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Podczas majowej sesji Rady Miejskiej
Œmigla radni podjêli osiem uchwa³,

z których trzy dotyczy³y zatwierdzenia
aktualizacyjnych zmian w planach odno-
wy dla miejscowoœci Broñsko, Karœnice
i Robaczyn. Tak¿e uchwa³¹ rady wioski
te przyst¹pi³y do programu pn. „Wielko-
polska odnowa wsi 2013-2020”. Podejmu-
j¹c uchwa³ê o ich przyst¹pieniu do pro-
gramu, radni umo¿liwili mieszkañcom
tych so³ectw skorzystanie z dostêpnych
szkoleñ oraz, poprzez konkursy, z gran-
tów.
W zwi¹zku z zaplanowanym remontem
i przebudow¹ napowietrznej linii energe-
tycznej relacji Œmigiel-Leszno-Gronowo
radni podjêli uchwa³ê w sprawie wyra¿e-
nia zgody na ustanowienie s³u¿ebnoœci
przesy³u w: Œmiglu, Nowej Wsi, Kosza-
nowie, Bruszczewie, Olszewie, Starym
Bojanowie i Sierpowie. Wartoœæ s³u¿eb-
noœci zostanie okreœlona przez rzeczo-
znawcê i zasili bud¿et gminy.
Rada podjê³a równie¿ uchwa³ê o udziele-
niu dotacji celowej w wysokoœci 49 tysiê-
cy z³otych na dofinansowanie robót bu-
dowlanych obejmuj¹cych remont wie¿y
w zabytkowym koœciele pw. œw. Wita
w Œmiglu. Zakres prac obejmowaæ bê-
dzie: demonta¿ pokrycia z gontu, demon-
ta¿ desek elewacyjnych, wymianê i re-

XLIX I ABSOLUTORYJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ
mont konstrukcji, deskowanie wraz z po-
kryciem pap¹, wykonanie nowego pokry-
cia œcian deskami oraz zakup gontu.
Ponadto radni wprowadzili bie¿¹ce zmia-
ny do bud¿etu gminy oraz „Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Œmigiel na
lata 2014-2025”.
Sesja absolutoryjna odby³a siê 26 czerw-
ca. Po raz kolejny burmistrz Wiktor Sne-
la otrzyma³ skwitowanie od œmigielskich
radnych za wykonanie bud¿etu. W g³o-
sowaniu wziêli udzia³ wszyscy radni,
z czego trzynastu zag³osowa³o za udzie-
leniem absolutorium, jeden by³ przeciw
i jeden radny wstrzyma³ siê od g³osu.
W 2013 roku dochody samorz¹du za-
mknê³y siê w kwocie 50 390 322,39 z³, co
stanowi 98,09% za³o¿onego planu. Samo-
rz¹d po raz kolejny siêgn¹³ po dodatko-
we œrodki zarówno krajowe, jak i unijne
pozyskuj¹c ³¹cznie 2 694 126,71 z³. W tej

Sesja absolutoryjna

kwocie ujête s¹ zarówno dotacje na
przedsiêwziêcia o charakterze inwesty-
cyjnym, jak remonty œwietlic, czy konty-
nuacja budowy kanalizacji i moderniza-
cji oczyszczalni œcieków oraz dotacje
wspieraj¹ce kulturê, m.in. na zakup in-
strumentów muzycznych dla M³odzie¿o-
wej Orkiestry Dêtej, zakup strojów dla
cz³onków Towarzystwa Œpiewu „Harmo-
nia”, a tak¿e dotacje na wsparcie Œmigiel-
skiej Kolejki W¹skotorowej oraz realiza-
cjê programów dla uczniów szkó³ z tere-
nu Gminy Œmigiel. Wydatki, w kwocie
48 018 734,38 z³, zrealizowane zosta³y
w 90,56%. Ostatecznie bud¿et zamkn¹³ siê
wolnymi œrodkami w wysokoœci 11 655
330,70 z³. Zad³u¿enie gminy z tytu³u kre-
dytów i po¿yczek na koniec 2013 roku
ogó³em wynosi³o 13 098 623,79 z³ i jest
to kwota niezagra¿aj¹ca p³ynnoœci finan-
sowej samorz¹du. W 2013 roku gmina
nie zaci¹ga³a nowych kredytów i po¿y-
czek.
Poza uchwa³¹ absolutoryjn¹, radni pod-
jêli tak¿e uchwa³ê w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania bud¿etu za
rok poprzedni.
Rada zajê³a tak¿e stanowisko w sprawie
rozwi¹zania stosunku pracy przez dyrek-
tora Szko³y Podstawowej w Œmiglu z rad-
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W tym roku, o pomieszczenia gospo
darcze wraz ze zmian¹ konstruk-

cji dachu, zostanie rozbudowana œwietli-
ca wiejska w Nowej Wsi. Kosztorys in-
westorski dla w/w operacji opiewa na
kwotê 85 380,50 z³. Œmigielski samorz¹d
pozyska³ dofinansowanie dla tego przed-
siêwziêcia i 80% kosztów kwalifikowal-
nych zostanie pokrytych pomoc¹ finan-
sow¹ z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w wysokoœci 35 557,00 z³. Pozosta-
³e 20% oraz koszty niekwalifikowalne (po-
datek VAT) bêdzie wk³adem w³asnym
samorz¹du.
10 czerwca 2014 r. pomiêdzy Samorz¹-

PODPISANO UMOWÊ
dem Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, a Gmin¹ Œmigiel zosta³a
zawarta umowa o przyznanie pomocy
w ramach dzia³ania 413 „Wdra¿anie lo-
kalnych Strategii Rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadaj¹cych warunkom
przyznania pomocy w ramach dzia³a-
nia „Odnowa i Rozwój Wsi” objêtego
programem PROW na lata 2007-2013
na realizacjê operacji pn. „Rozbudowa
œwietlicy wiejskiej o pomieszczenia
gospodarcze wraz ze zmian¹ konstruk-
cji dachu w Nowej Wsi” - obszarze Lo-
kalnej Strategii Rozwoju, realizowanej
przez lokaln¹ grupê dzia³ania - Wiel-
kopolska Lokalna Grupa Dzia³ania

Kraina Lasów i  Jezior z siedzib¹
w Lesznie - ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
W dniu 11 czerwca 2014 r. zosta³o wsz-
czête postêpowanie przetargowe, któ-
rego celem by³o wy³onienie wykonaw-
cy zadania. Roboty budowlane bêd¹ re-
alizowane w okresie od 21 lipca 2014
r. do 22 wrzeœnia 2014 r.
G³ównym celem operacji jest rozbudo-
wa œwietlicy wraz ze zmian¹ konstruk-
cji dachu. Ponadto zostan¹ przeprowa-
dzone roboty tynkarsko-malarskie zarów-
no wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne.

UM

nym, a jednoczeœnie nauczycielem jêzy-
ka niemieckiego, Wojciechem Adam-
czewskim. Ostatecznie nie wyrazi³a zgo-
dy na rozwi¹zanie przedmiotowej umo-
wy.
Ponadto radni wyrazili zgodê na sprze-
da¿, w trybie przetargu, dzia³ki po³o¿o-

nej w Starym Bojanowie, na której zlo-
kalizowana jest nieu¿ytkowana hydrofor-
nia. Wprowadzono równie¿ bie¿¹ce zmia-
ny do bud¿etu gminy oraz do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2014 -
2025.
W trakcie sesji kierownik Oœrodka Po-

mocy Spo³ecznej w Œmiglu przedstawi³a
tak¿e informacjê z dzia³alnoœci oœrodka
za rok poprzedni.
W miesi¹cu lipcu przewodnicz¹cy nie
zaplanowa³ posiedzenia Rady Miejskiej.

AKA
A. Kasperska

O mistrzowskie tytu³y w dorocznych,
gminnych konkursach - matema-

tycznym i or tograficznym walczyli
uczniowie klas drugich i trzecich naucza-
nia zintegrowanego. Nie³atw¹ sztukê
pos³ugiwania siê poprawn¹ polszczyzn¹
opanowa³o dwoje drugoklasistów ze
Szko³y Podstawowej w Starym Bojano-
wie: Magdalena Szymañska oraz Szymon
Liberda. Wœród trzecioklasistów tytu³
Mistrza Ortografii uzyska³a Joanna Licha
ze Szko³y Podstawowej w Starej Przysie-
ce Drugiej.
Do konkursu dzieci przygotowywa³y siê
pod czujnym okiem nauczycieli: Violet-
ty Borkowskiej-Wojtkowiak, Agnieszki
Jankowskiej oraz Gra¿yny Szymkowiak.
Mistrzami Matematyki zosta³o czworo
drugoklasistów: Alicja £awniczak i Jakub

MISTRZOWIE
JóŸwiak ze szko³y
w Starym Bojanowie
oraz Wojciech Ciele-
b¹k i Mateusz D³u-
¿yk ze szko³y
w Starej Przysiece
Drugiej.
Wœród trzecioklasi-
stów wy³oniono jed-
nego mistrza: Bar-
t³omieja Skorczy-
ka, ucznia szko³y w Starej Przysiece Dru-
giej. Do matematycznych zmagañ dzieci
przygotowali: Violetta Borkowska-Wojt-
kowiak, Donata Kowalczyk oraz Gra¿y-
ny Szymkowiak.
Zarówno Mistrzów Matematyki, jak
i Ortografii tradycyjnie uhonorowa³ w³o-
darz gminy - Wiktor Snela. Laureaci kon-

kursów otrzymali: dyplomy, piórniki i gry
edukacyjne. Gratulacje odebra³y równie¿
panie przygotowuj¹ce dzieci do konkur-
sów. Spotkanie Mistrzów z burmistrzem
odby³o siê w Urzêdzie Miejskim
23 czerwca.

