza podstawê programow¹. Gustawowi
i jego opiekunom: panu Andrynowskie-
mu i pani Kozak, sk³adamy gratulacje!
War to dodaæ, ¿e uczeñ Gimnazjum
w Œmiglu jest tak¿e finalist¹ Wojewódz-
kiego Konkursu Historycznego.

Laureatka konkursu rejonowego
W sobotê, 15 marca, w Zespole Szkó³
Rolniczo-Budowlanych w Lesznie odby³
siê etap rejonowy XX Konkursu Wiedzy
Religijnej „Wierzê w Syna Bo¿ego”. Œmi-
gielskie gimnazjum reprezentowali: Ju-
lia Apolinarska, Aneta Józefczak i Mar-
cin Kaczmarek, którzy wraz z pozosta³y-
mi 56 uczestnikami przyst¹pili do zma-
gañ. Wœród siedmiu laureatów, którzy
uzyskali awans do etapu diecezjalnego,

WIEŒCI Z GIMNAZJUM W ŒMIGLU
znalaz³a siê uczennica klasy IIId - Aneta
Józefczak. Trzecioklasistka wraz z trze-
ma innymi uczestnikami uzyska³a naj-
wy¿szy wynik w konkursie.

O nauce i talentach
Do œmigielskiego gimnazjum we wtorek,
18 marca br., przyjecha³ niezwyk³y goœæ
- ojciec Karol Meissner - benedyktyn
z pobliskiego Lubinia, lekarz, teolog, spe-
cjalista od p³ciowoœci cz³owieka. Kap³an
spotka³ siê z m³odzie¿¹ w ramach cyklu
„Dlaczego warto siê uczyæ?”. Benedyk-
tyn przekonywa³ uczniów, ¿e ka¿dy ma
jakiœ talent. Zachêca³ m³odzie¿ do wybie-
rania nieprostych rozwi¹zañ i stawiania
sobie pytañ. Swój wyk³ad goœæ przepla-
ta³ zabawnymi anegdotami.

Szukali wiosny i …
Czy znam moje miasto? Takie pytanie
zadawali sobie pierwszego dnia wiosny
uczniowie klas pierwszych gimnazjum,
którzy pod opiek¹ nauczycieli uczestni-
czyli w grze terenowej. Najpierw grupy
pierwszoklasistów zosta³y zapoznane
z zasadami obowi¹zuj¹cymi na trasie raj-
du, a nastêpnie przyst¹pi³y do gry. Po

Œmiglu m³odzie¿ porusza³a siê wg wska-
zówek przygotowanych przez pomys³o-
dawcê zabawy, pana Tomasza Fr¹ckowia-
ka. Po drodze gimnazjaliœci musieli, np.
uwa¿nie czytaæ tablice informacyjne, czy
zmierzyæ obwód kamienia znajduj¹cego
siê w parku im. Barbary Ch³apowskiej.
Po przybyciu do szko³y, ka¿da z grup
rozwi¹zywa³a test sprawdzaj¹cy ich spo-
strzegawczoœæ i umiejêtnoœæ zapamiêty-
wania informacji. Po podsumowaniu wy-
ników okaza³o siê, ¿e najlepiej „miasto
wiatraków” zna grupa z klasy Id. Drugie
miejsce przypad³o dru¿ynie z kl. Ic,
a trzecie ekipie z kl. Ia.

Gimnazjum w Œmiglu, foto archiwum

Szukali wiosny i …

„Przebieranie = niepytanie”
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Wiosna... wiosna...
Nieco inaczej ni¿ zwykle w Zespole Szkó³
w Starym Bojanowie przywitano wiosnê.
Tym razem zorganizowano ogólnoszkol-
ny happening pod has³em „Wiosenny
Dzieñ Zdrowia”. By³ on odpowiedzi¹ na
konkurs pn. „Winiar”, do którego zg³osi-
³a siê klasa IB z wychowawczyni¹, Iren¹
Drzewieck¹.
Ka¿da klasa szko³y podstawowej mia³a za
zadanie przebraæ siê tego dnia za warzy-
wa i owoce, natomiast gimnazjaliœci re-
prezentowali ró¿ne dyscypliny sportowe.
Aby podkreœliæ wagê zdrowego od¿ywia-
nia oraz pozytywny wp³yw uprawiania
sportu, w szkole goœcili: dietetyk - Justy-
na Samol, trener judo UKS Lipno - Ma-
riusz B¹kowski wraz z zawodnikami oraz
by³y trener kadry Polski w trójboju si-
³owym i jednoczeœnie prezes Kobra
Jass Koœcian - Roman Szymkowiak
wraz z zawodnikiem. Po ciekawych
spotkaniach z goœæmi i zakoñczonej de-
gustacji przepysznych kanapek oraz
sa³atek przygotowanych przez uczniów
przyszed³ czas na wspólny aerobik pro-
wadzony przez nauczyciela w-f - Ilonê
Frydrych.
M³odsze klasy, aby zimê oddelegowaæ
od nas na dobre, spali³y tak¿e trady-
cyjn¹ Marzannê.

Dzieñ Logopedy
W marcu obchodzony jest Europejski
Dzieñ Logopedy. Z tej okazji Iwona Woœ-

WIEŒCI Z ZESPO£U SZKÓ£ W STARYM BOJANOWIE
Sochacka - szkolny
logopeda og³osi³a
konkurs plastyczny
dla dzieci grup „0”
oraz klas I-III szko³y
podstawowej. W tym
roku uczniowie wy-
konali prace pod ha-
s³em „Jesteœmy g³o-
skami twojego imie-
nia”. Odby³y siê tak-
¿e zajêcia w gr u-
pach, aby wszyst-
kim, nie tylko tym,
uczêszczaj¹cym zwy-
kle na æwiczenia, poprzez zabawê zwró-
ciæ uwagê na: koniecznoœæ poprawnej
wymowy, rozwijanie zasobu s³ownic-
twa, dba³oœæ jêzykow¹ w mowie potocz-
nej, a przede wszystkim podkreœliæ
rolê, jak¹ odgrywa terapia logopedycz-
na od najm³odszych lat.

Deutsch ist easy
4 kwietnia 2014 r. w I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Oskara Kolberga
w Koœcianie odby³ siê II Powiatowy
Konkurs Jêzyka Niemieckiego dla gim-
nazjalistów „Deutsch ist easy”.
Przebiega³ on dwuetapowo. W pierw-
szym etapie z jêzykiem niemieckim
zmaga³o siê 90 uczniów, a do fina³u
przesz³o 11 osób. Wœród finalistów zna-
laz³ siê uczeñ szko³y w Starym Boja-
nowie - W³odzimierz Lajsner z kl. IIIa.

I Targi Edukacyjne
19 marca w Zespole Szkó³ w Starym Bo-
janowie odby³y siê I Targi Edukacyjne,
zorganizowane przez doradcê zawodowe-
go - Ma³gorzatê Kêsick¹. Uczniom zapre-
zentowa³o siê dziesiêæ szkó³ ponadgim-
nazjalnych z naszego regionu. Swoj¹ ofer-
tê edukacyjn¹ przedstawi³y: I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce z Koœciana, III Liceum
Ogólnokszta³c¹ce z Leszna, IV Liceum
Ogólnokszta³c¹ce z Leszna, Zespó³ Szkó³
Ekonomicznych z Leszna, Zespó³ Szkó³
Technicznych z Leszna, Zespó³ Szkó³
Rolniczo-Budowlanych z Leszna, Zespó³
Szkó³ Elektroniczno-Telekomunikacyj-
nych z Leszna, Zespó³ Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych z Niet¹¿kowa, Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych z Koœciana i Zak³ad
Doskonalenia Zawodowego z Koœciana.

ZS Stare Bojanowo, foto archiwum

W Wielki Czwartek, tj. 17. kwietnia
o godz. 1100, na zaproszenie prze-

wodnicz¹cej Zarz¹du Osiedla nr II
w Œmiglu - Sylwii Koniecznej i radnego
tego okrêgu - Wojciecha Adamczewskie-
go, ponad trzydzieœcioro dzieci wraz ze
swymi opiekunami uda³o siê na wielka-
nocn¹ przeja¿d¿kê œmigielsk¹ kolejk¹
w¹skotorow¹ do Robaczyna. Pracownicy
MZKiM w Œmiglu ciekawymi dowcipa-
mi urozmaicili jazdê kolejk¹, która dla
najm³odszych by³a spor¹ atrakcj¹. Na
miejscu, czyli na placu zabaw przy sali
wiejskiej w Robaczynie, dla dzieci zorga-
nizowano wiele ciekawych zabaw i kon-
kursów sprawnoœciowych, jak choæby
np. s³ynny bieg z jajkiem. Interesuj¹cy by³
te¿ konkurs o tematyce wielkanocnej,
w którym dzieci musia³y wykazaæ siê
wiedz¹ na temat polskich Œwi¹t Wielka-
nocnych. W imprezie dzieciom towarzy-
szy³ te¿ zaj¹c wielkanocny - jeden z sym-
boli tych œwi¹t. Okaza³ siê on du¿¹

WIELKANOCNA PRZEJAŻDŻKA
atrakcj¹ dla dzieci. Pogoda dopisa³a w ten
dzieñ, wiêc dzieci wróci³y z wycieczki
bardzo zadowolone. Przejazdy wielka-
nocne œmigielsk¹ kolejk¹ w¹skotorow¹
wesz³y ju¿ do tradycji i na pewno bêd¹
kontynuowane tak¿e w latach nastêp-
nych, ku radoœci najm³odszych miesz-

kañców Osiedla nr II w Œmiglu.
Wojciech Adamczewski

foto archiwum

Wielkanocna przej¿d¿ka z zaj¹cem

Deutsch ist easy
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 MIESZKAŃCY ZIEMI ŚMIGIELSKIEJ W IV KORPUSIE POLSKIM
I BITWIE POD MONTE CASSINO c.d.

Na tu³aczym szlaku, w bitwie pod
Monte Cassino i na polach wielu

bitew II wojny œwiatowej, wœród ¿o³nie-
rzy polskich nie zabrak³o synów ziemi
œmigielskiej. Ró¿ne drogi prowadzi³y
tych m³odych ludzi w szeregi Wojska
Polskiego. Najwiêcej spoœród nich prze-
sz³o przez obozy jenieckie, gu³agi „nie-
ludzkiej ziemi”, gdy po wypowiedzeniu
wojny przez sowietów, po 17 wrzeœnia
1939 roku, dostali siê do niewoli. Prze-
bywaj¹c w niezwykle trudnych warun-
kach, nie pozbyli siê marzeñ o tym, by
ponownie z broni¹ w rêku walczyæ
o woln¹ Polsk¹. Wykorzystali wyj¹t-
kow¹ okazjê, gdy po wybuchu wojny
miêdzy dotychczasowymi sojusznika-
mi dosz³o do zawarcia paktu Sikorski -
Majski. Zd¹¿ali ró¿nymi drogami i spo-
sobami do formowanego na p³d. ZSRR
wojska. Nie wszyscy dotarli do celu,
a wielu z tych, którzy tam przybyli
zmar³o z wycieñczenia i ró¿nych cho-
rób. Czêœæ ¿o³nierzy dotar³a do swoich
towarzyszy innymi drogami, jak np.
przez obozy internowanych na Wê-
grzech i Rumunii. Te wszystkie drogi
by³y tak¿e udzia³em œmigielskich ¿o³-
nierzy. W zwi¹zku ze wspomnian¹ ju¿
70. rocznic¹ bitwy pod Monte Cassino,
warto przypomnieæ sylwetki tych dzi-
siaj nieznanych rodakom bohaterów.
Z ró¿nych wzglêdów nie mo¿na dzisiaj
w sposób szczegó³owy przybli¿yæ
¿yciowych i ¿o³nierskich dróg tych lu-

dzi. Zwróæmy uwagê wiêc na niektórych
z nich:
Na szczególn¹ pa-
miêæ zas³uguje
kpr Alojzy Nowak,
który urodzi³ siê
2 1 . 0 6 . 1 9 1 1
roku w Karminie.
Czynn¹ s³u¿bê woj-
skow¹ rozpocz¹³
w jednostce wojsko-
wej w Pleszewie. Po
odbytym przeszko-
leniu dalsz¹ s³u¿bê
pe³ni³ w Korpusie
Ochrony Pograni-
cza w Zaleszczy-
kach. Po zakoñcze-
niu s³u¿by wojsko-
wej wróci³ w rodzin-
ne strony. Kampa-
niê wrzeœniow¹
w 1939 roku roz-
pocz¹³ w szeregach
55 pu³ku piechoty
w Lesznie. Po 17
wrzeœnia trafi³ do
sowieckiej niewo-
li, sk¹d uda³o mu
siê przes³aæ kilka
listów do rodziny.
Przeszed³ typow¹
drogê do wojska

gen. Andersa. Zosta³ ¿o³nierzem 13 ba-
talionu strzelców 5 Kresowej Dywizji Pie-
choty. Wraz ze swoj¹ jednostk¹ w grud-
niu 1943 roku trafi³ do W³och. W dniu 11
maja 1944 roku uczestniczy³ w ataku na
wzgórze S. Angelo. Zgin¹³ 12 maja. Jego
grób znajduje siê na polskim cmentarzu
wojskowym Monte Cassino. Poœmiertnie
zosta³ odznaczony Krzy¿em Pami¹tko-
wym Monte Cassino, Gwiazd¹ za wojnê
1939-45 i Gwiazd¹ Italii.
c.d.n.

Jan Pawicki

kpr Alojzy Nowak
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Postaæ Krzysztofa Arciszewskiego,
mimo ¿e niezwykle barwna i œciœle

zwi¹zana ze Œmiglem, jest ma³o znana.
Aby to zmieniæ, Centr um Kultur y
w Œmiglu wraz ze Œmigielskim Towarzy-
stwem Kulturalnym zorganizowa³o pre-
lekcjê pt. „Krzysztof Arciszewski banita
i bohater”, przygotowan¹ i wyg³oszon¹
8 kwietnia br. przez dr Eugeniusza Œli-
wiñskiego.
Krzysztof Arciszewski urodzi³ siê w 1592
roku w Rogalinie, który jego matka, He-
lena Zakrzewska, wnios³a w wianie swe-
mu mê¿owi, Eliaszowi Arciszewskiemu.
Wkrótce Krzysztof wraz z rodzicami
i starszym bratem, równie¿ Eliaszem
przeniós³ siê do Œmigla, którego jedn¹
z czêœci zakupili Arciszewscy i tu, zgod-
nie z wiar¹ rodziców, szkoli³ siê w znanej
œmigielskiej szkole ariañskiej. W wieku
16 lat rozpocz¹³ naukê we Frankfurcie
nad Odr¹. Od roku 1619 s³u¿y³ na dwo-
rze hetmana polnego litewskiego Krzysz-
tofa Radziwi³³a, pod wodz¹ którego wzi¹³
udzia³ m.in.w wyprawie inflandzkiej.
W domu Arciszewskich nie wiod³o siê
najlepiej. W ³aski ojca Krzysztofa wkrad³
siê przebieg³y prawnik - Kacper Jaruzel
BrzeŸnicki. Wykorzystuj¹c ca³y arsena³
prawnych kruczków oraz naiwnoœæ Ar-
ciszewskiego szybko sta³ siê on formal-
nym w³aœcicielem dóbr rodziny. Zatem,
kiedy 30-letni Arciszewski wróci³ do
domu, zasta³ maj¹tek w ruinie. Nie mia³
w¹tpliwoœci, ¿e to wina BrzeŸnickiego,
z którym zreszt¹ od dawna rodzina Arci-
szewskich toczy³a rozmaite spory. Krzysz-
tof postanowi³ zakoñczyæ tê sprawê raz
na zawsze. 19 kwietnia 1623 roku wraz
z bratem oraz kilkoma ludŸmi zatrzyma-
li bryczkê BrzeŸnickiego, wracaj¹cego
z posiedzenia sejmiku w Œrodzie. Arci-
szewski zarzuci³ mu sznur na szyjê
i powlók³ konno pod szubienicê w Poni-
nie, gdzie tracono z³oczyñców. Tam da³
mu ostatni¹ szansê, by zrezygnowa³
z zagarniêtych dóbr. BrzeŸnicki pomimo
strachu, maj¹c nadziejê, ¿e nie odwa¿¹
siê zrobiæ mu krzywdy, nie ugi¹³ siê na-
ciskom.
Arciszewski wypali³ do niego z rusznicy,
chwilê potem (wg. aktu oskar¿enia)
strzelili do BrzeŸnickiego bracia Krzysz-
tofa - Eliasz i najm³odszy Bogus³aw,
a nastêpnie kilku ich towarzyszy. BrzeŸ-
nicki ¿y³ jeszcze, gdy Krzysztof poder¿n¹³
mu gard³o, wyci¹gn¹³ jêzyk i przybi³ go
no¿em do szubienicy. Zw³oki prawnika
pozostawili na drodze. Czyn ten sprawi³,
¿e zosta³ skazany na infamiê oraz bani-
cjê, a tak¿e wygnano go z kraju.

BANITA I BOHATER

Arciszewski w 1623 roku przyby³ wraz
z bratem do Holandii i osiad³ w Hadze.
Zapewne wtedy przeszed³ na kalwinizm,
którego wyznawc¹ zosta³ ju¿ do koñca
¿ycia. Dziêki poparciu i pomocy finanso-
wej hetmana Krzysztofa Radziwi³³a podj¹³
studia w dziedzinie in¿ynierii wojskowej
i artylerii. Studiowa³ równie¿ nawigacjê
na uniwersytecie w Lejdzie. Bra³ udzia³
w wojnie trzydziestoletniej. Po kilkumie-
siêcznym pobycie w Polsce (zima 1625/
1626) uda³ siê do Francji i kszta³ci³ siê
w Pary¿u w zakresie artylerii. Pe³ni³ funk-
cjê tajnego wys³annika hetmana Radzi-
wi³³a na dworze francuskim, czym nara-
zi³ siê królowi Zygmuntowi III Wazie.
W roku 1629, pod sztandarem francu-
skim kardyna³a Richelieu, zdobywa³ pro-
testanck¹ twierdzê La Rochelle.
W listopadzie 1629 roku zaci¹gn¹³ siê do
s³u¿by holenderskiej w Kompanii Za-
chodnioindyjskiej w stopniu kapitana.
Dotar³ do Brazylii razem z 7-tysiêczn¹
ekspedycj¹ wys³an¹ przeciw Hiszpanii
i Portugalii. 13 lutego 1630 roku wraz
z desantem wojsk kompani wyl¹dowa³
w Pernambuco. Bra³ udzia³ w wielu bi-
twach i potyczkach. Szturmowa³ twierdze
Olinda i Recife. Pod jego dowództwem
holenderski desant zaj¹³ wysepkê Itama-
racá. Dziêki odwadze i walecznoœci, któr¹
wykazywa³ siê w boju, szybko awansowa³
do rangi majora. W 1633 roku powróci³
do Niderlandów, gdzie ponownie zawie-
rzono jego doœwiadczeniu i po awanso-
waniu na stopieñ pu³kownika wys³ano go
do Brazylii. Arciszewski na czele 366 lu-
dzi obsadzi³ ufortyfikowany przyczó³ek
nazwany Fort Oranje (Forte de Santa
Cruz). Najs³ynniejsze jego osi¹gniêcia
militarne, to zdobycie twierdzy Arrayal

(Castello Real) i Porto Calvo (18 stycz-
nia 1636) oraz oblê¿enie Nazareth.
W 1637 roku zosta³ wicegubernatorem
holenderskiej Brazylii, podw³adnym hra-
biego Maurycego de Nassau-Siegen.
Przez pewien czas pe³ni³ tak¿e funkcjê
wodza naczelnego si³ holenderskich w
Brazylii. Ró¿nica pogl¹dów, na sposób
prowadzenia kampanii w Brazylii pomiê-
dzy Arciszewskim a hrabi¹ de Nassau,
doprowadzi³a jednak do powrotu Arci-
szewskiego do Holandii w 1637 roku.
Rok póŸniej z³y obrót spraw na kontynen-
cie po³udniowoamerykañskim sk³oni³
Niderlandy do ponownego wys³ania do
Brazylii, tym razem ju¿ genera³a Arci-
szewskiego. Gubernator de Nassau po
raz kolejny poczu³ siê zagro¿ony i prze-
forsowa³ w Radzie Politycznej kolonii
zwolnienie Krzysztofa Arciszewskiego ze
s³u¿by i odes³anie go do Holandii. Decy-
zja rady nie zosta³a uznana przez parla-
ment holenderski, jednak ambicja Arci-
szewskiego nie pozwoli³a mu na biernoœæ
i osobiœcie poprosi³ o dymisjê.
Przez ca³y okres pobytu w Ameryce, Ar-
ciszewski spisywa³ swoje obserwacje
dotycz¹ce plemion indiañskich, z który-
mi walczy³ ramiê w ramiê lub zetkn¹³ siê
na swej drodze. By³y to niezwykle cenne
i wnikliwe etnograficzne obserwacje,
z wielkim szacunkiem przyjmowane
przez œrodowisko naukowe XVII-wiecz-
nej Holandii. W 1646 roku powróci³ do
Polski i przyj¹³ ponowion¹ przez króla
W³adys³awa IV Wazê propozycjê objêcia
dowództwa artylerii koronnej.
Pod panowaniem Jana II Kazimierza
Wazy uczestniczy³ w wojnach z koza-
czyzn¹ i Tatarami. We wrzeœniu 1648
roku, podczas powstania Chmielnickie-
go, dowodzi³ obron¹ Lwowa, bra³ udzia³
w odsieczy Zbara¿a, a tak¿e walczy³
w bitwach pod Zborowem i Pi³awcami.
Wykorzystuj¹c swoje doœwiadczenia wy-
niesione ze s³u¿by w Brazylii, wprowa-
dzi³ wiele reform i udoskonaleñ w dzie-
dzinie artylerii i budowy fortyfikacji.
Ambicja Arciszewskiego po raz kolejny
wziê³a górê. Na skutek otwartego kon-
fliktu z kanclerzem wielkim koronnym
Jerzym Ossoliñskim, podówczas miano-
wanym generalissimusem, w 1650 roku
z³o¿y³ dymisjê z zajmowanych stanowisk
i odsun¹³ siê w zacisze rodzinne.
By³ utalentowanym poet¹, napisa³ m.in.
Wiersze, ktoremi Ich Moœæ PP. K. i Eliasz
Arciszewscy, z ojczyzny in exilium id¹c i w
okrêt wsiadaj¹c, rodzice bardzo ¿a³osne
¿egnali.
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Zmar³ w 1656 roku i mia³ zostaæ pocho-
wany w Lesznie. Jednak¿e by³ to okres
tzw. „potopu szwedzkiego”. W 1656 r.
Szwedzi zajêli Leszno i na ich stronê
od razu przeszli tutejsi mieszczanie.
Gdy pod miasto nadci¹gnê³y wojska
polskie dowodzone przez Piotra Opa-
liñskiego, wojewodê podlaskiego,

mieszkañcy wraz z Szwedami stanêli
do obrony miasta, jednak ponieœli klê-
skê. W kwietniu tego roku zwyciêskie
wojska wesz³y do miasta, a ok. 4 tys.
mieszczan oraz Szwedzi uciekli na
Œl¹sk. Miasto zosta³o spl¹drowane
i zdewastowane. Wybuch³ równie¿ po-
¿ar, który p³on¹³ trzy dni. Sp³on¹³ wte-