AKA
foto A. Kasperska

Laureaci konkursów

RODZINNE EGELSEE
P rzy stawie Egelsee w Œmiglu,
      15 czerwca 2014 roku, ko³o wêdkar-
skie zorganizowa³o Festyn Rodzinny. Do
zabawy zg³osi³o siê 10 dru¿yn. Wœród
konkurencji by³y: skoki w workach, spa-
cer po klockach, strzelanie z wiatrówki
dla doros³ych, rzut lotkami do tarczy,
szczud³a oraz rzut jajkiem na odleg³oœæ.
W kategorii dzieci najwiêcej punktów
zdobyli: Bartosz Pe³czyñski i Magdale-
na Kmieciak, dalej kolejno uplasowali siê:
Siczyñska Alicja, Schiller Kamil, Kmie-
ciak Mi³osz, Gozdek Zuzanna oraz Schil-
ler Marta. W kategorii rodzin pierwsze

miejsce zajê³a rodzina pañstwa Siczyñ-
skich w sk³adzie: Krystian i Agnieszka
oraz córki: Alicja i Magdalena.
Pozosta³e rodziny, które wziê³y
udzia³ w festynie to: pañstwo
Roman, Irena i Krystian Schil-
ler, Gozdek £ukasz z ¿on¹ Jo-
ann¹ i córk¹ Zuzann¹, Schiller
Artur z ¿on¹ Ann¹ oraz dzieæ-
mi Kamilem i Mart¹, pan Ma-
nia Piotr i Marta, pañstwo Ho-
norata, Przemys³aw, Marcelina
Jagodzik, Bartosz Pe³czyñski,
Dêbiñski Maciej, pañstwo Na-

dolni: Arkadiusz i Kamila, pan Zenon £upic-
ki wraz z ¿on¹ Hann¹ oraz pañstwo Kmie-
ciak: Wies³aw, Danuta, Magdalena i Mi³osz.

Organizatorzy, foto archiwum

Uczestnicy festynu przy Egelsee
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Rada Rodziców i pracownicy Przed-
szkola Samorz¹dowego w Œmiglu

zorganizowali „Piknik Rodzinny”, który
odby³ siê w ogrodzie przedszkolnym. S³o-
neczna pogoda sprzyja³a zabawom i wy-
poczynkowi. Najpierw na scenie wyst¹-
pi³y dzieci, które bra³y udzia³ w elimina-
cjach powiatowych 19. Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków oraz
zespó³ taneczny prowadzony przez pani¹
Joannê Rusek. Nastêpnie na dzieci cze-
ka³o wiele niespodzianek. Najm³odsi
mogli poskakaæ na dmuchanym zamku
lub pojeŸdziæ na weso³ych konikach. Jak
zwykle, du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê
kram z niespodziankami. Nie brakowa³o
chêtnych, aby mieæ pomalowan¹ twarz
lub paznokcie. Z zakrêconych baloników
powstawa³y: ¿yrafy, pieski, kwiatki i mo-
tyle. Atrakcj¹ dla wszystkich by³ wózek
„retro” z pingwinami oraz mo¿liwoœæ zro-

PRZEDSZKOLNY PIKNIK RODZINNY
bienia du¿ych ba-
niek. O oprawê mu-
zyczn¹ imprezy za-
dba³ pan Dariusz Ra-
czyñski, któr y do
wspólnych zabaw
i gier potrafi³ zachê-
ciæ nie tylko dzieci,
ale i doros³ych. Na
pikniku nie zabrak³o
„czegoœ dla brzusz-
ka”. W letniej kawia-
rence mo¿na by³o
skosztowaæ pyszne-
go ciasta przygoto-
wanego przez mamy przedszkolaków
oraz zjeœæ kie³baskê z grilla. Uœmiechniê-
te buzie dzieci œwiadczy³y o tym, ¿e im-
preza by³a naprawdê udana i tylko nie-
spodziewany deszcz postanowi³ zakoñ-
czyæ spotkanie.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim za
pomoc w przygotowaniu pikniku. Do-
chód bêdzie przeznaczony na zakup za-
bawek dla przedszkolaków.

E. Lemañska
foto archiwum

Po raz 31, na dystansie 10 km, w Pia-
skach odby³ siê Ogólnopolski Bieg

im. B³ogos³awionego Edmunda Bojanow-
skiego. Na starcie tegorocznego biegu
stanê³o 350 zawodników. Wœród nich byli
zawodnicy Sekcji Biegacza przy OKFiR
Œmigiel. W kategorii wiekowej 30 lat An-
gelina Wojczyñska zdoby³a 6 miejsce, na-
tomiast Micha³ Szkudlarek, który w tym
maratonie bra³ udzia³ ju¿ po raz 21, za-
koñczy³ bieg na drugiej pozycji w kat.
wiekowej pow. 70 lat.
Nastêpnego dnia zawodnicy OKFiR-u
brali udzia³ w 18 Mistrzostwach Polski
Weteranów w Murowanej Goœlinie. Kin-
ga Zieliñska zajê³a 6 miejsce w swojej
kategorii, Marian Skrzypczak by³ 22, tak-
¿e Micha³ Szkudlarek przybieg³ drugi
w kat. wiekowej 80 lat.
8 czerwca odby³ siê VIII Pó³maraton „S³o-

ŒMIGIELSCY BIEGACZE
waka” w Grodzisku Wlkp. Ponad 2 300
zawodników zmierzy³o siê na prawie
22 km. trasie w 34 stopniowym upale. Nic
wiêc dziwnego, ¿e czêsto pomoc medycz-
na mia³a tego dnia co robiæ. Zawodnikom
³atwiej by³o przetrwaæ ten trudny bieg
dziêki mieszkañcom Grodziska, którzy
sch³adzali ich na trasie prysznicami zim-
nej wody.
Nasi zawodnicy dzielnie walczyli z upa³em.
Kinga Zieliñska zajê³a tego dnia 734 miej-
sce w kategorii „open” i 9 w swojej kat.
wiekowej, Angelina Wojczyñska w kat.
wiek. 30 lat zajê³a 15 miejsce, Marian
Skrzypczak w kat. wiekowej 55 lat zaj¹³ 35
pozycjê, a Micha³ Szkudlarek, który w kat.
„open” by³ 1972, w swojej kat. wiekowej
zaj¹³ pierwsze miejsce wygrywaj¹c z za-
wodnikami z Krakowa i Warszawy.
Niecodzienna impreza pod nazw¹ „Pó³ma-

raton po zachodzie s³oñca” odby³a siê we
Wroc³awiu. 5 250 zawodników wystarto-
wa³o o godzinie 2100 spod Stadionu Olim-
pijskiego, by w blasku gazowych latarñ
pokonaæ trasê biegn¹c¹ przez siedem
wroc³awskich mostów. Dodatkow¹
atrakcj¹ biegu by³o losowanie samocho-
du wœród biegaczy. Szczêœcie uœmiech-
nê³o siê do zawodniczki, która, jak siê
okaza³o, po raz pierwszy bra³a udzia³
w tego typu imprezie i niestety nie posia-
da prawa jazdy.
Wœród zawodników tego biegu nie zabra-
k³o biegaczy OKFiR Œmigiel. Kinga Zie-
liñska zajê³a 23 miejsce w swojej katego-
rii, Szymon Zieliñski, jej m¹¿, zaj¹³ miej-
sce 519, co jak na pierwszy start w jego
¿yciu by³o dobrym wynikiem, Micha³
Szkudlarek zaj¹³, niemal¿e tradycyjnie,
pierwsze miejsce w swojej kategorii wie-
kowej - 80 lat.

M.D.

Rodzinny Piknik Osiedla nr 3 w Œmi-
glu odby³ siê 14 czerwca, ju¿ po raz

czwarty. Jak co roku, zarz¹d komitetu
przygotowa³ konkurencje zarówno dla
ma³ych dzieci, jak i m³odzie¿y oraz star-
szych mieszkañców osiedla mog¹cych
sprawdziæ swoj¹ celnoœæ w rzutach lotka-
mi do tarczy. Na najlepszych czeka³y na-
grody ufundowane przez sponsorów oraz
medale za zajêcie pierwszych trzech
miejsc. Pierwsze miejsce w rzutach lotka-
mi zajê³a Janina Kurasiñska. W skokach
na skakance doros³ych zwyciê¿y³a Hono-
rata Kurzawa, a wœród dzieci najlepszy
okaza³ siê Rados³aw Styziñski. W konku-

OSIEDLOWA BIESIADA
rencji dzieciêcej - rzutach woreczkiem do
celu najcelniej trafia³ Eryk Bartkowiak.
Na kompleksie sportowym „Orlik” roze-
grany zosta³ równie¿ mecz pi³karski, ka-
walerowie kontra
¿onaci. Zwyciê¿yli
¿onaci. Po meczu
wszyscy uczestnicy
pikniku przeszli na
teren Kurkowego
Bractwa Strzeleckie-
go na biesiadê przy
grillu, który wzoro-
wo  obs³ug iwa³
Krzysztof Kurzawa.

Przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla nr 3 -
Danuta Strzelczyk serdecznie dziêkuje
mieszkañcom osiedla, którzy pomagali
w przygotowaniu i przeprowadzeniu pik-
niku.

AKA, foto archiwum

Mieszkañcy Osiedla nr 3 z goœæmi

Panie zaczarowywa³y balony
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W niedzielê, 15 czerwca, na terenie
przy wiatrakach w Œmiglu odby³

siê I Parafialny Festyn Rodzinny. By³ to
czas wspania³ej zabawy i radoœci dla
m³odszych oraz starszych uczestników.
Dziêki sponsorom wiele atrakcji by³o za
darmo: przeja¿d¿ki bryczkami, wozem
stra¿ackim, samochodem policyjnym
oraz samochodem terenowym, a tak¿e
zabawa na dmuchanej zje¿d¿alni, taniec
„zumba” prowadzony przez wykwalifiko-
wan¹ instruktorkê. Odby³y siê równie¿
konkursy z nagrodami: „Mysia norka”,
„Lotki”, skoki w workach, przeci¹ganie
liny, ³owienie ryb na wêdkê, celowanie
do butelek oraz uk³adanka-³amig³ówka.
Kawiarenka oferowa³a pyszne domowe
wypieki, wspania³¹ grochówkê oraz kie³-
baski. Ca³oœæ dope³ni³y wystêpy parafial-
nych zespo³ów: scholi dzieciecej „Ichtis”,
zespo³u m³odzie¿owego „Bli¿ej Nieba”
oraz zespo³u dzia³aj¹cego przy szkole
ponadgimnazjalnej w Niet¹¿kowie „Stre-
fy Sacrum”. Œpiewa³y równie¿ dziewczyn-
ki ze studia piosenki Muzol oraz przedszko-
lacy. Atrakcj¹ festynu by³ wystêp ojca Woj-
ciecha Ruszniaka (Oblat OMI).
Wszystkim sponsorom i ofiarodawcom

FESTYN PARAFIALNY
bardzo dziêkujemy:
- pani pose³ M. Adam-
czak za pomoc przy
organizacji festynu,
za wsparcie finanso-
we, dziêki któremu
dzieci mia³y wiele ra-
doœci,
- w³adzom lokalnym
za bezp³atne u¿ycze-
nie terenu przy wia-
trakach,
- kierownikowi ZGKiM
i jego pracownikom
za przewóz i rozsta-
wienie sto³ów oraz parasoli u¿yczo-
nych przez p. P. Baranowskiego,
- p. T. Paw³owskiemu - artyœcie z Dopie-
wa za konferansjerkê podczas festynu,
- dyrektorowi CK w Œmiglu i jego pracow-
nikom za pomoc przy przygotowaniach
i podczas trwania festynu,
- p. R. Kozakowi i p. R. Ratajczakowi za
udostêpnienie busów i pomoc przy prze-
wozie,
- wszystkim parafianom oraz osobom
¿yczliwym, którzy przynieœli fanty, pomo-
gli przy organizacji i przebiegu wspólnej