Pierwsze miesi¹ce ka¿dego nowego
roku, to czas podsumowañ i walnych

zebrañ. Nie inaczej jest w spó³ce prawa
handlowego „ŒMIGROL”, która 2013 rok
podsumowa³a na Zwyczajnym Zgroma-
dzeniu Wspólników w restauracji Poemat
27 marca br. Na spotkanie, oprócz udzia-
³owców i pracowników, przybyli równie¿
zaproszeni goœcie: starosta powiatu -
Andrzej Jêcz, burmistrz Œmigla - Wiktor
Snela, prezes Gminnego Zwi¹zku Rolni-
ków Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu - Zygmunt Konieczny, prezes
Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Œmiglu
- Aleksy Adamczewski oraz radca praw-
ny Spó³ki - Kamila £awecka-Smolarek.
Wspólnikami Spó³ki „Œmigrol” jest 26
Kó³ek Rolniczych (jako osoby prawne)
oraz 32 pracowników (jako osoby fizycz-
ne). Z przedstawionego na zgromadze-
niu sprawozdania wynika³o, ¿e spó³ka

CO S£YCHAÆ W ŒMIGROLU?
osi¹gnê³a w ubieg³ym roku zadawalaj¹-
cy wzrost przychodów w dzia³alnoœci
warsztatowej. Wynik dodatni uzyska³a
równie¿ dzia³alnoœæ Stacji Kontroli Pojaz-
dów. Straty odnotowano jedynie w dzia-
³alnoœci mechanizacyjnej. Najwiêksz¹
pozycjê w kosztach stanowi utrzymanie
pracowników, których œrednie zatrudnie-
nie na umowê o pracê wynios³o 42 osoby
(w porównaniu z 2012 r. zatrudnienie
wzros³o o 1 pracownika).
W 2013 roku spó³ka poczyni³a wiele in-
westycji i zakupów, m.in. zakupiono sa-
mochód osobowy CITROEN, ci¹gnik
rolniczy ARES 630, silnik do komb. BI-
ZON 594/21, sprê¿arkê do SKP oraz
wymieniono szarpak w SKP. Z planów na
2013 nie uda³o siê jedynie przeprowadziæ
kapitalnego remontu centralnego ogrze-
wania. Spó³ka tradycyjnie wspiera³a rów-
nie¿ dzia³alnoœæ Gminnego Zwi¹zku KiOR,

klubu KS Pogoñ
w Œmiglu, Kó³ko Rol-
nicze w Czaczu, szko-
³ê muzyczn¹ w Ko-
œcianie oraz osobê
niepe³nosprawn¹.
Po czêœci oficjalnej,
w czasie której nast¹-
pi³o udzielenie abso-
lutorium Radzie Nad-
zorczej i Zarz¹dowi,
nast¹pi³a chwila wol-

nych g³osów i wniosków. Jako pierwszy
g³os zabra³ starosta koœciañski - Andrzej
Jêcz, któr y pogratulowa³ przychodu
i zysku spó³ce, zw³aszcza w kryzysie go-
spodarczym, jaki nas dotyka. Zaznaczy³,
i¿ spó³ka jest bardzo dobrze gospodaro-
wana, a g³ówna zas³uga le¿y po stronie
prezesa zarz¹du. Szczególna uwagê sta-
rosta zwróci³ na to, ¿e firma zatrudnia a¿
42 osoby. Na zakoñczenie ¿yczy³ dal-
szych sukcesów.
Nastêpnie g³os zabra³ burmistrz Œmigla
- Wiktor Snela, któr y zaznaczy³, ¿e
wszystko, co zosta³o powiedziane jest
rzetelne i prawdziwe, a tak¿e, ¿e jest
szczêœliwy ze stabilnoœci firmy, a tym
samym z tego, ¿e ludzie w niej pracuj¹cy
mog¹ czuæ siê bezpiecznie ju¿ od tylu lat.
Na zakoñczenie pogratulowa³ i ¿yczy³
wszelkiej pomyœlnoœci.
Kolejn¹ osob¹, która zabra³a g³os, by³
prezes GZRKiOR w Œmiglu - Zygmunt
Konieczny. Podziêkowa³ on za pomoc fi-
nansow¹ i wsparcie firmy oraz ¿yczy³
dalszych sukcesów i rozwoju firmy. Jako
ostatni g³os zabra³ prezes Banku Spó³-
dzielczego w Œmiglu - pan Aleksy Adam-
czewski. Podziêkowa³ on za zaufanie
spó³ki do banku, pogratulowa³ wyniku
finansowego za 2013 rok oraz w ¿artobli-
wym tonie, ¿yczy³ spó³ce lepszych wyni-
ków, a mo¿e i takich dobrych, jak ma
bank.

M.D.
foto Magdalena DymarkowskaZwyczajne zgromadzenie wspólników „Œmigrolu”

W  Przedszkolu Samorz¹dowym
           w Œmiglu zrealizowano program
pn. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Naj-
pierw dzieci wybra³y siê do sklepu, aby zo-
baczyæ, jakie warzywa i owoce s¹ dostêp-
ne wiosn¹. Potem do przedszkola zapro-
szono pielêgniarkê - Dorotê Markowsk¹,
która ciekawie opowiada³a o zdrowym
od¿ywaniu. Dzieci wyszukiwa³y obrazki
z produktami, które powinny spo¿ywaæ na
œniadanie, obiad, podwieczorek i kolacjê.
Dowiedzia³y siê, ¿e owoce i warzywa nale-
¿y jeœæ minimum piêæ razy dziennie. Wa¿-
ne s¹ równie¿ produkty zbo¿owe. Podczas
kolejnych zajêæ, pani kucharka - Dorota
Kozak oraz starsi koledzy z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie poka-

ZDROWO W PRZEDSZKOLU
zali przedszkolakom, jak wykonaæ apetycz-
ne, a przede wszystkim zdrowe kanapki.
Dzieci z zapa³em przyst¹pi³y do pracy. Na
kanapkach pojawi³y siê wiosenne pasty
oraz sezonowe warzywa. Œniadanie by³o
naprawdê pyszne.
W „Dniu Marchewki”
dzieci ubrane by³y na
pomarañczowo. Naj-
pierw wykona³y syl-
wety warzywa z kolo-
rowego papieru, a na-
stêpnie pozna³y
od¿ywcze w³aœciwo-
œci marchewki i uczy-
³y siê wprowadzaæ j¹
do jad³ospisu w ró¿no-

rodnych formach. Samodzielnie przygoto-
wa³y surówkê, któr¹ z apetytem zjad³y.
Celem projektu by³a popularyzacja ochro-
ny przyrody, wzrost œwiadomoœci wœród
dzieci zdrowego od¿ywiania, uczenie kre-
atywnego myœlenia, samodzielnoœci i po-
dejmowania inicjatyw.

E. Lemañska, foto archiwum

Dzieñ Marchewki

dy m.in. koœció³ kalwiñski, w którym
znajdowa³a siê trumna Krzysztofa Ar-
ciszewskiego. I tak spe³ni³a siê kl¹twa
BrzeŸnickiego, który mia³ ponoæ zawo-
³aæ przed œmierci¹: „Bodaj ¿eœ, zbóju,
miejsca na grób swój nie znalaz³ na tej
ziemi!”.

M.D.
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Ziemia Œmigielska w 1939 r. obejmo-
wa³a 3 jednostki administracyjne:

miasto Œmigiel, gminê Œmigiel i gminê
Stare Bojanowo. W 1939 r. mieszka³y
w Œmiglu 4273 osoby, a wœród nich: 3796
katolików, 454 ewangelików i 3 osoby
narodowoœci ¿ydowskiej. ¯ydzi przed
wybuchem wojny wyprowadzili siê do
Koœciana. Mniejszoœæ niemiecka by³a
grup¹ silnie ekonomiczn¹. W mieœcie
mia³a: 2 firmy budowlane, 2 piekarnie,
3 masarnie, 6 m³ynów, browar, 3 kuŸnie
i 3 restauracje oraz 2 cegielnie w Niet¹¿-
kowie i Przysiece Starej. Do Niemców na-
le¿a³y du¿e maj¹tki ziemskie w: Broniko-
wie, Morownicy, Koszanowie, Parsku,
Wonieœciu i Starym Bojanowie. Mniej-
szoœæ niemiecka stara³a siê, by ¿adna
w³asnoœæ niemiecka nie przesz³a w rêce
Polaków, czego dowodem jest fakt, ¿e
Niemka, Emma Rolle chcia³a sprzedaæ
dom Polakowi, ale wymuszono na niej
cofniêcie tej sprzeda¿y. Innym przyk³a-
dem wskazuj¹cym na pomyœlnoœæ gospo-
darcz¹ Niemców by³ fakt, ¿e m³ynarz nie-
miecki, Fritz Hoffmann, który posiada³
tylko wiatrak, wykupi³ od polskiego ch³o-
pa, Franciszka Felerskiego, ziemiê po³o-
¿on¹ przy szosie Œmigiel-Stare Bojanowo
i w latach 1937-1938 wybudowa³ na niej
nowoczesny m³yn motorowy.
W sierpniu 1939 r. zaobser wowano
zwiêkszon¹ aktywnoœæ miejscowych
Niemców. Niektórzy z nich codziennie
zbierali siê w restauracji Niemki Ris-
smann, znajduj¹cej siê przy rynku, na
spotkania i s³uchanie audycji niemiec-
kich radiostacji. Niektórzy m³odzi, nie-
mieccy aktywiœci kilka tygodni przed
wybuchem wojny, uciekli do Niemiec, by
wkroczyæ razem z wojskiem najeŸdŸcy.
Syn niemieckiego rzeŸnika Ludwiga wy-
jecha³ w sierpniu do Niemiec, by wkro-
czyæ razem z wojskiem niemieckim do
Starego Bojanowa. Niemcy w Œmiglu
posiadali 20 sklepów oraz w³asn¹ ksiêgar-
niê. Ca³y personel szpitala miejskiego
stanowi³y Diakoniski, niemieckie siostry
zakonne. Niemcy korzystali z pe³nej swo-
body organizacyjnej, gospodarczej, kul-
turalnej, wyznaniowej i narodowoœciowej.
Mieli tak¿e swoje organizacje gimna-
styczne, gospodarcze i œpiewacze. Posia-
dali parafiê ewangelick¹, cmentarz i swo-
jego pastora. Do 1938 r. w radzie miej-
skiej zasiada³o 3 Niemców, a w 1939 r.
radnym by³ kowal Adolf Henschel. Nie-
miecka Kasa Oszczêdnoœci i Po¿yczki
w 1938 r. mia³a 139 cz³onków, a po wybu-
chu wojny przejê³a kapita³ polskiego Ban-
ku Ludowego w Œmiglu.
Dnia 24. 08. 1939 r. og³oszono mobiliza-

ZIEMIA ŒMIGIELSKA W 1939 ROKU
cjê powszechn¹. W³adze miasta i so³tysi
dorêczali karty mobilizacyjne, by w 24
godzinach zg³osiæ siê do swoich jedno-
stek. W³adze polskie zaleci³y kopanie
rowów przeciwlotniczych. W odezwie do
ludnoœci cywilnej starosta zarz¹dzi³by: za-
chowaæ spokój, byæ pos³usznym organi-
zatorom obrony przeciwlotniczej, pilnie
s³uchaæ obwieszczeñ i stosowaæ siê do
zarz¹dzeñ. 25 sierpnia Rada Miejska Œmi-
gla uchwali³a dodatek miejski w kwocie
1500 z³otych dla jedynych ¿ywicieli ro-
dzin powo³anych pod broñ. Ludnoœæ wraz
z ¿o³nierzami Œmigielskiej Kompani
Obrony Narodowej budowa³a ró¿ne
umocnienia obronne w okolicach Czacza.
Spo³eczeñstwo ziemi œmigielskiej bardzo
aktywnie w³¹czy³o siê do zbiórki pieniê¿-
nej, aby dozbroiæ Kompaniê Œmigielsk¹.
Ewakuowano urzêdy i pracowników
poczty. 3 wrzeœnia po 2300 wyjecha³y sa-
mochodem w³adze miasta z burmi-
strzem, udaj¹c siê przez Œrem do Œrody.
Aby utrzymaæ ³ad i porz¹dek, nastêpne-
go dnia zawi¹za³ siê polsko-niemiecki
komitet z mistrzem z³otniczym, Stanis³a-
wem Grabowskim na czele.
Napiêcie i panika spowodowa³y masow¹
ucieczkê polskiej ludnoœci cywilnej przed
okupantem na wschód, by przekroczyæ
liniê rzeki Warty. Zabierano to, co mo¿-
na by³o zabraæ na wóz konny, najpotrzeb-
niejsze rzeczy, ¿ywnoœæ (m.in. chleb,
smalec, wêdzon¹ s³oninê), naczynia, pie-
rzyny, koce, p³aszcze i inne rzeczy, a po-
nadto worki ¿yta i owsa dla koni. Niektó-
rzy rolnicy pêdzili te¿ krowy. Uciekinie-
rzy jechali ró¿nymi drogami, m.in. przez:
Wonieœæ, Gry¿ynê, Racot, Witkówki oraz
Gorzyce w kierunku Œremu. Uciekinie-
rzy z Bruszczewa i Œmigla dotarli a¿ do
wsi Luciny za Œremem. Wokó³ by³o wi-
daæ ³uny po¿arów, gdy¿ nasze wojsko
pali³o wszystkie stogi na polach. Gdy
Niemcy spotkali uciekinierów, to naka-
zali im powrót do swoich domów.
Na podstawie ustawy o stanie wyj¹tkowym
pañstwa starosta koœciañski - Tadeusz
Karpiñski zarz¹dzi³ aresztowania miejsco-
wych Niemców, tzw. volksdeutschów,
mê¿czyzn do noszenia broni. Z terenu
Œmigla i okolicy internowano kilkadziesi¹t
osób. Mia³o to zmniejszyæ zagro¿enie
przed masow¹ dywersj¹. W Œmiglu by³a
bardzo aktywna grupa m.in. Heinricha
Hentschela z Niet¹¿kowa. Internowanych
z gmin Œmigiel i Stare Bojanowo zgroma-
dzono dnia 1. 09. 1939 r. w Koœcianie,
w sali Towarzystwa „Sokó³”. Internowani
pod eskort¹ wojska zostali skierowani
w pieszej kolumnie na wschód Polski,
2 wrzeœnia dotarli forsownym marszem do

Œremu, a 3 wrzeœnia do Œrody. Nastêp-
nie udali siê przez Mi³os³aw, Pyzdry
i S³upcê w rejon Konina i Turku, a¿ 12
wrzeœnia znaleŸli siê niedaleko Ko³a. Tam
nie wytrzyma³ trudów marszu i zmar³
Fritz von Hoffmannswaldau, w³aœciciel
maj¹tku w Koszanowie. Dnia 27 sierpnia,
przez dowództwo 17 pu³ku u³anów
w Lesznie, zosta³ og³oszony alarm. Dru-
gi szwadron pu³ku wyjecha³ na pograni-
cze, by póŸniej stacjonowaæ w Morowni-
cy. Stamt¹d by³y wysy³ane patrole w re-
jon W³oszakowic - Barchlina, by patrolo-
waæ teren w obawie zaskoczenia przez
Niemców. Patrole te by³y silne i liczy³y
oko³o 40 ludzi. Wyposa¿enie patrolu sta-
nowi³ cekaem na taczance i dzia³ko prze-
ciwpancerne, przy pomocy, którego mo¿-
na by³o uderzyæ na czo³gi nieprzyjaciela.
W sierpniu 1939 r. zorganizowano Batalion
Obrony Narodowej w Koœcianie, któremu
podlega³y trzy kompanie: koœciañska,
czempiñska i œmigielska. Dowódc¹ œmi-
gielskiej kompani by³ por. Stanis³aw Cy-
bulski, a szefem kompani sier¿ant Franci-
szek Jacygard z Ostrowa Wlkp. Kompa-
nia ta sk³ada³a siê z trzech plutonów pie-
choty, którymi dowodzili w randze porucz-
ników: Stanis³aw Plewa - nauczyciel
z Wyderowa, Edward Szwarc - nauczyciel
z Bruszczewa, a tak¿e Jan W¹siak - urzêd-
nik z Gliñska. Ponadto w sk³ad kompani
wchodzi³ te¿ jeden pluton karabinów ma-
szynowych, którego dowódc¹ by³ por. Jan
Cieœlawski. W podobny sposób by³y zor-
ganizowane pozosta³e kompanie. Kompa-
nie Obrony Narodowej by³y zgrupowane
w Œmiglu, Koœcianie i Czempiniu. Oko³o
po³owy sierpnia 1939 r. kompania œmigiel-
ska wycofa³a siê z miasta Œmigla i zajê³a
pozycjê w miejscowoœci Czacz, po³o¿onej
o 3 km na pó³noc od Œmigla. Przygotowy-
wa³a siê ona do obrony buduj¹c umocnie-
nia, które mia³y utrudniæ pochód wojsk
nieprzyjacielskich.
Dnia 29 sierpnia 1939 r. Niemcy mieszka-
j¹cy w Œwiêciechowie wywo³ali zamieszki
i wtedy z Morownicy wysz³y do Œwiêcie-
chowy dwa plutony 2 szwadronu 17 pu³-
ku u³anów, którymi dowodzi³ ppor. Stry-
ja. Jeden pluton maszerowa³ przez B³ot-
kowo i Wilkowice do Œwiêciechowy,
a drugi pluton okr¹¿y³ miasteczko od
strony Leszna. Niemcy otworzyli ogieñ
do ¿o³nierzy polskich i po krótkiej walce
¿o³nierze polscy wyprowadzili niemiec-
kich dywersantów, spoœród których wie-
lu nie by³o mieszkañcami Œwiêciechowy.
Z³apanych Niemców ¿o³nierze prowadzili
przez: Krzycko, Bronikowo, Morownicê,
Œmigiel do Koœciana i dalej na wschód.

mgr Franciszek Cieœlik
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W tegorocznym konkursie wziê³o
udzia³ 61 zaprzêgów. Zawody tra-

dycyjnie rozpocz¹³ przejazd bryczek uli-
cami miasta. Nastêpnie, ju¿ po powrocie
na hipodrom, burmistrz Œmigla Wiktor
Snela oficjalnie otworzy³ XI W³oœciañskie
Zawody w Powo¿eniu Zaprzêgami. Pod-
czas ceremonii otwarcia minut¹ ciszy
uczczono pamiêæ S³awomira Jêdrkowia-
ka, dzia³acza Stowarzyszenia Sportowe-
go „Pegaz”. Zebrani zawodnicy, goœcie
oraz widzowie wys³uchali hymnu Polski
oraz, w zwi¹zku z dziesiêcioleciem przy-
st¹pienia Polski do Unii Europejskiej,
hymnu unijnego. Wœród zaproszonych
goœci byli: pos³anka na Sejm RP Ma³go-
rzata Adamczak, starosta koœciañski An-
drzej Jêcz, Iwona Bereszyñska - przewod-
nicz¹ca Rady Powiatu Koœciañskiego, dr
Tadeusz Grygier - powiatowy lekarz we-
terynarii, bryg. mgr in¿. Jaros³aw Toma-
szewski - komendant powiatowy Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie,
m³odszy inspektor Tomasz Toporek -
zastêpca komendanta powiatowego Po-
licji w Koœcianie, Krzysztof Kuciak - kie-
rownik posterunku Policji w Œmiglu, Fe-
liks Banasik - radny Rady Powiatu Ko-
œciañskiego. Gospodarzy i organizatorów
reprezentowali Burmistrz Œmigla, zastêp-
ca burmistrza Wies³awa Poleszak - Kra-
czewska, Wies³aw Kasperski - przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla, Józef Cie-
œla - honorowy przewodnicz¹cy zawodów,
Lech Kowalski - prezes Stowarzyszenia
Sportowego „Pegaz” i kierownik organi-
zacyjny zawodów.
Po odprawie sêdziów z zawodnikami za-
przêgi ruszy³y na tor. Do pokonania by³o
18 przeszkód na dystansie 640 metrów.
Po raz pierwszy czas przejazdu by³ mie-
rzony przez fotokomórkê.  Za ka¿de zrzu-
cenie pi³eczki z kegla sêdziowie liczyli
trzy punkty karne, za pierwsze niepos³u-
szeñstwo koni równie¿ trzy punkty kar-
ne, za drugie piêæ a za trzecie grozi³a
dyskwalifikacja.
Zawodnicy klasyfikowani byli wed³ug

XI WŁOŚCIAŃSKIE POWOŻENIE
czasu przejazdu w czterech kategoriach:
konie du¿e pary, konie du¿e pojedynki,
kuce pary, kuce pojedynki. Jako ostatni
odby³ siê konkurs Memoria³owy im. Ire-
neusza Maœliñskiego, w którym bior¹
udzia³ trzy najlepsze zaprzêgi z konkur-
su koni du¿ych par.
Uczestnicy klasyfikowani byli równie¿
w I Zawodach z cyklu  „Grand Prix” 2014.
Do klasyfikacji brane s¹ wyniki z zawo-
dów rozgrywanych w Bukówcu, Jezior-
kach, Siedlnicy, Œmiglu.
Goœciliœmy równie¿ dwa zaprzêgi repre-
zentuj¹ce Fundacjê Pana Smolenia z sie-
dzib¹ w Baranówku ko³o Poznania. Fun-
dacja Stworzenia Pana Smolenia powo-
³ana zosta³a w roku 2007 przez aktora
kabaretowego Bohdana Smolenia. G³ów-
nym celem Fundacji jest pomoc osobom
niepe³nosprawnym poprzez prowadzenie
zajêæ hipoterapeutycznych. W parapowo-
¿eniu I miejsce zaj¹³ Tomasz Cichosz
a II miejsce Sandra Szulczyñska.
Podczas zawodów przepiêkny pokaz d¿y-
gitówki, czyli sztuki jazdy konnej o cha-
rakterze akrobatycznym zaprezentowali
kaskaderzy konni z Apolinarski Group
z Bukówca Górnego.
Imprezê zakoñczy³o wrêczenie pucha-
rów i nagród. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pami¹tkowe statuetki.