Cz³onkowie Szkolnego Klubu Wolon-
tariusza uczestniczyli w podsumo-

waniu miêdzynarodowego projektu pn.
„CENTRES - kreatywnoœæ i przedsiêbior-
czoœæ w edukacji” oraz ogólnopolskiego
pn. „M³ody Obywatel”.
W ramach w/w programów m³odzie¿
zrealizowa³a projekt pn. „Wernisa¿ szkol-
nych i lokalnych artystów”, którego ce-
lem by³o przedstawienie, spo³ecznoœci lo-
kalnej, sylwetek szkolnych i lokalnych ar-
tystów, ich twórczoœci oraz ukazanie,
czym jest twórczoœæ, jak mieszkañcy
gminy realizuj¹ swoje pasje i marzenia,
a tak¿e kim s¹ lokalni artyœci, twórcy oraz
rzemieœlnicy. Prezentacja projektu odby-
³a siê 30 kwietnia 2014 r. w kaplicy po-
ewangelickiej, w Œmiglu. Relacjê z tego
wydarzenia obejrzeæ mo¿na m.in. na stro-
nie œmigielskiej szko³y.
Podsumowanie miêdzynarodowego pro-
gramu CENTRES odby³o siê 5 czerwca
2014 r. w Centrum Nauki „Kopernik”
w Warszawie. Grupê reprezentowali: Jo-
anna Ziegler oraz Tobiasz Wieczorek.
M³odzie¿y towarzyszy³ opiekun - pani Iza-
bella Szablewska oraz wicedyrektor -
pani Joanna Pawlicka. Do udzia³u w miê-
dzynarodowym programie CENTERS
przyst¹pi³o 150 szkó³ z Polski (w tym 18
z Wielkopolski) oraz szko³y z 7 innych

NASI W WARSZAWIE
pañstw nale¿¹cych do Unii Europejskiej
(z: Danii, Finlandii, Estonii, Litwy, S³owe-
nii, Czech oraz Wielkiej Brytanii). Patro-
nat nad projektem objê³y: Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Oœrodek Roz-
woju Edukacji. Jego g³ównym celem by³o
powi¹zanie dzia³añ uczniowskich
z bran¿¹ kreatywn¹, promuj¹c¹: uzdolnie-
nia, ciekawoœæ poznawcz¹, wyobraŸniê,
kreatywnoœæ i przedsiêbiorczoœæ. W uro-
czystym podsumowaniu udzia³ wziê³a
pani Joanna Berdzik - podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Koordynatorka przedsiêwziêcia - pani
Dorota Kulesza zaprezentowa³a uczniow-
skie projekty, galeriê wybranych zdjêæ,
w tym naszej grupy projektowej oraz
wrêczy³a certyfikaty. Po czêœci oficjalnej,
przyszed³ czas na zwiedzanie Centrum
Nauki „Kopernik”.
Kolejnego dnia, tj. 6 czerwca 2014r.,
grupa 4 uczennic, czyli: Kaja Spy-
cha³a, Wiktoria Kubiak, Katarzyna
Pieœniak oraz Anna Zaj¹c, wziê³a
udzia³ w Ogólnopolskiej Prezenta-
cji Projektów M³odzie¿owych, któ-
ra odby³a siê w Arkadach Kubickie-
go na Zamku Królewskim w War-
szawie. Jej organizatorem by³a Fun-
dacja Centrum Edukacji Obywatel-
skiej z Warszawy.

Ponadto do stolicy udali siê: Burmistrz
Œmigla - Wiktor Snela (jako partner
w dzia³aniach podejmowanych od trzech
lat przez wolontariuszy w ramach progra-
mu „M³ody Obywatel”), dyrektor gimna-
zjum - Wanda Judek oraz opiekun wolon-
tariuszy - Izabella Szablewska. Burmistrz
Œmigla wspiera³ dzia³ania wolontariuszy,
finansowa³ nagrody w ramach organizo-
wanych konkursów, a tak¿e dwukrotnie
uczestniczy³ w debacie publicznej, któr¹
organizowa³a m³odzie¿.
Ogólnopolska Prezentacja Projektów
M³odzie¿owych by³a dla œmigielskiej
m³odzie¿y okazj¹ do zaprezentowania
lokalnych dzia³añ, a przede wszystkim
projektu pn. „Wernisa¿ szkolnych i lokal-
nych artystów” przed 80 szko³ami z ca³ej
Polski, dyrektorami szkó³, samorz¹dow-
cami oraz przedstawicielami ministerstw.

Izabella Szablewska
foto archiwum

zabawy,
- Stra¿y Po¿arnej z Niet¹¿kowa, policji
z Koœciana, p. S. Kowalskiemu, p. E. Le-
wandowskiemu  i p. S. Starkbauerowi za
bezp³atne przewo¿enie dzieci,
- p. dyrektor Przedszkola Samorz¹dowe-
go w Œmiglu za u¿yczenie grilla,
- zwi¹zkowi wêdkarskiemu „Lustrzeñ
Karp Team” za prowadzenie konkuren-
cji wêdkarskich.

Organizatorzy z parafii NMP Wniebo-
wziêtej w Œmiglu, foto Poli-Color

Wolontariusze z opiekunk¹ i
Burmistrzem Œmigla w Warszawie

Zaanga¿owali siê równie¿ policjanciPrzeci¹ganie liny
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Czêsto bywa, ¿e wielkie sprawy rodz¹-
siê przy okazji innych drobnych wy-

darzeñ. Tak te¿ by³o w przypadku powsta-
nia Klubu Spor towego MAS-ROL
w Sp³awiu. Dwadzieœcia lat temu, jak co
roku, w tej miejscowoœci Rada So³ecka,
KGW, Kó³ko Rolnicze oraz Firma Jan
Maria Lisiak przy wspó³udziale RSP Sp³a-
wie organizowa³y dzieñ dziecka z atrakcja-
mi. Podczas tego spotkania pad³a propo-
zycja zorganizowania rozgrywek pi³kar-
skich oraz utworzenia klubu. By³ to okres
przemian spo³ecznych, entuzjazmu oraz in-
tensywnego zapa³u do pracy (co mo¿na zo-
baczyæ w kronikach klubowych prowadzo-
nych przez œp. pana Rysia). Na pocz¹tku
nie by³o boiska, szatni, dzia³aczy, zawod-
ników ani te¿ wiedzy, jak taki klub funk-
cjonuje. Jednak byli tacy ludzie, jak pañ-
stwo Jan i Maria Lisiak, którzy sprowadzi-
li do klubu pana Rysia Szczepaniaka, co
o pi³ce i funkcjonowaniu klubu wiedzia³
wszystko. Tak rozpoczê³a siê historia MAS
(od Masarni ) -Rol (od RSP rolnictwa). Po-
cz¹tkowo korzystano z boiska w Wonie-
œciu. Koszenie, wa³owanie wykonywa³a, za
przyzwoleniem Paw³a Kopienki, RSP Sp³a-
wie, a transport na zawody (pe³en autobus
zawodników i kibiców) zapewnia³a firma
„ŒMIGROL”, której prezesem jest Ryszard

DWUDZIESTOLECIE KOPANIA W SP£AWIU
Fornalik. Zapa³ nie ustawa³, sukcesy tak-
¿e zaczê³y przychodziæ. W zwi¹zku z tym
przyszed³ czas na budowê boiska i szatni
dla zawodników w Sp³awiu. „W szeregach
naszej dru¿yny przewinê³o siê ponad 300
zawodników, co przy wielkoœci miejscowo-
œci wsi Sp³awie (nieca³e 300 osób) jest ewe-
nementem, a dodatkowo by³y okresy
w tym dwudziestoleciu, ¿e na boisku w kla-
sie okrêgowej gra³o 8-9 zawodników z tej
miejscowoœci” - wspomina obecny prezes
klubu, Wojciech B¹k.
Jak ka¿dy klub, posi³kowali siê uzdolnion¹
m³odzie¿¹ z s¹siednich okolicznych miej-
scowoœci, dziêki czemu mogli przez 8 se-
zonów graæ w klasie okrêgowej, czy w nie-
których latach posiadaæ dru¿ynê w klasie
B i Okrêgowej. Po pewnym czasie przy-
sz³y te¿ gorsze lata, a to za spraw¹ ni¿u
demograficznego oraz powstania klubów
w s¹siednich miejscowoœciach - Wonieœciu
i Starym Bojanowie. Klub ze Sp³awia spad³
do A klasy, gdzie gra do dzisiaj. Jest to liga
na miarê dzisiejszych mo¿liwoœci tego
ma³ego klubu.
Dwadzieœcia lat to wspania³y jubileusz,
który dzia³acze i zawodnicy postanowili
hucznie uczciæ w gronie w³asnym, miesz-
kañców Sp³awia i oczywiœcie zaproszonych
goœci, wœród których nie zabrak³o pose³

na Sejm RP - Ma³gorzaty Adamczak, prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla -
Wies³awa Kasperskiego, czy Burmistrza
Œmigla - Wiktora Sneli. Uroczystoœæ odby-
³a siê 28 czerwca br. na boisku w Sp³awiu.
Nie zabrak³o gratulacji, podziêkowañ
i oczywiœcie wspania³ego, jubileuszowego
tortu.
Prezes w krótkim wyst¹pieniu nie zapo-
mnia³ wspomnieæ o tych, którzy byli i s¹
w klubie, z ma³ymi nieraz przerwami, od
pocz¹tku istnienia klubu, tj. Paw³a Manii -
wieloletniego zawodnika i trenera do dnia
dzisiejszego, W³odzimierza Rogackiego -
zawodnika i trenera, S³awomira Grzelczy-
ka - by³ego trenera i obecnie wiceprezesa,
Krzysztofa Walachowskiego - wieloletnie-
go skarbnika i dzia³acza, by³ych trenerów
i kierowników dru¿yn: Kazimierza Jaszkie-
wicza, Marka Sowê, Ryszarda Jagodziñ-
skiego, Zbigniewa Fr¹ckowiaka, Dariusza
Stephan, Tomasza Bossy, Tomasza Mar-
ciniaka, Lucjana Nadolnego, Henryka
Kasperka oraz by³ych gospodarzy boiska:
Andrzeja W³odarczaka, Stanis³awa Manii
i Janusza Cichoszewskiego.
Szczególne podziêkowania prezes skiero-
wa³ do by³ych prezesów - Jana Lisiaka,
Paw³a Kopienki - wiceprezesa za³o¿yciela,
Zbigniewa Marciniaka, Wiktora Sneli -
burmistrza Œmigla oraz sponsorów: Ry-
szarda Fornalika, rolników ze Sp³awia, pañ
z KGW i KR oraz wszystkich obecnych
i by³ych zawodników, a tak¿e dzia³aczy,
którzy przyczynili siê i przyczyniaj¹ do roz-
woju Klubu Mas-Rol i wsi Sp³awie.