Wyniki XI W³oœciañskich Zawodów
w Powo¿eniu Zaprzêgami.
Konkurs 1 Konie w zaprzêgach parokon-
nych (fundator pucharów Burmistrz Œmi-
gla):1 miejsce Marcin Prajs (Boszkowo),
II m Marcin Paw³owski (S¹dzia),
III m Artur Derenda (Dêbowo).
Konkurs 2 Konie z zaprzêgach pojedyn-
czych (fundator pucharów Starosta Ko-
œciañski): I m Krzysztof Wiœniewski (Ko-
walewo) II m Jaros³aw Bartkowiak  (Œmi-
giel), III m Emil Frankowski (W³oszako-
wice).
Konkurs 3 kuce w zaprzêgach parokon-
nych (fundator pucharów Marsza³ek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego): I m Do-

minika Rimke (Brenno), II m S³awomir
Starkbauer (Œmigiel), III m Micha³ Sta-
wiñski (Bolewice).
Konkurs 4 Kuce w zaprzêgach pojedyn-
czych (fundator pucharów Radio ELKA):
I m Piotr NiedŸwiecki (Szymanowo), II
m Julia Frankiewicz (Poznañ), III m Wik-
tor Jêœkowiak (Brenno).
Konkurs 5 Memoria³owy Konkurs Koni
w zaprzêgach parokonnych: I m Marcin
Paw³owski (S¹dzia), II m Artur Derenda
(Dêbowo), III m Marcin Prajs (Boszko-
wo).
W konkursie memoria³owym zwyciêzca
otrzymuje puchar przechodni ufundowa-
ny przez Burmistrza Œmigla.
Wrêczono równie¿ nagrody specjalne:
puchar dla naj³adniejszego zaprzêgu
ufundowany przez „Gazetê Koœciañsk¹”
otrzyma³ zaprzêg Adama Pikosza (za-
przêg parokonny) a nagrodê fair play -
£ukasz Ha³upka (Grotniki).
Sponsorem g³ównym zawodów jest Do-
mrel - Biuro Us³ug Inwestycyjnych Sp.
z o.o., którego dzia³alnoœæ koncentruje
siê na realizacji projektów parków wia-
trowych na terenie ca³ej Polski. W gro-
nie sponsorów znaleŸli siê równie¿: Fir-
ma Michel  ze Œmigla specjalista w ¿ywie-
niu zwierz¹t (która ufundowa³a worki
z pasz¹),  PHU INSTAL Mariusz Trafas
z Gliñska, firma KUNERT POLADOWO,
Pawe³ Walkowiak - sklep metalowy AR-
MET w Œmiglu,
Organizatorami zawodów byli: Stowarzy-
szenie Sportowe „Pegaz”, Honorowy
Przewodnicz¹cy zawodów burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, Honorowy Prze-
wodnicz¹cy Senior Józef Cieœla a wspó³-
organizatorem Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu.
W przeprowadzeniu zawodów pomogli
stra¿acy z OSP Œmigiel oraz harcerze
z Hufca Œmigiel.
Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w zawo-
dach i zapraszamy za rok.

OKFiR
foto OKFiR

S³awomir Starkbauer reprezentuj¹cy ŒmigielZwyciêzca memoria³u Marcin Paw³owski
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CZEŒÆ 3
c.d. Koœcian
W czasie, kiedy w ró¿nych miejscowo-
œciach powstawa³y drukarnie, i tu przez
czas niejaki od r. 1648 istnia³a prasa. Za
Jana Kazimierza wojska Karola Gustawa
podczas pierwszej wojny szwedzkiej r.
1655 zajê³y K., ale ju¿ roku nastêpnego
Krzysztof ¯egocki, starosta babimoski,
fortelem miasto odebra³ i 400 szwedów
stoj¹cych za³og¹ rozbroi³. PóŸniej prze-
bra³ swoich ¿o³nierzy w mundury szwedz-
kie i zaskoczy³ powracaj¹cego do miasta
landgrafa heskiego, szwagra króla
szwedzkiego, wodza nieprzyjacielskiej
za³ogi, który, broni¹c siê walecznie, po-
leg³. Szwedzi, mszcz¹c siê œmierci krew-
nego królewskiego, wkrótce potem,
K. zrabowali i spalili. Po ust¹pieniu
króla Gustawa brandeburczycy r.
1656 opanowali K. na krótki czas;
Opaliñski, wojewoda podlaski, ode-
bra³ znowu miasto na mocy uk³a-
du. Za panowania Augusta II r. 1704
szwedzi raz jeszcze je opanowali
i mury otaczaj¹ce zburzyli, staraj¹c
siê w ogóle znieœæ wszelkie warow-
nie. Podczas konfederacyi barskiej
rosyanie zajêli K. chocia¿ niedale-
ko miasta pod Rombinem dzielny
Zarêba z pomoc¹ Grabowskiego
i Zwierzchowskiego wytêpi³ prawie
ca³y oddzia³ Patkula. W archiwum
miejskim przechowuj¹ siê jeszcze przy-
wileje króla Micha³a, Jana II, Augusta II
i III, dawniejszych ju¿ nie masz. W r. 1794
tu siê zawi¹za³o powstanie wielkopolskie
(pod wodz¹ jen. Niemojowskiego Józe-
fa), które siê przyczyni³o do uwolnienia
Warszawy od oblê¿enia rosyjskiego
i pruskiego. K. by³ m. powiatowem w wo-
jewództwie poznañskiem i g³ównem sta-
rostwa niegrodowego, nale¿a³ do jurys-
dykcyi genera³a wielkopolskiego; w 1783
r. p³aci³ kwarty: 2098 z³p. Z murów ota-
czaj¹cych miasto prawie nic nie pozosta-
³o; ceg³ê z nich rozebrano na wystawie-
nie zabudowañ miejskich. K. mia³ w cza-
sach dawniejszych 6 koœcio³ów kat., po-
miêdzy niemi dwa klasztory; a mianowi-
cie farê, koœció³ œw. Ducza, koœc. œw.
Krzy¿a, koœc. szpitalny Bo¿ego Cia³a,
klasztory ks. bernardynów i ks. domini-
kanów. Klasztor bernardynów jest prze-
kszta³cony na dom poprawy, a koœció³
rozebrany. Koœció³ dominikanów r. 1830
rz¹d pruski zabra³ dla gminy protestanc-
kiej i koœció³ ten jest obecnie parafialnym
protestanckim. Koœció³ szpitalny ju¿ nie

S£OWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA
POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW S£OWIAÑSKICH

istnieje. Koœcio³y œw. Ducza i œw. Krzy¿a
nale¿a³y w ostatnich czasach do ks. man-
syonarzy koœciañskich. Fara staro¿ytna
jest jeszcze koœcio³em parafialnym kat.
Œwi¹tynia ta liczy siê do najdawniejszych
w kraju zapewne w XIII w. ju¿ istnia³a;
murowana z ceg³y palonej ju¿ w XIV wie-
ku siê wznosi³a. Mylnie jednak¿e twier-
dzi wizyta ks. Rogaliñskiego z r. 1778, ¿e
Kazimierz Wielki koœció³ erygowa³ r.
1333. £ukaszewicz dowiód³, ¿e poniewa¿
anonim archidyakon gnieŸnieñski,
wspó³czesny Kazimierzowi W., nie wy-
mienia koœcio³a koœciañskiego, monar-
cha ten te¿ z pewnoœci¹ tej œwi¹tyni nie
wystawi³. Obecna budowa fary nie pocho-
dzi z XIV wieku, ale zapewne z XVI w.;
prawdopodobnie gmach siê spali³, run¹³

po 200 latach i wtedy go od samych fun-
damentów na nowo odbudowano. Nale-
¿a³ on do ma³ej liczby koœcio³ów wielko-
polskich, które za panowania Zygmunta
Augusta nie dosta³y siê w rêce protestan-
tów. Przeszkodzi³ temu energicznem
wyst¹pieniem ówczesny biskup poznañ-
ski Czarnkowski Andrzej, wspierany
w tej mierze przez ¿arliwego katolika
Wojciecha Czarnkowskiego, kasztelana
œremskiego, starostê koœciañskiego, upo-
wa¿nionego rozkazem Zygmunta Augu-
sta z r. 1561. Przy koœciele tym w XVI
wieku by³ kaznodzieja niemiecki.
We farze zachowane s¹ nagrobki: 1)
Macieja Opaliñskiego, zmar³ego r. 1558,
opisany w Starowolskiego monumentach
Sarmatorum; 2) za wielkim o³tarzem
w œcianie Jana Orzelskiego, starosty ko-
œciañskiego, zmar³ego r. 1595 i jego ma³-
¿onki; 3) na jednym z filarów koœcio³a
Paw³a Kalewskiego; 4) blisko wielkiego
o³tarza w posadzce znajduj¹ siê dwa bar-
dzo dawne nagrobki z piaskowca z napi-
sami ca³kiem zatartymi; 5) w œcianie ze-
wnêtrznej koœcio³a jest wmurowany ka-

mieñ ciosowy 6 stóp wysokoœci a 3 sze-
rokoœci z polskim napisem; jest to nagro-
bek prezydenta miasta K. i sekretarza
królewskiego Kazimierza Muszkiewicza,
zmar³ego r. 1788. O³tarz wielki dzisiejszy
poœwiêci³ biskup poznañski Maciej
£ubieñski, który rz¹dzi³ dyecezy¹ od r.
1628 do 31. Koœció³ œw. Ducha za³o¿y³
podobno magistrat koœciañski r. 1335;
z pocz¹tku by³ drewniany; r. 1620 Bar-
t³omiej Grzech, ówczesny proboszcz tego
koœció³ka, wybudowa³ nowy murowany.
W drugiej po³owie XVII wieku szwedzi
go zburzyli, poczem raz jeszcze z gruzów
powsta³. Koœció³ œw. Krzy¿a za³o¿ony zo-
sta³ r. 1412. W wojnie szwedzkiej za Jana
Kazimierza dozna³ tego samego losu co
koœció³ œw. Ducha; poczem z dobroczyn-

nych sk³adek a g³ównie wsparcia
magistratu koœciañskiego jako ko-
latora powsta³ z popio³ów. O koœcie-
le szpitalnym Bo¿ego Cia³a ostatnia
wiadomoœæ jest z drugiej po³owy
XVII wieku; wizyta Gniñskiego: ¿e
wznosi³ siê niedaleko klasztoru ber-
nardyñskiego i ¿e za Jana Kazimie-
rza przez szwedów do gruntu znisz-
czony zosta³, tak ¿e po kilkunastu
latach zaledwie miejsce mo¿na by³o
oznaczyæ, gdzie sta³. Klasztor i ko-
œció³ ks. bernardynów stan¹³ r. 1456
staraniem obywateli koœciañskich.
W nim by³o wiêzienie dla wystêp-

nych zakonników bernardyñskich ca³ej
prowinincyi polskiej. By³o w nim wiele
wizerunków rodzin, które tam zw³oki
swoich cz³onków chowa³y; nie wiadomo,
gdzie siê podzia³y. Klasztor i koœció³ ks.
dominikanów za³o¿yli r. 1410 mieszkañ-
cy koœciañscy i Jan z Opatowic, biskup
cha³miñski, dawniej dominikan. W re-
flektarzu odbywa³y siê s¹dy ziemskie
koœciañskie; w klasztorze by³ obraz cu-
downy œw. Krzy¿a, do którego by³a legen-
da przywi¹zana, podobna do legendy
o krzy¿u w trybunale lubelskim. Pod mia-
stem wykopano 5 srebrnych naramien-
nic, ma³¹ czarê srebrn¹ kropkowan¹,
umieszczone w archeologicznem mu-
zeum berliñskiem. Przed niejakim cza-
sem rozkopano cmentarzysko pogañskie,
w którym groby wy³o¿one by³y kamienia-
mi polnemi; ca³ych urn nie wydobyto, tyl-
ko skorupy. Dyrektor Schwartz posiada
klin z ciemnego serpentynu 13 1/2 cm.
d³ugi, u góry 3 1/2 cm. szeroki, na dole
7 cm. i 1 1/4  cm. gruby, znalkeziony za
strzelnic¹ nad brzeg. rowu polnego.

c.d.n

Koœcian na mapie z 1893 r.
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30 marzec - Czacz
Ok. godz. 1400 zostaliœmy powiadomie-
ni o kradzie¿y samochodu marki Ford
Focus ST w Czaczu na szkodê miesz-
kañca Poznania. W³aœciciel wyceni³
straty na kwotê ponad 90 tys. z³.

1 kwiecieñ - K5
Ok. godz. 1110 na odcinku drogi krajo-
wej nr 5 pomiêdzy Poninem a Czaczem
dosz³o do zdarzenia drogowego. Opel
tigra koloru ciemnego, jad¹cy od stro-
ny Koœciana, zjecha³ nagle na przeciw-
leg³y pas ruchu, po którym porusza³
siê seat altem, prowadzony przez 28-
letniego mieszkañca powiatu koœciañ-
skiego. Kierowca chc¹c unikn¹æ czo-
³owego zderzenia zjecha³ na pobocze
i uderzy³ w drzewo. Mê¿czyzna zosta³
przewieziony do szpitala. Kieruj¹cy sa-
mochodem marki Opel Tigra odjecha³
z miejsca zdarzenia.
Policja zwraca siê z proœb¹ o kontakt
do osób, które by³y œwiadkiem tego
zdarzenia lub mog³yby przyczyniæ siê

do ustalenia okolicznoœci wypadku.
Dzwoniæ mo¿na przez ca³¹ dobê po nr
tel. 655 116 200 lub alarmowy 997.

9 kwiecieñ - obwodnica Œmigla
Ok. godz. 1335 na obwodnicy Œmigla,
kier uj¹cy samochodem osobowym
marki Mercedes, 36-letni mieszkaniec
Poznania w trakcie manewru wyprze-
dzania straci³ kontrolê nad prowadzo-
nym przez siebie pojazdem, zjecha³ do
rowu i przewróci³ siê na bok. Pasa¿er-
ka podró¿uj¹ca mercedesem zosta³a
przewieziona na badania do szpitala.

9 kwiecieñ - Wonieœæ
Ok. godz. 1500 w Wonieœciu, na tere-
nie parkingu, kieruj¹cy fordem foku-
sem, 26-letni mieszkaniec gm. Œmigiel,
podczas manewr u cofania uderzy³
w piesz¹, 85-letni¹ mieszkankê gm.
Œmigiel. Kobieta z ciê¿kim urazem g³o-
wy trafi³a do szpitala.

13 kwiecieñ - Œmigiel
Ok. godz. 1000 w Œmiglu, na ul. Kiliñ-
skiego zatrzymaliœmy kieruj¹cego ro-
werem 30-latka z powiatu wolsztyñ-
skiego, badanie wykaza³o ponad pro-

mil alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego, który kierowa³ wbrew s¹dowe-
mu zakazowi.

17 kwiecieñ - Parsko
Ok. godz. 715 zatrzymano do kontroli
drogowej kieruj¹cego nissanem, 26-let-
niego mieszkañca powiatu koœciañ-
skiego. Przeprowadzone badanie wy-
kaza³o 0,48 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu kierowcy.

20 kwiecieñ - Œmigiel
Ok. godz. 2050 na ul. Œw. Wita, kieru-
j¹cy fordem fiesta, 19-letni mieszkaniec
gm. Œmigiel, na skrzy¿owaniu ulic Li-
powa - Œw. Wita nie udzieli³ pierwszeñ-
stwa przejazdu i doprowadzi³ do zda-
rzenia z samochodem marki Opel Cor-
sa, prowadzonym przez 51-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel.

21 kwiecieñ - Œmigiel
Ok. godz. 1105 na ul. Morownickiej za-
trzymano do kontroli drogowej 57-let-
niego mê¿czyznê kieruj¹cego citro-
enem x sara. Przeprowadzone badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,2 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na tegoroczny Turnieju Tañca Towa-
rzyskiego w Lesznie, który odby³

siê 29 marca, pojecha³y dzieci uczêszcza-
j¹ce na zajêcia do Szko³y Tañca M&S
dzia³aj¹cej przy Centrum Kultury w Œmi-
glu. Kursanci wraz z rodzicami oraz tre-
nerami: Sandr¹ i Micha³em mogli obser-
wowaæ taneczne zmagania swoich rówie-
œników, jak równie¿ czo³owych par mi-
strzowskich. Dziêki trenerom m³odzi tan-
cerze mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia
w próbie parkietu wraz z zawodnikami,
mog³y tak¿e obejrzeæ szatnie, profesjo-
nalne stroje oraz buty taneczne. Dzieci
po raz pierwszy poczu³y klimat, jaki za

MOŻE ZA ROK? sob¹ nios¹ zawody sportowe. Wa¿nym
punktem wycieczki by³a wizyta w restau-
racji McDonald`s, gdzie mo¿na by³o siê
posiliæ, aby mieæ si³y do g³oœnego kibi-
cowania. Wszyscy uczestnicy byli bardzo
zadowoleni z udzia³u w tak piêknym wi-
dowisku i kto wie, byæ mo¿e klubowicze
œmigielskiej Szko³y Tañca w przysz³ym
roku wezm¹ udzia³ w Turnieju Tañca
Towarzyskiego. Póki co, czeka ich wy-
stêp podczas Dni Œmigla, na którym bêd¹
mogli pochwaliæ siê zdobytymi umiejêt-
noœciami tanecznymi przed œmigielsk¹
publicznoœci¹. W imieniu dzieci, ich ro-
dziców oraz trenerów serdecznie zapra-
szamy na pokaz.

M.S., foto archiwum

ŻÓŁTE TULIPANY
Z okazji kanonizacji i przypadaj¹cej

drugiego kwietnia, dziewi¹tej rocz-
nicy œmierci Wielkiego Polaka - Ka-
rola Wojty³y, zuchy i harcerze
z 2 ŒDH „S³oneczna Gromada” im.
Janka Bytnara „Rudego” z ¯egrów-
ka zorganizowali wieczornicê pn.
„¯ó³te tulipany” poœwiêcon¹ Jego pa-
miêci.
Spotkanie zosta³o skierowane do
wszystkich mieszkañców: ¯egrów-
ka, ¯egrowa i Bielaw, którzy jak
zwykle zaskoczyli nas liczebnoœci¹.
Punktualnie, o godzinie 1800 rozpo-

czêliœmy drogê krzy¿ow¹, której poszcze-
gólne stacje mówi³y o ¿yciu Jana Paw³a

II. Nastêpnie przypomnieliœmy s³owa
papie¿a kierowane do m³odzie¿y i har-
cerzy, mówi¹ce o mi³oœci i bardzo wa¿-
nych w naszym ¿yciu wartoœciach mo-

ralnych. Zaœpiewaliœmy równie¿
kilka piosenek religijnych, nie za-
pomnieliœmy tak¿e o ulubionej pie-
œni papie¿a Polaka - „Barce”. Na
koniec zapaliliœmy symboliczne
znicze, uk³adaj¹c je w kszta³t krzy-
¿a, któr y ma nam przypominaæ
o nauce Jana Paw³a II, mówi¹cej
o codziennej wytrwa³oœci w walce
z przeciwnoœciami losu.

A.¯.
foto archiwumZuchy i harcerze z 2 ŒDH „S³oneczna Gromada”

M³odzi tancerze ze Œmigla
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Po raz pierwszy, 13 kwietnia 2014
roku, odby³ siê w powiecie koœciañ-

skim Maraton MTB. Dziêki niemu wy-
promowane zosta³y uroki przyrody oraz
otoczenie ziemi œmigielskiej. Fanatyków
œcigania siê na rowerach po leœnych duk-
tach, w naszym kraju, a tak¿e w naszej
okolicy, jest coraz wiêcej. Od kilku lat
dobrze funkcjonuje powo³ana Leszczyñ-
ska Liga Rowerowa.
Pierwszy maraton w Niet¹¿kowie zorga-
nizowany zosta³ przez Uczniowski Klub
Sportowy Junior przy wsparciu Leszczyñ-
skiego Klubu Kolarskiego. W trakcie
zawodów odby³y siê równie¿ Mistrzo-
stwa Szkó³ Gimnazjalnych i Ponadgim-
nazjalnych MTB.
Gimnazjaliœci do pokonania mieli dystans
„junior” - oko³o 10 km, a uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych dystans „mini” - 15
km trasy po malowniczym kompleksie
leœnym, umiejscowionym w rejonie: Nie-
t¹¿kowa, Wydorowa i Robaczyna.
W ramach I Maratonu MTB Niet¹¿kowo
mo¿na by³o równie¿ wystartowaæ na dy-
stansie „mega” 30 km.
Maraton w Niet¹¿kowie jest zaliczany do
cyklu LKK Tour, który sk³ada siê z trzech
imprez.
Pierwsze zawody odby³y siê 5 kwietnia
br. w Trzebani. Kolejne zawody to MTB
w Niet¹¿kowie. Ostatni maraton odbê-
dzie siê we wrzeœniu w Górznie, na któ-
ry ju¿ dzisiaj zapraszamy. Przygotowana
trasa wydawa³a siê uczestnikom ³atwa,
szybka i przyjemna. Jednak po przejecha-
niu jej wczeœniej, kilkunastu zawodników
szybko zweryfikowa³o swoje nastawie-
nie. Nie spodziewali siê, ¿e jest tutaj, a¿
tak zró¿nicowany teren.
Jako pierwsi na linii startu ustawili siê
gimnazjaliœci. Dystans „junior” zdecydo-
wa³o siê pokonaæ 18 zawodników. Naj-
szybszy okaza³ siê Dawid Zalewski
z Osiecznej, reprezentuj¹cy klub Strefa-