M.D., foto S.G.Jubileusz 20-lecia MAS-ROL Sp³awie

Jan Lisiak pokroi³ jubileuszowy tort

JEJ PIERWSZA WYSTAWA
Pod koniec czer wca mo¿na by³o

ogl¹daæ w bronikowskiej szkole
pier wsz¹ indywidualn¹ wystawê Pau-
liny Nowak. M³oda ar tystka mieszka
w Morownicy. W³aœnie ukoñczy³a
Gimnazjum w Bronikowie z bardzo
dobr ymi wynikami. Paulina ju¿ od
kilku lat uczestniczy³a w zajêciach
sekcji plastycznej dzia³aj¹cej przy
Centrum Kultur y w Œmiglu. Zapre-
zentowane prace wykonane by³y

w wiêkszoœci  z na-
tury, lecz nie tylko.
¯yczê Paulinie roz-
wijania ewidentne-
go talentu, z malar-
skim pozdrowie-
niem „po³amania
pêdzli”.

T. Szulc
foto T. Szulc

Paulina Nowak i jej prace
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 PAŁAC W WILKOWIE POLSKIM

Do 1932 roku Wilkowo Polskie wcho-
dzi³o w sk³ad powiatu œmigielskie-

go. Najstarsza wiadomoœæ o miejscowo-
œci pochodzi z po³owy XIII wieku. Stano-
wi³a ona wówczas w³asnoœæ rodu Awdañ-
ców. W nastêpnych wiekach w³aœciciele
zmieniali siê. Oko³o po³owy XVI wieku
by³a w posiadaniu Kazimierza Radomic-
kiego, a 100 lat póŸniej w³ada³ ni¹ Andrzej
Szo³drski. Oko³o 1841 roku maj¹tek kupi³
Marceli Czarnecki. Jego potomkowie
byli w³aœcicielami Wilkowa Polskiego do
1939 roku. Ostatni¹ w³aœcicielk¹ tego
zabytku by³a Romana Czarnecka. W 1881
roku dobra rycerskie Wilkowa Polskie-
go wynosi³y 1058 ha. W sk³ad tamtejsze-
go zespo³u rezydencjonalnego wchodzi
pa³ac i park krajobrazowy. Zespó³ po³o-
¿ony jest na p³d. od drogi Grodzisk Wlkp.
- Koœcian i w¹skotorowej linii kolejowej
Wielichowo-Œmigiel.
Pa³ac zosta³ zbudowany oko³o 1870 roku
przez Marcelego Czarneckiego. Jest bu-
dowl¹ neogotyck¹, zbudowan¹ z ceg³y na
planie nieregularnym. Frontem zwrócony
jest na p³d. Nakryty jest dachami wielo-
spadowymi, pokrytymi pap¹. Czêœæ œrod-
kowa jest jednopiêtrowa, a w centralnej
czêœci podwy¿szona o jedno piêtro. Po
bokach znajduj¹ siê parterowe przybudów-
ki. Na naro¿u od strony p³d.-wsch. znajdu-
je siê czteropiêtrowa, oœmioboczna wie¿a.
Wejœcie g³ówne jest poprzedzone otwar-
tym gankiem, w obramieniu 4 filarów.
Boczne wejœcia znajduj¹ siê od strony
zach. i wsch. Okna pa³acu by³y zamkniête
³ukami w tzw. oœli grzbiet. Elewacja pa³a-
cu zosta³a, w powa¿nym stopniu, zniszczo-
na w 1960 roku w trakcie prowadzonego
tzw. remontu. Obni¿ono wówczas m.in.
wie¿ê, zlikwidowano sterczyny, wie¿yczki,
blanki oraz skuto dekoracje. Wewn¹trz
znajduj¹ siê nieliczne elementy dawnego
wystroju. Obecnie budynek u¿ytkowany
jest przez szko³ê. S¹siaduj¹cy z pa³acem
park krajobrazowy, o powierzchni ok. 10

ha, powsta³ w tym samym czasie, co pa-
³ac. Przed II wojn¹ œwiatow¹, w p³d.-wsch.
czêœci parku, za³o¿ono ogród. Do dziœ za-
chowa³a siê g³ówna droga dojazdowa ob-
sadzona lipami. W parku znajduj¹ siê dwa

stawy. Z istniej¹cego drzewostanu wymie-
niæ mo¿na m.in.: lipy drobnolistne, jawo-
ry, jesiony, graby pospolite, dêby szypu³-
kowe i czerwone.

Jan Pawicki,  foto M.D.

Zdjêcie z publikacji „Dwory polskie w Wielkiem Ksiêstwie Poznañskiem”. Poznañ 1912.

Pa³ac w Wilkowie Polskim dzisiaj
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Tegoroczne, V Miêdzynarodowe Spo-
tkania Folklorystyczne, organizowa-

ne w cyklu dwuletnim, trwa³y od 26 do
29 lipca, a ich g³ównym punktem by³ so-
botni koncert galowy na œmigielskim tar-
gowisku oraz nocne widowisko œwiêto-
jañskie.
W spotkaniach udzia³ wziê³y kapele i ze-
spo³y folklorystyczne z Polski: czyni¹cy
honory gospodarza - Zespó³ Pieœni i Tañ-
ca „¯eñcy Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa,
Zespó³ Folklorystyczny „Szamotu³y”,
Folk Kapela „Góralska Hora”, Zespó³
Folklorystyczny „Liptov” ze S³owacji oraz
graj¹cy na pile Tadeusz Bia³y. Uczestni-
cy spotkañ wystêpowali przed œmigielsk¹
publicznoœci¹ po raz pierwszy na placu
targowym. Imprezie towarzyszy³a pre-
zentacja zabytkowych motorów i apara-
tów fotograficznych przywiezionych

przez Henryka Daszkiewicza ze Œmigla,
traktorów nale¿¹cych do panów - Hiero-
nima Klechy i Jerzego Jakubowskiego,
cz³onków Klubu „Traktor i Maszyna”
z Lipna oraz wystawa rêkodzie³a lokal-
nych twórców. Gwarê z Bukówca Górne-
go zaprezentowa³a prowadz¹ca koncert
- Zofia Dragan z Bukówca Górnego.
W ramach imprezy odby³ siê równie¿

V MIÊDZYNARODOWE
SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE

konkurs na „Najpiêk-
niejszy Wianek Œwiê-
tojañsk” Jury,
w sk³ad którego we-
szli przedstawiciele
organizatorów, wy³o-
ni³o trzy naj³adniej-
sze, których wyko-
nawczynie: Krystyna
Pietrowska, Maria
Guciñska i Kamila
B³ocian otrzyma³y
równorzêdne nagro-
dy. Jur y wyró¿ni³o
tak¿e wianki wykona-

ne przez: Aleksandrê Franek, Zosiê Sa-
mol oraz Dobrochnê Szulc. Dyplomy
i nagrody wrêczali wspólnie: wicestaro-
sta koœciañski - Edward Strzymiñski, bur-
mistrz - Wiktor Snela oraz prezes Stowa-
rzyszenia Mi³oœników Folkloru - Rafa³
Rosolski. Bior¹ce udzia³ w koncercie ze-
spo³y i kapele otrzyma³y równie¿ pami¹t-
kowe ceramiki.

Po zmierzchu, korowód z pochodniami
przeszed³ nad stawy przy wiatrakach,
gdzie panny tradycyjnie puszcza³y wian-
ki na wodê. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ po-
kaz sztucznych ogni. Dzieñ zakoñczy³ siê
zabaw¹ taneczn¹ przy wiatrakach.
Goszcz¹ce w Œmiglu zespo³y, w ramach
spotkañ, wyst¹pi³y równie¿ przed pu-
blicznoœci¹ Czempinia. S³owacy spêdzili
czas na zwiedzaniu Poznania, zabytkowej
wie¿y ciœnieñ w Koœcianie, Skansenu Fil-
mowego Soplicowo w Cichowie oraz im-
prezach integracyjnych, w tym meczu
pi³ki no¿nej i siatkowej na boiskach spor-
towych „Orlik” w Œmiglu. Byli równie¿
goœæmi w Urzêdzie Miejskim Œmigla.
Organizatorami spotkañ byli: Stowarzysze-
nie Mi³oœników Folkloru  ¯eñcy Wielko-
polscy” z Niet¹¿kowa, burmistrz Œmigla,
starosta koœciañski, Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie oraz Cen-
trum Kultury w Œmiglu.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, któ-
rzy w³¹czyli siê w pomoc przy organiza-
cji V Miêdzynarodowych Spotkañ Folk-
lorystycznych w Œmiglu, a tak¿e sponso-
rom za wsparcie rzeczowe i finansowe.

Organizatorzy
foto M.D.