I MARATON MTB NIETĄŻKOWO
spor tu.pl. Trasê przejecha³
w czasie 22:50 minut. Wœród
dziewcz¹t najlepsza by³a Nata-
lia Mierzyñska, reprezentuj¹ca
klub Ko³ownik W³oszakowice,
która dojecha³a do mety w bar-
dzo dobrym czasie - 26:57 mi-
nut.
O godzinie 1200 wystartowali
zawodnicy na dystansie „mini”
oraz „mega”. Na tym pierw-
szym wystar towa³o 89 osób,
w tym 11 pañ. Najlepszy okaza³
siê Adrian KaŸmierczak z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie, re-
prezentuj¹cy Œmigielskie Ko³o Cykli-
stów. Trasê przejecha³ w czasie 31:24.
Kobieta, która jako pierwsza przyjecha-
³a na metê w czasie 45:18 minut, to Iza-
bela Paczkowska, reprezentuj¹ca Lesz-
czyñski Klub Kolarski.
Dystans „mega” (dwóch okr¹¿eñ) poko-
na³o 43 zawodników, w tym 1 pani. Naj-
lepszym zawodnikiem na tym dystansie
okaza³ siê Micha³ Kobia³ka, reprezentu-
j¹cy klub Strefasportu.pl. Metê przekro-
czy³ z czasem 1:03:35. Natomiast Renata
G³ód, równie¿ reprezentuj¹ca klub Stre-
fasportu.pl, pokona³a ten dystans z cza-
sem 1:24:58.
W klasyfikacji szkó³ pierwsze miejsce
zajê³o Gimnazjum w Œmiglu, natomiast
w klasyfikacji Szko³y Ponadgimnazjalne
- ZSP Niet¹¿kowo. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe medale z imie-
niem i nazwiskiem oraz czasem, jaki uzy-
skali, a zawodnicy, którzy zajêli w po-
szczególnych kategoriach miejsca od
I do III pami¹tkowe statuetki.
Nad bezpieczeñstwem na ca³ej trasie
baczne oko mieli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego i uczniowie Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie przy
wsparciu Stra¿y Po¿arnej ze Œmigla oraz
Starego Bojanowa. Nad zabezpieczeniem

dróg asfaltowych czuwa³a policja z Ko-
mendy Powiatowej w Koœcianie. Za za-
bezpieczenie medyczne odpowiedzialna
by³a karetka pogotowia z jednostki woj-
skowej w Lesznie. Wszystkim s³u¿bom,
osobom zaanga¿owanym przy organiza-
cji i przeprowadzeniu zawodów sk³ada-
my serdeczne podziêkowania. Dziêki
pracuj¹cym na trasie, w biurze zawodów
i wszystkim osobom funkcyjnym zaanga-
¿owanym w przygotowanie tego marato-
nu mogliœmy zabezpieczyæ i perfekcyjnie
przygotowaæ trasê.
Pomiarem czasu zajmowa³a siê profesjo-
nalna firma Ultimasport.pl. Ka¿dy zawod-
nik, który przy zapisie poda³ nr telefonu,
otrzymywa³ na komórkê czas, w jakim
pokona³ dystans, które miejsce zaj¹³
w klasyfikacji open oraz w swojej kate-
gorii. Nikt zapewne nie mo¿e siê poskar-
¿yæ, ¿e Ÿle pojecha³, bo trasa by³a przy-
gotowana i dobrze oznakowana.
Sk³adamy równie¿ wielkie podziêkowa-
nia zawodnikom za ich udzia³, bezpiecz-
ne ukoñczenie zawodów, a przede wszyst-
kim za liczn¹ obecnoœæ w zawodach, któ-
re mia³y swój debiut.
Szczegó³owe wyniki maratonu dostêpne
s¹ na stronie www.lkk.hpu.pl lub na stro-
nie www.ultimasport.pl.

J. Pietrowski
foto archiwum

W sali sportowej Szko³y Podstawo-
wej w Œmiglu, 29 marca siatka-

rze dru¿yn MOS Leszno oraz OKFIR
Œmigiel zagrali mecz o puchar Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla -
Wies³awa Kasperskiego. Mecz trwa³
piêæ setów, po czym zgodnie z zasad¹,
zwyciêzca musia³ wygraæ trzy sety.
Dwa pierwsze sety wygra³a dru¿yna
MOS Leszno, w kolejnych, po prze³a-
maniu z³ej passy, zwyciê¿y³a dru¿yna
OKFiR.
Ostatecznie puchar za zajêcie I miej-

SIATKARZE WALCZYLI
sca z r¹k fundatora
odebra ³  kap i t an
dr u¿yny OKFiR,
Maciej £upicki. On
te¿ zosta³ wybrany
najlepszym zawod-
nikiem. Dr u¿yna
MOS otrzyma³a pa-
mi¹tkow¹ statuet-
kê.

OKFiR
foro OKFiR

Dru¿yna OKFiR
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JESTEŒ LUB BÊDZIESZ NA URLO-
PIE WYCHOWAWCZYM
Na urlopie wychowawczym pracownik
podlega obowi¹zkowo nastêpuj¹cym
ubezpieczeniom:
a) emerytalnemu i rentowym, je¿eli nie
ma ustalonego prawa do emerytury lub
renty oraz innych tytu³ów do ubezpie-
czeñ,
b) zdrowotnemu, je¿eli urlop wychowaw-
czy jest jedynym tytu³em do tego ubez-
pieczenia.
Gdy w trakcie przebywania na urlopie
wychowawczym pracownik rozpocznie
wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej
lub zatrudni siê na podstawie umowy
o pracê lub umowy zlecenia, czy bêdzie
mia³ inny tytu³ do ubezpieczeñ, albo uzy-
ska prawo do emerytury lub renty, musi
poinformowaæ o tym pracodawcê.
P³atnikiem sk³adek na ubezpieczenie
pracownika przebywaj¹cego na urlopie
wychowawczym jest pracodawca, który
udzieli³ tego urlopu.
Wysokoœæ sk³adek wynosi:
a) na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%
podstawy wymiaru sk³adek, czyli kwoty,

od której oblicza siê sk³adkê,
b) na ubezpieczenie rentowe - 8% podsta-
wy wymiaru sk³adek,
c) na ubezpieczenie zdrowotne - 9% pod-
stawy wymiaru sk³adek.
Sk³adki s¹ w ca³oœci finansowane przez
bud¿et pañstwa. P³atnik sk³adek powi-
nien sporz¹dziæ i wys³aæ dokumenty roz-
liczeniowe z wyszczególnieniem nale¿-
nych sk³adek.
Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe stanowi
kwota 60% przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia, w roku 2014 jest to kwo-
ta 2.247,60 z³ (3.746 z³ x 60%). Nie mo¿e
byæ ona jednak wy¿sza od kwoty prze-
ciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
wyp³aconego za okres 12 miesiêcy kalen-
darzowych poprzedzaj¹cych ten urlop.
Od 1 wrzeœnia 2013 roku podstawa ta nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 75% minimalnego
wynagrodzenia, w roku 2014 jest to kwo-
ta 1260 z³ (1680 z³ x 75%).
Podstawa ulega proporcjonalnemu
zmniejszeniu, je¿eli urlop rozpocz¹³ lub
zakoñczy³ siê w trakcie miesi¹ca albo tyl-
ko przez czêœæ miesi¹ca osoba przeby-
waj¹ca na urlopie wychowawczym spe³-
nia³a warunki do podlegania ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym.
Roczna podstawa wymiaru sk³adek na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla
danego ubezpieczonego w roku kalenda-
rzowym nie mo¿e byæ wy¿sza od kwoty
odpowiadaj¹cej trzydziestokrotnoœci pro-
gnozowanego przeciêtnego wynagrodze-
nia miesiêcznego w gospodarce narodo-
wej na dany rok kalendarzowy, okreœlo-
nego w ustawie bud¿etowej, ustawie
o prowizorium bud¿etowym lub ich pro-
jektach, je¿eli odpowiednie ustawy nie zo-
sta³y uchwalone. W 2014 roku jest to
kwota 112.380 z³.
Podstawê wymiaru sk³adki na ubezpie-
czenie zdrowotne stanowi kwota odpo-
wiadaj¹ca wysokoœci specjalnego zasi³ku
opiekuñczego przys³uguj¹cego na pod-
stawie przepisów o œwiadczeniach ro-
dzinnych. W 2014 roku jest to kwota 520
z³.
Podstawa ta nie ulega proporcjonalnemu
zmniejszeniu, gdy urlop rozpocz¹³ siê lub
zakoñczy³ w trakcie miesi¹ca.

HC
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r.
nr 205, poz. 1585 z póŸn. zm.). Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164,
poz. 1027 z póŸn. zm.).

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu wraz z rowerzystami

przywita³ wiosnê w Starym Bojanowie.
W sobotê, na boisko sportowe, dotar³y
ekipy reprezentuj¹ce szko³y w: Czaczu,
Bronikowie, Starej Przysiece Drugiej,
Starym Bojanowie oraz Œmiglu. Nie za-
brak³o tak¿e naszych zaprzyjaŸnionych
„starszaków” z: Miejskiej Górki, Wijewa,
Leszna i Koœciana.
Niestety, nawet obecnoœæ oko³o stu osób
nie przekona³a wiosny do pokazania swo-
ich uroków. Uczestnicy rozgrzewali siê
gor¹cym posi³kiem, herbat¹, kaw¹ i kon-
kursami sportowo-rekreacyjnymi.
Konkursy przeprowadzane zosta³y
w dwóch kategoriach: m³odzie¿ oraz do-
roœli. Trzech najlepszych zawodników
w swoich kategoriach otrzyma³o nagro-
dy rzeczowe.
Wyniki konkursów:
- rzuty podkowami do celu:
- m³odzie¿: I m - Magdalena Dworczak,
SP Œmigiel, II m - Kacper Sobecki, Gim-
nazjum Bronikowo, III m - Mateusz Za-
lisz, Gimnazjum Œmigiel
- doroœli: I m - Jan WoŸny, II m - Przemy-
s³aw Sztur, III m - Beata Kostañska
- toczenie pi³ki do wiaderka:
- m³odzie¿: I m - Aleksander Kowalka,

XXI ŒMIGIELSKA WIOSNA TURYSTYCZNA
Gimnazjum Broni-
kowo, II m - Domini-
ka Grzeszczyk, Gim-
nazjum Bronikowo,
III m - Miko³aj Ka-
sperski, Gimnazjum
Œmigiel
- doroœli: I m Jan
WoŸny, II m Henryk
Stankowiak, III m
Maria Schwarz
- rzuty lotk¹ do tar-
czy:
- m³odzie¿: I m - Szy-
mon Pelec, Gimna-
zjum Cazcz, II m - Daria Kupka, Gimna-
zjum Czacz, III m - Mateusz Zalisz, Gim-
nazjum Œmigiel
- doroœli: I m - Stefan Menzel, II m - Hie-
ronim Szwarc, III m - Piotr Andrynow-
ski
- rzuty ringo do tablicy:
- m³odzie¿: I m - Karolina Adamczak, SP
Œmigiel, II - Magda Dworczak, SP Œmi-
giel, III m - Krystian Mandzyn, Gimna-
zjum Œmigiel,
- doroœli: I m - Jan WoŸny, II m - Maria
Stankowiak, III m - Miros³aw Matuszew-
ski
- ¿ó³wia jazda rowerowa:

- m³odzie¿: I m - Tobiasz Wikowicz, Gim-
nazjum Œmigiel, II m - Mateusz Zalisz,
Gimnazjum Œmigiel, III m - Kacper So-
becki, Gimnazjum Bronikowo
- doroœli: I m - Wojciech Wieczorek, II m
- Mieczys³aw Miko³ajczak, III m - Zyg-
munt Majchrzak.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pa-
mi¹tkowe butony i dyplomy, a zwyciêz-
cy konkursów odjechali z nagrodami.
Mimo zimnego wiatru i braku s³oñca,
uda³o nam siê przekonaæ wiosnê do przyj-
œcia - niedziela by³a ciep³a i s³oneczna.