Widzowie nie zawiedli

Tancerki z najstarszej grupy „Żeñców”

Zespó³ Folklorystyczny „Liptov” ze S³owacji Na góralsk¹ nutê

Nie zabrak³o œwiêtojañskich wianków
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XV TURNIEJ WSI I OSIEDLI

„Potrójne spodnie”Przerzucenie balonu z wodn¹ nie by³o ³atwe

Wyœcig na skrzynkach Gospodarze w akcji

Historia Turnieju Wsi zatoczy³a ko³o.
Pierwszy odby³ siê 4 lipca 1999 roku

w Starej Przysiece Pierwszej i po piêtna-
stu latach odby³ siê w tym samym miej-
scu jako Turniej Wsi i Osiedli. Zmiana
nazwy wskazuje na to, jak bardzo ta im-
preza rozros³a siê w ci¹gu kilku lat.
W pierwszym turnieju spotka³o siê zale-
dwie siedem wiosek, a w piêtnastym do
walki stanê³o 19 reprezentacji, w tym dwa
œmigielskie osiedla. Przez lata zmienia³y
siê miejsca rozgrywek, regulaminy, a tak-
¿e konkurencje. Tylko jedno nie uleg³o
zmianie - fakt, ¿e jest to najlepsza impre-
za w roku daj¹ca mo¿liwoœæ wspania³ej
zabawy i integracji (pod warunkiem oczy-
wiœcie, ¿e siê podejdzie do niej „na lu-
zie”).
Pierwsze konkurencje - strzelanie z kbks
i wiatrówki, ze wzglêdu na zachowanie
bezpieczeñstwa, odby³y siê 22 czerwca
w Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Œmiglu. Najlepszymi strzelca-
mi okazali siê zawodnicy z Nowej Wsi.
G³ówne rozgrywki odby³y siê 6 lipca przy
sali na tzw. „Hubach”. Wœród widowni nie
zabrak³o znamienitych goœci: pose³ na
Sejm RP - Ma³gorzaty Adamczak (która
bra³a równie¿ udzia³ w jednej z konku-
rencji), by³ego pos³a - Wies³awa Szcze-
pañskiego, Burmistrza Œmigla - Wiktora

Sneli, który tradycyjnie dokona³ otwar-
cia i zamkniêcia turnieju, pani wicebur-
mistrz - Wies³awy Poleszak-Kraczew-
skiej, czy sekretarza Urzêdu Miejskiego
- Macieja Wiœniewskiego. Zawodników
dopingowali równie¿: Aleksy Andrzejew-
ski - prezes Banku Spó³dzielczego w
Œmiglu i zarazem sponsor turnieju oraz
radni powiatowi i gminni.
Tegoroczne konkurencje by³y zró¿nico-
wane i tylko z pozoru ³atwe. Zaczê³o siê
od slalomu w „potrójnych spodniach”.
By³y ró¿ne techniki wykonania tego za-
dania, ale najszybciej swoj¹ trasê poko-
na³o ¯egrówko.
Z pozoru dziecinn¹ zabaw¹, ale jak siê
okaza³o dostarczaj¹c¹ sporo emocji, oka-
za³ siê wyœcig na skrzynkach. Dzieci bio-
r¹ce udzia³ w festynach wykonuj¹ tê kon-
kurencjê indywidualnie na drewnianych
„cegie³kach”, tu zastosowano wersjê dru-
¿ynow¹ dla doros³ych. Najlepiej zgrana
okaza³a siê ekipa z Wonieœcia.
Wymagaj¹ca zastosowania specjalnej
techniki okaza³a siê kolejna konkurencja.
Ka¿da dru¿yna wystawia³a do niej trzy
pary zawodników. Ka¿da para otrzyma³a
k¹pielowy rêcznik. Zawodnicy musieli
sobie przerzucaæ, za pomoc¹ rêczników,
balon nape³niony wod¹. Najlepiej z tym
trudnym zadaniem poradzi³a sobie eki-

pa ze Starej Przysieki Drugiej zdobywa-
j¹c 19 punktów. Wymagaj¹cym od zawod-
ników nie tyle szybkoœci, co precyzji,
okaza³ siê konkurs pod nazw¹ „transport
pi³eczki tenisowej”. Ka¿da z dru¿yn wy-
stawia³a trzech zawodników, którzy mu-
sieli pokonaæ slalom specjalnym „wóz-
kiem”. Najwiêkszym opanowaniem wy-
kazali siê zawodnicy z Niet¹¿kowa.
Kolejne dwie konkurencje zosta³y roze-
grane jednoczeœnie. By³y to: wspinanie
po drabince i po œciance wspinaczkowej.
Zw³aszcza drugie zadanie okaza³o siê dla
niektórych zawodników niezwykle trud-
ne. Najszybciej na drabinkê wspi¹³ siê za-
wodnik ze Sp³awia, natomiast œcianka
wspinaczkowa okaza³a siê ³atwa dla za-
wodnika z Bruszczewa. Obie konkuren-
cje by³y niezwykle emocjonuj¹ce, a za-
wodnicy byli wspaniale dopingowani
przez mieszkañców swoich miejscowo-
œci.
Turniej przeplatany by³ wystêpami wo-
kalistek Studia Piosenki „Muzol”, Kape-
li Podwórkowej „Wiarusy” oraz pokazem
„Zumby”. Oprócz wystêpów artystycz-
nych, widzowie i uczestnicy turnieju
mogli podziwiaæ prace lokalnych arty-
stów dzia³aj¹cych na terenie Gminy Œmi-
giel i w Warsztatach Terapii Zajêciowej
w Koœcianie, a tak¿e zapoznaæ siê ze sto-
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Transport pi³eczki w wykonaniu Czacza

Che³kowo - debiutant turnieju

Puchar jubileuszowy dla Robaczyna

Wspina siê Nowa Wieœ

iskiem przygotowanym przez Ko³o Psz-
czelarzy ze Œmigla i dokonaæ zakupów
ró¿nego typu specyfików bêd¹cych
efektem pracy pszczó³.
Mimo upa³u, emocji i ekstremalnych
konkurencji szczêœliwie dotarliœmy do
podsumowania turnieju, na któr ym
burmistrz Œmigla s³usznie zauwa¿y³, ¿e
„wszyscy s¹ wygrani”, bo potrafili
skompletowaæ reprezentacjê, wspólnie
siê bawiæ i nawzajem siê dopingowaæ.
Przyk³adem, na tegorocznym turnieju,
„œwieci³” pod tym wzglêdem debiutant
- reprezentacja z Che³kowa, której
nale¿¹ siê wielkie brawa za postawê.
Uroczyste podsumowanie rozpoczê³o
siê wrêczeniem nagród ufundowanych

przez jednego z sêdziów - Krzysztofa
Gerusa - którego firma udostêpni³a na
czas turnieju rekwizyty: „potrójne
spodnie”, drabinkê i œcianê wspinacz-
kow¹ oraz zapewni³a zawodnikom bez-
pieczeñstwo. Za najlepszy wynik
w konkurencji „potrójne spodnie” za-
wodnicy z ¯egrówka otrzymali od nie-
go koszulki.
Nie zabrak³o równie¿ pucharu jubile-
uszowego, który otrzyma³a reprezen-
tacja wsi Robaczyn - jedynej wsi bior¹-
cej udzia³ we wszystkich piêtnastu tur-
niejach. Okaza³y puchar ufundowa³a
i wrêczy³a pose³ na Sejm RP - Ma³go-
rzata Adamczak.
Ostatecznie XV Turniej Wsi i Osiedli

zwyciê¿y³a reprezenta-
cja Sp³awia przed Now¹
Wsi¹ i Bielawami. Te
trzy dru¿yny otrzyma³y
puchar y, a wszystkie
19 dru¿yn dyplomy i cze-
ki na kwotê 200 z³.
Po walce i emocjach nad-
szed³ czas relaksu - na te-
renie przy sali odby³a siê
plenerowa zabawa tanecz-
na przy muzyce zespo³u
„Sfinks”.
Oprócz s³oñca i zabawy nie
zabrak³o uczestnikom rów-
nie¿ posi³ku. Grochówkê

z chlebem serwowa³a Restauracja „Po-
emat”, a pracownice Centrum Kultury
wydawa³y dru¿ynom placek z piekarni
Piotra Kaczmarka oraz wodê, kawê i her-
batê.
Impreza nie mog³aby siê odbyæ, gdy-
by nie dofinansowanie przez Europej-
ski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4
Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Organizatorzy dziêkuj¹ sêdziom: Zyg-
muntowi Ratajczakowi, Rober towi
Plewce, Tomaszowi Fr¹ckowiakowi,
Ryszardowi Primelowi, Krzysztofowi
Gerusowi, Beacie Ha³at, Erice Krystof
oraz Piotrowi Olejnikowi, którzy jako
wolontariusze czuwali nad przebie-
giem konkurencji. Serdeczne podziê-
kowania kieruj¹ tak¿e do mieszkañców
wsi Stara Przysieka Pierwsza za pomoc
w przygotowaniu terenu i pe³nienie
obowi¹zków s³u¿b porz¹dkowych, fir-
my PPHU „EDA” Edmund Czarnecki
za u¿yczenie naczepy, która pe³ni³a
funkcjê sceny oraz Zak³adu Gospodar-
ki Komunalnej Mieszkaniowej w Œmi-
glu za okazan¹ pomoc.
Galeria zdjêæ dostêpna jest na www.ck-
smigiel.pl oraz facebooku Centrum
Kultury w Œmiglu.

M.D.
foto M.D. AKA, M.M.
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S£OWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA
POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW S£OWIAÑSKICH

CZÊŒÆ 5
c.d. Koœcian
Prócz wymienionych w Koœcianie zak³a-
dów naukowych w pozosta³ych miastach
pow. s¹ kilko klasowe szko³y elementar-
ne, po wsiach po wiêkszej czêœci jedno-
klasowe: w r. 1871 by³o jeszcze 18152
analf. na 66182 ogólnej ludnoœci i 19270
dzieci ni¿ej 10 lat. Drukarnia w Koœcia-
nie. Powiat obejmuje 454774 mr. magd.:
wiêksza w³asnoœæ wynosi mniej wiêcej
268,068 mr. Do r. 1848 niemcy posiadali
76000 mt., wliczaj¹c w to królewszczyzny
mr. 2093, dobra króla Niderlandów 11660
i dobra ksiê¿nej Pignatelli 20658 mr. Od
r. 1848 do r. 1882 w rêce niemieckie po-
sz³o blisko 26000 mr. obszaru. Cegielnie
s¹: w Nec³awie, w Koœcianie, w Szmiglu,
w Czaczu, w Lubiniu, w Kopaszewie,
w I³ówcu (Nitsche) w Racocie, w Szczo-
drowie, w Wilkowie; m³yny parowe:
w Piechaninie, w G³uchowie i w Szczo-
drowie, pi³a w I³ówcu; gorzelnie: w I³ów-
cu, w Kurzej górze, w Piechaninie, w Bo-
rowie, w Buczu, w G³uchowie, w Karcze-
wie, w Mikoszkach, w Nowym Dworze
(Neuhof), w Racocie, w Radomierzu (Ra-
domitz), w Rogaczewie, w Szczepowi-
cach, w Szczodrowie, w ̄ egrowie, w Jer-
ce, w Zbêchach, w Bielewie i w Wielicho-
wie; browary w Czempinie, w Koœcianie,
w Szmiglu i w Krzywiniu; fabryki cygar,
pude³ i zapa³ek w Koœcianie. Goœciñsce
bite s¹: 1) Goœciniec poznañsko-g³ogow-
ski pod wsi¹ Piotrowem przechodzi
z pow. poznañskiego do koœciañskiego,
mija miasta Koœcian i Szmigiel, i pod Lip-
nem (Leipe) wchodzi do pow. wschow-
skiego; d³ugoœæ w pow. wynosi 38,5 kil.;
2) goœæ koœciñskogrodziski, prowadzi
z Koœciana do wsi Ujazdu, odk¹d nal. do
pow. bukowskiego; d³ugoœæ w pow. 24
kil.; 3) koœciañskokunowski idzie z Ko-
œciana do wsi Stê¿ycy, gdzie przechodzi
do pow. œremskiego: d³ugoœæ: 29 kil.; 4)
g. ze Starego Bojanowa do Rakoniewic,
prowadzi z Starego Bojanowa przez Szmi-
giel i Wielichowo do pow. bukowskiego,
do Rakoniewic (Rackwitz); d³ug. 28 kil.
nie licz¹c czêœci od Szmigla do Czacza;
5) g. z Jerki przez Krzywiñ do powiatu
wschowskiego, do Osieczna (Storch-
nest); d³ug. 12,5 kil.; 6) g. z Czempinia
do G³uchowa, d³ugi 5,5 kil. 7) g. z Czem-
pinia do Tarnowa, d³ugi 4 kil. Kolej ¿ela-
zna poznañsko-wschowska przerzyna
pow. z pó³nocnego wschodu na po³udnie;
stacye s¹ w powiecie w Czempiniu,
w Koœcianie, w Starem Bojanowie (Alt

Boyen) i w Lipnie (Leipe). Obecnie bu-
duje siê kolej ¿elazna drugorzêdna
z Czempinia do Sremu ze stacy¹ w Gra-
bianowie. Urzêdy pocztowe: drugiej kla-
sy, w Koœcianie; trzeciego rzêdu, w Sta-
rem Bojanowie, w Czempinie, w Krzywi-
niu, w Szmiglu, w Wielichowie; ajentura
pocztowa: w Bielewie, w Dalewie, w Wol-
kowie, i w Wyskoci; stacye telegraficzne:
w Koœcianie, w Starem Bojanowie,
w Czempiniu i w Szmiglu. Ca³y dzisiej-
szy pow. koœciañski nale¿a³ do dawnego
województwa poznañskiego. W r. 1831
ludnoœæ pow. wynosi³a 45386 mk., na milê
kwadratow¹ przypada³o 2145; miejska
wynosi³a 7626; wiejska 37,760 mk.; dm. .
mk. miejskich by³o 1129; wiejskich 4139;
ogó³em 5268. Pod wzglêdem archeolo-
gicznym badano w pow. miejscowoœci:
Borówko, Borowo, Ch³apowo, Dalabusz-
ki, GoŸdzichowo, Granówko, Gry¿ynê,
Jarogniewice, Konojad, Koœcian, Lubiñ,
Przysiekê Niem. Piotrowo, Poœwiêtno,
S¹czkowo, Szmigiel, Turew, Wolkowo.
Szañce zaœ nazwane szwedzkie czyli oko-
py (grodziska) oznaczono pod Czaczem
na ³¹ce za parkiem; pomiêdzy Siernika-
mi a Demanszewem; na pó³noc od Czem-
pinia; pod Ma³emi £êkami, gdzie Mogil-
nica do Obry wpada; pod G³uchowem;
pod Konojadem na drodze z Koœciana do
Grodziska; pod Tarnowem; pod Krzywi-
niem; pod Jezierzycami odkryto groblê
w jeziorze z kamieni wystawion¹.

Machcin, wœ, pow. koœciañski. W dok.
z r. 1258 w liczbie w³oœci klasztoru lubiñ-
skiego (K.W., n 368)

Morownica, niem. Murkwitz 1.) wœ, pow.
koœciañski, 24 dm., 189 mk., wszyscy
kat., 66 analf. Poczta i goœc. w Szmiglu
o 4 kil., tel. i st. kol. ¿el. w Starem Boja-
nowie o 7 kil. 2.) M. dom., 3864 mr. rozl.,
6 miejsc.: a) M. dom.; b). dwie cegielnie;
folwark: c) Katarzynki, d) Antoniopole,
c) Sikorzyn, f) Stare Szczepankowo; 26
dm., 455 mk., wszyscy kat., 166 analf.
W³asnoœæ w pierwszej po³owie wieku bie-
¿¹cego Kwileckich, nastêpnie W³adys³a-

wa Niegolewskiego. Przed kilku laty
przesz³o w rêce niemieckie za sumê
245,000 tal.

Niet¹szkowo, w dok. Nieth¹szkowo
i Nietaskowo, niem. Nitoche, wœ i fol., pow.
koœciañski, ma 27 dm., 255 mk., 147 ew.,
108 kat., 74 analf. Poczta, tel. goœc.
i st. kol. ¿el. w Starem Bojanowie. N., fol.,
12 dm., 146 mk., nal. do gm i dom. Stare
Bojanowo. Wed³ug regestr. poborow.
z 1580 r. wœ N. w par. Smigiel, mia³a
4 ³any, 2 zagrod., 2 kolon. i owczarz z 24
owcami (Pawiñski, Wielkop.,I 86.)

Nowawieœ, niem. Neugut, wœ i gm., pow.
koœciañski, 2 miejsc.: a) N., wœ, b) An-
tonsruh, winnica, 11 dm., 78., 29 ew., 49
kat. Goœc. na miescu, poczta i tel. w Szmi-
glu o 3 klm. st. kol. ¿el. w Starem Boja-
nowie o 6 klm. Wed³ug regestr. pobor.
pow. kosciañskiego z 1580-1581 r. Nowa-
wieœ, w par. Smigiel, by³a w³asnoœci¹ Ja-
dwigi Smigielskiej, posiadaj¹cej 1 kolon.,
i Zofii Czikowskiej, posiad. 1 zagrod.
i 1 kolon. (Pawiñski, Wielk., I, 87).

Olszewo, dok. Woliszewo, niem. Wulsch,
wœ i okr. wiejski, pow. koœciañski, na p³n.-
wsch. od Œmigla, par. Górka Duchowna,
poczt. i st. dr. ¿el. Stary Bojanów o 4 klm.,
8 dm., 51 mk.,
O., niem. Wulsch, fol., tam¿e, nale¿y do
okr. domin. i dóbr Staro-Bojanowskich.
Oko³o 1793 r. by³ w³asnoœci¹ Aug. Boja-
nowskiego, szambelana.

Parsko al. Parsk i Parskie, domin. i okr.
domin., pow. koœciañski, o 8 klm. na p³d.
od Koœciana i o tyle¿ na wsch. od Œmigla,
le¿y na wzgórzu, nad strumieniem, który
z jeziora Wonieskiego sp³ywa do Obry, par.
Wonieœæ, poczta i st. dr. ¿el. w Starem Bo-
janowie, 9 dm., 111 mk.; obszaru z fol.
¯ydowem ma 406,8 ha, t.j. 369,09 roli, 22,95
³¹k, 2,43 lasu, 11,80 nieu¿. i 0,55 wody; czy-
sty doch. grun. 6833 mrk; tucz byd³a,
owczarnia. W r. 1337 pisa³ siê Jakub z Par-
ska, a r. 1382 Micha³, syn Tomasza z Ostro-
wieczna. Sta³o tu podówczas zamczysko,
które dobywaj¹c przez dni ósm Bartosz
z KoŸmina, zniewoli³ Micha³a dziedzica, do
przyrzeczenia, ¿e odst¹pi Dominata, ssty
wielkopolskiego. Przy schy³ku zesz³ego
wieku posiada³ tê wœ Kwilecki, nastêpnie
Onufry Krzycki, a oko³o 1843 r. Euzebiusz
Banachowicz. W sk³ad okrêgu domin.
wchodzi fol. ¯ydowo; ca³y okr. ma 10 dm.
i 128 mk. (102 kat. i 26 prot.). c.d.n.
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Na wspóln¹ wycieczkê do Oœrodka
JeŸdzieckiego „Kalumet” w Boszko-

wie, ze swoimi mamami, wybra³y siê dzie-
ci z grupy zabawowej „Œmigielaczek”
i Klubu Maluszka. Wyjazd zosta³ zorga-
nizowany 17 czerwca br. Dla wiêkszoœci
dzieci by³a to pierwsza podró¿ autobu-
sem, w zwi¹zku z czym panowa³a zabaw-
na atmosfera. Atrakcji nie zabrak³o tak-
¿e w samym oœrodku. Na pocz¹tku go-
spodarze poczêstowali dzieci lodami,
a mamy kaw¹. Ka¿dy z maluchów móg³
tak¿e pojeŸdziæ na koniku. Natomiast ten,
kto ba³ siê koni móg³ swobodnie i bez-
piecznie biegaæ po oœrodku. Po up³ywie
dwóch godzin kie³baski z grilla smako-
wa³y, jak nigdy dot¹d. Dope³nieniem po-
bytu w „Kalumecie” by³y przeja¿d¿ki wo-
zami po ulicach Boszkowa. Przed dwu-
dziest¹ bardzo zmêczeni, ale pe³ni wra-
¿eñ wycieczkowicze wrócili do Œmigla.
Tydzieñ póŸniej, 26 czerwca, obydwie

INTEGRACJA W KALUMECIE
grupy spotka³y siê ponownie, aby w sali
widowiskowej Centrum Kultury w Œmi-
glu œwiêtowaæ zakoñczenie drugiej tury
dzia³alnoœci (paŸdziernik 2013 - czerwiec
2014). Opiekunka zajêæ - Barbara Men-
cel i kierownik MBP
w Œmiglu - Danuta
Hampel wszystkim
„Œ mi g i e la cz ko m”
i cz³onkom Klubu Ma-
luszka wrêczy³y: dy-
plom, p³ytê ze zdjêcia-
mi z zajêæ oraz ³ako-
cie. Atrakcj¹ spotka-
nia by³y torty udeko-
rowane napisami:
„Œmigielaczek” oraz
Klub Maluszka, które
rozczêstowano miê-
dzy dzieci i rodziców.
Klubowicze natomiast
podziêkowali prowa-

dz¹cej zajêcia bibliotekarce za trud i sta-
rania w³o¿one w organizacjê spotkañ,
by³o mi³o i sympatycznie.

MBP w Œmiglu,
foto archiwum

Wycieczka do „Kalumetu”

31 maj - k-5
Ok. godz. 400 na drodze k-5, pomiêdzy
miejscowoœciami Œmigiel - Wydorowo,
dosz³o do zderzenia pojazdu osobowego
z ciê¿arowym. Wstêpnie ustalono, ¿e kie-
ruj¹cy fiatem brava, 44-letni mieszkaniec
gm. Œmigiel, zjecha³ na przeciwleg³y pas
jezdni i zderzy³ siê z jad¹cym z przeciw-
ka ciê¿arowym Manem, którym kierowa³
44-letni mieszaniec Legnicy. W wyniku
zderzenia, œmieræ na miejscu poniós³ kie-
rowca fiata. Policja bada okolicznoœci wy-
padku.