OKFiR
foto OKFiR

Rzuty lotk¹ do tarczy
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W niedzielê, 23 marca br., w hali wi-
dowiskowo-sportowej w Krzywi-

niu, odby³ siê I Integracyjny Turniej Rad
M³odzie¿owych. Pomys³odawc¹ sporto-
wego wspó³zawodnictwa by³a Rada Miej-
ska M³odych Gminy Krzywiñ.
Zaproszenie m³odych krzywiñskich sa-
morz¹dowców przyjêli: nastoletni radni
z Czempinia i Leszna, a tak¿e m³odzie¿
z Gniewowa w gminie Œmigiel oraz Do-
natowa w gminie Czempiñ.
Turniej przewidywa³ rozgrywki w dwóch
dyscyplinach: pi³ce no¿nej halowej oraz
siatkówce.
W pi³ce siatkowej nasz¹ gminê reprezen-
towa³y dziewczêta z Gniewowa. Rozegra-
³y one dwa mecze oraz jeden poza kon-
kursem jako dru¿yna mieszana dziew-
cz¹t i ch³opców z dru¿yn¹ leszczyñsk¹.
Mecze by³y rozgrywane po jednym se-
cie. Tego dnia dziewczyny okaza³y siê
niepokonane. Mecz z Czempiniem za-
koñczy³y wynikiem 25:19, a z Krzywi-
niem wygra³y 25:10. W ten spektakular-
ny sposób wygra³y turniej i zdoby³y wspa-
nia³y puchar, który wrêczy³ im uroczy-

UDANE ROZGRYWKI
œcie burmistrz Miasta
i Gminy Krzywiñ - Ja-
cek Nowak. Ponadto
statuetkê dla najlep-
szej siatkarki turnieju
otrzyma³a Barbara No-
wicka. Na sukces dru-
¿yny tego dnia zapra-
cowa³y: Kinga Pawli-
kowska, Klaudia Kra-
jewska, Julia Rataj-
czak, Anna Ratajczak,
Karolina Kamiñska,
Barbara Nowicka
i Karolina Niemczal.
Wspaniale powiod³o
siê równie¿ tego dnia dru¿ynie ch³opców
w turnieju pi³ki no¿nej. Z wynikiem 5:0
wygrali z Czempiniem, niestety nie star-
czy³o im si³ na mecze z Krzywiniem
i Lesznem. Dru¿yna z Gniewowa by³a
najm³odsz¹ dru¿yn¹ turnieju, a mimo to
zajê³a drugie miejsce. Ch³opcy grali
w sk³adzie: B³a¿ej Walachowski, Seba-
stian Jankowiak, Miko³aj Milarski, Jacek
Wojtkowiak, Marcin Grzeœkowiak,

Pawe³ Rajewski, Da-
wid Seweryñski, Bar-
tosz Szczerbal i Mi-
ko³aj Szczerbal. B³a-
¿ej Walachowski zo-
sta³ wybrany najlep-
szym bramkarzem
turnieju.
Pi³karze z Gniewo-
wa wziêli równie¿
udzia³ w turnieju pi³-
karskim przeznaczo-
nym dla dzieci rocz-
ników 2005-2007. Zo-
sta³ on rozegrany
6 kwietnia br. w Jer-
ce. W fazie grupowej

Byczki Gniewowo rozegra³y mecze
z dwoma dru¿ynami reprezentuj¹cymi
gminê Krzywiñ, oba wygrywaj¹c 3:2 i 5:0.
W pó³finale dru¿yna pokona³a Jerkê 1:0,
niestety w finale szczêœcie ich opuœci³o
i przegrali z PKS Jerka 0:1. Reprezentan-
ci naszej gminy zajêli ostatecznie drugie
miejsce w turnieju i otrzymali puchar,
medale i s³odkoœci. Zespó³ tego dnia gra³
w sk³adzie: Korneliusz De Jager, Gabry-
el Juszczak, Mi³osz Przegodzki, Szymon
Teœner, Oliwier Machowiak, Adam Sro-
czyñski, Rufin Kaczor, Tobiasz Szczerbal,
Alan Spycha³a i Igor Ró¿añski. Najlep-
szym bramkarzem turnieju wybrano Ala-
na Spycha³ê.
Dru¿yna Byczki Gniewowo dziêkuje w³a-
œcicielom piekarni w Wonieœciu, pañstwu
Katarzynie i Piotrowi Lipowiczom, za
ufundowanie wypieków oraz rodzicom za
doping w czasie turnieju.
Zawodnicy z Gniewowa reprezentuj¹
nasz¹ gminê nie tylko na turniejach pi³ki
no¿nej, czy siatkówki. 12 kwietnia wziêli
udzia³ w „Wiosennych Biegach Prze³ajo-
wych Racot 2014”.

K. P., foto archiwumZwyciêskie siatkarki

Byczki Gniewowo - najm³odsza dru¿yna turnieju w Krzywiniu

Danuta Strzelczyk - nauczycielka w-f
oraz instruktor tenisa sto³owego KS

Polonia Œmigiel, 13 kwietnia 2014 r., wziê-
³a udzia³ w Mistrzostwach Wielkopolski
Nauczycieli w Tenisie Sto³owym w Dusz-
nikach - Memoriale Kazimierza Bartosza-
ka.
W zawodach wystartowa³o 23 nauczycieli
z Wielkopolski, w tym 13 panów i 10 ko-

DANUTA MISTRZYNI¥
biet. Mistrzyni¹ w kategorii kobiet zo-
sta³a Danuta Strzelczyk, która w finale
pokona³a Mariê Czubaszek z Grzebie-
niska. Trzecie miejsce zajê³a nauczyciel-
ka z Kostrzyna - Ewa Majewska. W ka-
tegorii mê¿czyzn tytu³ Mistrza wywal-
czy³ Mateusz Margraf.

AKA
foto A. Kasperska

Ju¿ po raz dziesi¹ty, Micha³ Szkudlarek
wzi¹³ udzia³ w Pó³maratonie Przytok

ko³o Zielonej Góry. W tym, zorganizowa-
nym ju¿ po raz dwunasty, biegu wziê³o

PO£MARON PRZYTOK
udzia³ 365 zawodników. Bieg by³ bardzo
trudny, mia³ a¿ osiem podbiegów. Mi-
cha³ Szkudlarek zaj¹³ II miejsce w kat.
70 lat i by³ najstarszym uczestnikiem

biegu. W Przytoku stratowa³ tak¿e Marian
Skrzypczak, który w kat. wiekowej 50 lat
zaj¹³ czternaste miejsce.

M.D.

Mistrzyni
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Na zaproszenie uczniów i nauczycie-
la wychowania fizycznego - Bogu-

s³awa Zandeckiego 1 kwietnia br. do
szko³y w Starej Przysiece Drugiej przy-
by³ Micha³ Szkudlarek. Mimo ¿e jest on
osob¹ znan¹, bo pochodzi z pobliskiej
Przysieki Polskiej, uczniowie s³uchali
z zainteresowaniem o jego ¿yciu i pasji,
jak¹ jest bieganie. Pan Micha³ zaintere-
sowa³ siê bieganiem maj¹c 60 lat, ale ze
sportem zwi¹zany jest od zawsze. Dawniej
podnosi³ ciê¿ary i uprawia³ kulturystykê,
obecnie ma swoim koncie prawie 600 star-
tów w ró¿nych biegach, g³ównie pó³mara-
tonach i maratonach. Bieganie daje mu
du¿o satysfakcji, radoœci i zdrowia. Wro-
dzone poczucie humoru sprawia, ¿e pod-
chodzi do biegania „na weso³o”. ¯artuje

SPOTKANIE Z BIEGACZEM

sam z siebie, ¿e „ma wiêkszy przebieg
ni¿ jego samochód”.
Uczniowie mogli róznie¿ obejrzeæ kolek-
cjê zdobytych przez niego nagród.
Na koniec biegacz poprowadzi³ krótk¹
rozgrzewkê i wraz z m³odzie¿¹ wybra³ siê
na bieg.

M.D., foto M. Dymarkowska

Zakoñczy³a siê jubileuszowa - dziesi¹-
ta edycja Amatorskiej Ligi w Pi³ce

No¿nej Halowej organizowana przez
UKS Junior w Niet¹¿kowie. W rozgryw-
kach, które rozpoczê³y siê 26 listopada
ubieg³ego roku wziê³o udzia³
dziesiêæ zespo³ów (107 zawod-
ników). Wszystkie mecze roz-
grywano w niedziele, wed³ug
przyjêtego harmonogramu.
Rozegrano 18 kolejek spo-
tkañ, co da³o 80 meczy w ca-
³ej edycji. Czas wszystkich
meczy to 1920 minut (32 go-
dziny). £¹cznie do bramek
wbito 364 gole, a na listê
strzelców wpisa³o siê 76 za-
wodników. Przy, niejednokrot-
nie wype³nionej po brzegi wi-
downi¹, sali sportowej Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie mo¿na
by³o podziwiaæ wspania³e parady bram-
karskie, celne strza³y, czy zagrania. Zwy-
ciêzc¹ X Edycji ALPNH zosta³ zespó³

PODSUMOWANIE X EDYCJI
„Marta” zdobywaj¹c 43 punkty. Drugie
miejsce zaj¹³ zespó³ „TEL-KOM & Œmi-
³owski Team” zdobywaj¹c 39 punktów,
a na trzecim uplasowa³ siê zespó³ „Ko-
zatko” zdobywaj¹c 36 punktów. W trak-

cie uroczystego podsumowania dziesi¹-
tej edycji, które odby³o siê 30 marca br.,
zespo³y te otrzyma³y okaza³e puchary
oraz nagrody rzeczowe. Aby uhonorowaæ
wszystkich zawodników, organizatorzy

wrêczyli równie¿ ka¿demu z nich medal.
W klasyfikacji fair play zwyciêzc¹ zosta³
zespó³ Makintosch & Porabiantus. Kla-
syfikacja ta polega³a na najmniejszej ilo-
œci fauli pope³nionych podczas rozgry-

wek.
Najlepszym strzelcem ligi zosta³
Szymon Nowak z zespo³u „Mar-
ta”, który turniej zakoñczy³ wy-
nikiem 25 strzelonych bramek.
Wybrano równie¿ najlepszego
bramkarza ligi, którym zosta³
Adam Szudra z zespo³u DH
Trans oraz najlepszego zawodni-
ka ligi - Piotra Olejnika z zespo-
³u Makintosch & Porabiantus.
Wszyscy zawodnicy uhonorowa-
ni zostali pucharem oraz pami¹t-
kow¹ koszulk¹.

Organizatorzy ligi ju¿ zapraszaj¹ na ko-
lejn¹ edycjê, która ruszy w listopadzie
2014 roku.

J.P.
foto archiwum

Zespó³ „Marta” zdoby³ puchar ligi

W Szkole Podstawowej w Œmiglu
         7 kwietnia odby³y siê Indywidual-
ne Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie
Sto³owym Szkó³ Podstawowych. Zosta³y
one poprzedzone eliminacjami gminny-
mi i powiatowymi. Uroczystego otwarcia
mistrzostw dokona³ Zdzis³aw Urbañczak
- prezes Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
„Wielkopolska” w Poznaniu.
W kategorii ¿eñskiej tytu³ mistrzyni zdo-
by³a Zofia Dominiczak z Ostrorogu. Dru-
gie miejsce zajê³a Katarzyna Cembrowicz
równie¿ z Ostrorogu, trzecie Zuzanna
Bolewicz z Nowego Belêcina, czwarte

INDYWIDUALNI MISTRZOWIE
Nikola Kortus ze Œmigla, pi¹te Weroni-
ka Sibilska z Ostrorogu i szóste Roksa-
na Go³embska z Nowego Belêcina.
Wœród ch³opców tryumfowa³ Jakub Jan-
kowski z Bronikowa, za nim uplasowa³
siê Filip Ludwiczak ze Œmigla, a nastêp-
nie Remigiusz Styziñski równie¿ œmigie-
lanin. Czwarte miejsce zaj¹³ Tomasz
Mrozek z Nowego Belêcina, pi¹te Maciej
Urbañczak z Nowego Belêcina i szóste
£ukasz Ciorga ze Œmigla.
Nagrody, ufundowane przez Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
wrêczy³ zwyciêzcom Robert Plewka -

dyrektor Szko³y Podstawowej w Œmiglu.
Medale dla zwyciêzców ufundowa³ Szkol-
ny Zwi¹zek Sportowy „Wielkopolska”
 w Poznaniu.
Zawody przygotowali i przeprowadzili:
Danuta Strzelczyk oraz Ryszard Primel.

AKA, foto archiwum

Najlepsi ch³opcy

Micha³ Szkudlarek

Uczniowie szkoly w Przysiece