2 czerwiec - Karœnice
Ok. godz. 1700 50-letni mieszkaniec gm.
Œmigiel wszed³ niespodziewanie na jezd-
niê i zosta³ potr¹cony przez przeje¿d¿a-
j¹cy samochód marki VW Polo prowa-
dzony przez 45-letniego mieszkañca
Buku. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o 2,8 promila alkoho-
lu w organizmie pieszego. Kierowca sa-
mochodu by³ trzeŸwy. Potr¹cony mê¿czy-
zna zosta³ przewieziony do koœciañskie-
go szpitala.

7 czerwiec - Œmigiel
Ok. godz. 820 na ul. Kiliñskiego patrol za-
trzyma³ do kontroli kieruj¹cego samo-
chodem marki Fiat Panda, 46-letniego
mieszkañca powiatu koœciañskiego.
Przeprowadzone badanie stanu trzeŸwo-
œci wykaza³o 0,22 promila alkoholu w or-
ganizmie kieruj¹cego.

11 czerwiec - Przysieka Polska
Ok. godz. 600 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o kradzie¿y 500 litrów oleju napêdo-
wego z zaparkowanego pojazdu ciê¿aro-
wego w Przesiece Polskiej. Wartoœæ strat
wyceniono na kwotê 2 600 z³.

13 czerwiec - Œmigiel
Ok. godz. 900 kieruj¹ca oplem astra, 24-
letnia mieszkanka gm. Œmigiel, na uli-
cy Leszczyñskiej nie ust¹pi³a pierw-
szeñstwa przejazdu i doprowadzi³a do
kolizji z mercedesem ml prowadzonym
przez 58-letniego mieszkañca Koœcia-
na. Kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸwi.

14 czerwiec - Czacz
Policjanci zatrzymali do kontroli dro-
gowej 50-letniego mieszkañca powiatu
koœciañskiego jad¹cego samochodem
marki mercedes. Przeprowadzone ba-
danie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,28
promila alkoholu w organizmie kieru-
j¹cego.

14 czerwiec - Karmin
Ok. godz. 2250 policja zosta³a zawiado-
miona o po¿arze stodo³y w okolicy Kar-
mina. Spaleniu uleg³a sk³adowana w
budynku s³oma.

18 czerwiec - Œmigiel
Ok. godz. 1310 w Œmiglu patrol policji
zatrzyma³ do kontroli drogowej kieru-
j¹cego samochodem marki Mercedes,
47-letniego mieszkañca powiatu trzeb-
nickiego. Przeprowadzone badanie sta-
nu trzeŸwoœci wykaza³o 1,4 promila
alkoholuw organizmie kieruj¹cego.

21 czerwiec - Wonieœæ
Ok. godz. 0015 patrol zatrzyma³ do kon-
troli 54-letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel jad¹cego rowerem. Przeprowadzo-
ne badanie wykaza³o 0,68 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu kie-
ruj¹cego.

23 czerwiec - Czacz
Oko³o godz. 1130  w miejscowoœci
Czacz, na drodze K-5, zatrzymano 67-
letniego mieszkañca powiatu koœciañ-
skiego kier uj¹cego motorowerem.
Przeprowadzone badanie na zawartoœæ
alkoholu w wydychanym powietrzu
wykaza³o 0,34 promila.

23 czerwiec - Nowy Bia³cz
Ok. 1310 w miejscowoœci Nowy Bia³cz
patrol zatrzyma³ 33-letniego mieszkañ-
ca powiatu grodziskiego kieruj¹cego
samochodem dostawczym marki Mer-
cedes. Przeprowadzone badanie na
zawar toœæ alkoholu w wydychanym
powietrzu wykaza³o 3,30 promila.

27 czerwiec - Stare Bojanowo
Oko³o 2150 zatrzymano do kontroli dro-
gowej rowerzystów, którymi okazali
siê 17-latkowie. Przeprowadzone bada-
nie na zawartoœæ alkoholu wykaza³o
0,44 i 0,38 promila. Trwa postêpowa-
nie wyjaœniaj¹ce tê sprawê. O tej sytu-
acji, a tak¿e o zagro¿eniu demorali-
zacj¹ nieletnich zostanie równie¿ poin-
formowany Wydzia³ III Rodzinny i Nie-
letnich S¹du Rejonowego w Koœcianie.

Ÿród³o
 www.policja.gov.pl
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W  dniach od 23 do 27 czer wca
uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponad-

gimnazjalnych z Niet¹¿kowa, w trakcie
obozu na terenie poligonu w Wicku Mor-
skim, uczestniczyli w szkoleniu ¿o³nierzy
z 4. Zielonogórskiego Pu³ku Przeciwlot-
niczego.
Dziêki zaproszeniu, otrzymanym od do-
wództwa pu³ku, uczniowie klas wojsko-
wych mieli mo¿liwoœæ zapoznaæ siê
z praktyk¹ przygotowañ 1. dplot do ra-
kietowych strzelañ bojowych. Kolejnym
elementem obozu by³y praktyczne zajê-
cia z: budowy broni strzeleckiej, wyko-
nywania pojedynczych okopów, obrony
przed broni¹ masowego ra¿enia oraz do-
tycz¹ce zapoznania siê z zasadami dzia-
³ania wojsk zmotoryzowanych i specjal-
nych na pojazdach Rosomak i Hummer.

NA POLIGONIE
Najtrudniejsze æwiczenia, a zarazem naj-
bardziej satysfakcjonuj¹ce, przygotowa³
kpt. Beczek z 17. Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej, w przebiegu któ-
rych uczniowie musieli pokonaæ tor prze-
szkód po³¹czony z przep³yniêciem odcin-
ka morskiego na pontonie i czo³ganiem
siê pod Rosomakami.
Kolejne, praktyczne zajêcia odby³y siê
w Centrum Szkolenia Marynarki Wojen-
nej i w 3. Flotylli Okrêtów, gdzie ucznio-
wie oprócz wyk³adów praktycznie æwi-
czyli na trena¿erach i zapoznali siê z okrê-
tami Marynarki Wojennej.
W dniu 24 czerwca, uczestnicy obozu
mieli mo¿liwoœæ obserwacji, w warun-
kach dziennych i nocnych, strzelañ ra-
kietowo-bojowych wieñcz¹cych 2-mie-
siêczny okres przygotowañ przeciwlotni-

ków z Leszna i Czerwieñska. Po strzela-
niach, dowódca 4. Zpplot. p³k - Miros³aw
Szwed wrêczy³ uczniom cer tyfikaty
ukoñczenia szkolenia na poligonie.
W czasie trwania poligonu z uczniami
spotkali siê: gen. bryg. Jan Gabryœ oraz
dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancer-
nej - gen. bryg. Jaros³aw Mika.
Atrakcj¹ dla uczniów okaza³a siê tak¿e
mo¿liwoœæ rozegrania w terenie leœnym
gry wojennej paintball.
Na zakoñczenie obozu odby³o siê wspól-
ne ognisko, w którym uczestniczyli: pp³k
Mariusz Janikowski, pp³k Albert Plewa
oraz kpt. Grzegorz Bary³a. którzy prze-
kazali m³odym, zafascynowanym woj-
skiem ludziom, swoje dotychczasowe
doœwiadczenia.

ZSP Niet¹¿kowo, foto archiwum
Pami¹tkowe zdjêcie z poligonu

W Gminie Œmigiel obowi¹zuje nowy
podzia³ na obwody g³osowania.

W listopadzie odbêd¹ siê wybory samo-
rz¹dowe, dlatego ju¿ dziœ uprzejmie przy-
pominamy, ¿e w dniu wyborów czynnych
bêdzie 20 lokali wyborczych, w tym piêæ
nowych: w Œmiglu - w Centrum Kultury,
w Poladowie - w sali wiejskiej, w Kosza-
nowie - w œwietlicy wiejskiej, w Bruszcze-
wie - w sali wiejskiej, w Robaczynie -
w sali wiejskiej oraz w Karœnicach rów-
nie¿ w sali wiejskiej.
Wed³ug nowego podzia³u mieszkañcy
Œmigla g³osuj¹ w nastêpuj¹cych lokalach:
W lokalu nr 1, w Szkole Podstawowej
w Œmiglu zlokalizowanym przy ul. Ko-
nopnickiej, g³osuj¹ osoby zamieszka³e
przy ulicach: Aleja Bohaterów, 27 Stycz-
nia, Kêdzierskiego, Kiliñskiego, £epko-
wicza, Mickiewicza, M³yñskiej, Morow-
nickiej, Polnej, Po³udniowej, Poprzecz-
nej, Powstañców Wielkopolskich, Rol-
nej, S³onecznej, Staszica, Stawowej,
Winnickiej i Wodnej.
W lokalu nr 2, w Szkole Podstawowej

UWAGA! ZMIANY W OBWODACH G£OSOWANIA
w Œmiglu zlokalizowanym przy ul. Ko-
nopnickiej, g³osuj¹ osoby zamieszka³e
przy ulicach: Broniewskiego, Doktora
Witaszka, Genera³a Sikorskiego, Iwasz-
kiewicza, Koœciuszki, Kraszewskiego,
Ojca Œw. Jana Paw³a II, Orzeszkowej,
Rudnickiego, S³owackiego oraz Wyspiañ-
skiego.
W nowym lokalu nr 3, w Centrum Kultu-
ry przy ul. Koœciuszki 20, g³osuj¹ miesz-
kañcy ulic: Alei Paderewskiego, Dokto-
ra Skarzyñskiego, Dzia³kowej, Farnej,
Fechnera, Jagielloñskiej, K¹tnej, Konop-
nickiej, Koœciañskiej, Krótkiej, Matejki,
Mieros³awskiego, Placu Rozstrzelanych,
Placu Wojska Polskiego, Podgórnej, Pó³-
nocnej, Reymonta, Sienkiewicza, Szkol-
nej, Œw. Wita od nr 1 do nr 13 oraz Wia-
trakowej.
W lokalu nr 4, w Przedszkolu Samorz¹-
dowym przy ul. Leszczyñskiej, g³osuj¹
pozostali mieszkañcy Œmigla zamieszku-
j¹cy ulice: Andrzeja Lubienieckiego, Aka-
cjow¹, Ariañsk¹, Boczn¹, Bukow¹, Dê-
bow¹, Dudycza, Dworcow¹, Harcmistrza

£ukomskiego, Klonow¹, Jana Kozielskie-
go, Krasickiego, Krêt¹, Leszczyñsk¹, Li-
pow¹, Marcina Adelta, Ogrodow¹, Osie-
dle, Podgórze, Prusa, Sosnow¹, Stefana
Batorego, Szmalca, Œw. Wita od nr 14 do
nr 48A, Zdrojow¹ i Zielon¹.
Zmiana siedziby lokalu wyborczego na-
st¹pi³a tak¿e w Niet¹¿kowie. Tam komi-
sja wyborcza bêdzie urzêdowa³a w sali
wiejskiej.
Istotna zmiana dotyczy równie¿ miesz-
kañców Nowej Wsi, którzy, aby wzi¹æ
udzia³ w wyborach musz¹ udaæ siê do
siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 1 w Œmiglu zlokalizowanej w Szkole
Podstawowej przy ul. Konopnickiej 5.
W zwi¹zku z powy¿szymi zmianami
uprzejmie prosimy mieszkañców gminy
o zwrócenie uwagi i sprawdzenie w ob-
wieszczeniach, które zostan¹ wywieszo-
ne w gablotach og³oszeniowych oraz na
stronie internetowej BIP, do którego lo-
kalu powinni siê udaæ podczas wybo-
rów.

UM

Æwiczenia
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PRACA DLA STAŻYSTY Z URZĘDU
Wiele firm korzysta z pracy osób, które
nie s¹ ich etatowymi pracownikami. Prze-
pisy dopuszczaj¹ tak¹ pozaetatow¹ formê
œwiadczenia pracy w stosunku do sta¿y-
stów. Je¿eli podejmuj¹ oni sta¿ na pod-
stawie skierowania z urzêdu pracy, mog¹
podj¹æ obowi¹zki s³u¿bowe bez podpisy-
wania umowy o pracê.
Kto mo¿e zostaæ sta¿yst¹? Tak¹ mo¿li-
woœæ maj¹ tylko osoby zarejestrowane w
urzêdzie pracy, które znajduj¹ siê
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj. s¹ bezrobotnymi:
- do 25 roku ¿ycia,
- d³ugotrwale albo po zakoñczeniu reali-
zacji kontraktu socjalnego, b¹dŸ kobie-
tami które nie zatrudni³y siê po urodze-
niu dziecka,
- powy¿ej 50 roku ¿ycia,
- bez kwalifikacji zawodowych, doœwiad-
czenia zawodowego lub bez wykszta³ce-
nia œredniego,
- samotnie wychowuj¹cymi co najmniej
jedno dziecko do 18 roku ¿ycia,
- którzy po odbyciu kary pozbawienia
wolnoœci nie podjêli zatrudnienia,
- niepe³nosprawnymi.
Okres odbywania sta¿u trwa 6 miesiêcy.
W przypadku bezrobotnych, którzy nie
ukoñczyli 25 lat lub 27 lat - w okresie
12 miesiêcy od dnia ukoñczenia szko³y
wy¿szej sta¿ mo¿e zostaæ przed³u¿ony do
roku. Sta¿ co do zasady powinien trwaæ
przez taki czas, na jaki zosta³ ustalony.
Pracodawca nie ma prawa do wczeœniej-
szego zakoñczenia sta¿u na podstawie
swojej jednostronnej decyzji. Przerwanie
go przed up³ywem terminu mo¿e nast¹-
piæ z inicjatywy starosty lub na wniosek
organizatora sta¿u. Musz¹ przy tym wy-
st¹piæ pewne okolicznoœci: miêdzy inny-
mi d³u¿sza ni¿ 1 dzieñ nieusprawiedliwio-
na nieobecnoœæ w pracy. Sta¿ mo¿e te¿

zostaæ rozwi¹zany na wniosek bezrobot-
nego - z uwagi na niewywi¹zywanie siê
przez pracodawcê z warunków odbywa-
nia sta¿u.
Ogólne warunki odbywania sta¿u:
- podpisanie umowy o sta¿ miêdzy pra-
codawc¹ przyjmuj¹cym sta¿ystê a sta-
rost¹,
- w treœci umowy nale¿y obligatoryjnie
zawrzeæ program sta¿u,
- wyp³ata dla sta¿ysty nastêpuje w formie
stypendium w okresie odbywania sta¿u,
w ka¿dym przypadku nastêpuje z kasy
powiatowego urzêdu pracy, który skie-
rowa³ sta¿ystê do danej instytucji,
- po zakoñczeniu sta¿u pracodawca ko-
rzystaj¹cy z pracy sta¿ysty jest zobowi¹-
zany do wydania mu opinii.
Obowi¹zki pracodawcy - organizato-
ra sta¿u:
- pracodawca - organizator sta¿u zapozna-
je sta¿ystê z jego obowi¹zkami i upraw-
nieniami oraz programem sta¿u i obowi¹-
zuj¹cym regulaminem pracy,
- zapewnia bezrobotnemu profilaktyczn¹
ochronê zdrowia oraz szkoli w temacie
bhp i przepisów przeciwpo¿arowych,
w zakresie przewidzianym dla pracowni-
ków,
- przydziela sta¿yœcie, analogicznie jak
pracownikom, odzie¿ i obuwie robocze,
œrodki ochrony indywidualnej oraz nie-
zbêdne œrodki higieny osobistej,
- zapewnia sta¿yœcie, na zasadach prze-
widzianych dla pracowników, bezp³atne
posi³ki i napoje profilaktyczne,
- udziela mu, na jego wniosek, dni wol-
nych w wymiarze 2 dni za ka¿de 30 dni
odbywania sta¿u.
Co do zasady, podmiotem kieruj¹cym sta-
¿ystê na wstêpne badania lekarskie
i finansuj¹cym te badania jest starosta.
Finansuje on równie¿ inne konieczne ba-
dania lekarskie sta¿ysty. Skierowanie na
te badania nie jest jednak obligatoryjne
i zale¿y od decyzji starosty.
Czas pracy sta¿ysty nie mo¿e przekra-
czaæ 8 godzin na dobê i 40 godzin tygo-

dniowo, a przy znacznej lub umiarkowa-
nej niepe³nosprawnoœci - 7 godzin na
dobê i 35 godzin tygodniowo. Przepisy
dotycz¹ce warunków odbywania sta¿u
generalnie wykluczaj¹ odbywanie go
w niedzielê i œwiêta, w porze nocnej,
w systemie pracy zmianowej, czy w go-
dzinach nadliczbowych. Na zasadzie wy-
j¹tku starosta mo¿e wyraziæ zgodê na re-
alizacjê sta¿u w tych dniach (porze dnia
lub systemie), o ile charakter pracy w da-
nym zawodzie wymaga takiego rozk³adu
czasu pracy.
Bezrobotnemu w okresie odbywania sta-
¿u przys³uguje stypendium w wysokoœci
120% zasi³ku dla bezrobotnych. Wyp³aca
je starosta. Równie¿ starosta odprowadza
od stypendium sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i wypadkowe.
Obowi¹zki odbywaj¹cego sta¿:
- przestrzeganie ustalonego przez praco-
dawcê - organizatora sta¿u rozk³adu cza-
su pracy,
- sumienne i staranne wykonywanie za-
dañ objêtych programem sta¿u oraz sto-
sowanie siê do poleceñ organizatora
i opiekuna sta¿u, o ile nie s¹ sprzeczne
z prawem,
- przestrzeganie przepisów i zasad obo-
wi¹zuj¹cych u organizatora sta¿u, doty-
cz¹cych miêdzy innymi regulaminu pra-
cy, tajemnicy s³u¿bowej, zasad bhp oraz
przepisów przeciwpo¿arowych,
- sporz¹dzenie sprawozdania z przebie-
gu sta¿u zawieraj¹cego informacje o wy-
konywanych zadaniach oraz uzyskanych
w trakcie sta¿u kwalifikacjach lub umie-
jêtnoœciach zawodowych.

HC.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.04.2004 rok o promocji
zatrudnienia i instytucjach runku pracy
(Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)
Rozporz¹dzenie MPiPS z dnia 20.08.2009
r. w sprawie szczególnych warunków od-
bywania sta¿u przez bezrobotnych
(Dz.U. nr 142 poz. 1160)

PZW ko³o wêdkarskie w Œmiglu wraz
z zarz¹dem Osiedla nr 1 z okazji

Dnia Dziecka zorganizowali zawody,
które odby³y siê 1 czerwca na stawie
Egelsee. Dzieci rywalizowa³y o pucha-
ry dla najlepszego wêdkarza.
W kategorii dziewczynek: I miejsce za-
jê³a Greta Marcinkowska, II Alicja Si-
czyñska, a III Magdalena Kmieciak.
W kategorii ch³opców: I miejsce zaj¹³
Jakub Borowiak, II Krzysztof Piskorek,
a trzeci by³ Bartosz Pelczyñski.
Poza wêdkowaniem na dzieci czeka³

WÊDKARSKIE ZMAGANIA DZIECI
szereg innych atrakcji
i  oczywiœcie zwi¹zane
z nimi nagrody. Organiza-
torzy serdecznie dziêkuj¹
Oœrodkowi Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu za
u¿yczenie akcesoriów spor-
towych oraz pañstwu Krup-
ka, którzy uatrakcyjnili im-
prezê przeja¿d¿kami na ku-
cykach.

Zarz¹d Osiedla
foto archiwum M³odzi wêdkarze
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Biegi Uliczne otworzy³ burmistrz Œmi-
gla witaj¹c biegaczy, szczególnie

tych, którzy pierwszy raz stanêli na star-
cie. W otwarciu uczestniczyli zaproszeni
goœcie: wicestarosta powiatu koœciañ-
skiego - Edward Strzymiñski, zastêpca
Burmistrza Œmigla - Wies³awa Poleszak-
Kraczewska oraz przewodnicz¹cy Komi-
sji Rady Miejskiej Œmigla - Arleta Adam-
czak - komisja Finansowo-Gospodarcza,
Rafa³ Klem - komisja Spraw Spo³ecznych.
Tradycyjnie imprezê rozpoczêli najm³od-
si biegacze na dystansie 300 metrów. Na-
stênie wraz z rocznikami wzrasta³y dy-
stanse. Na mecie biegacze otrzymywali
lizaki ufundowane przez Komisjê Rozwi¹-

XXI OTWARTE BIEGI ULICZNE ŒMIGLA

XXI Otwarte Biegi Uliczne Œmigla

zywania Problemów Alkoholowych -
wspó³organizatora imprezy. O godzinie
1200 na starcie stanêli doroœli biegacze,
uczestnicy biegu OPEN. Po zakoñcze-
niu ich biegu nadszed³ wyczekiwany
moment wrêczania medali, dyplomów
oraz nagród rzeczowych.
Pomiêdzy uczestników biegów, uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
rozlosowano rower. Jego w³aœcicielk¹ zo-
sta³a Aneta Poloch z Zespo³u Szkó³
w D³u¿ynie.
Organizatorami biegów byli: Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
Centrum Kultury oraz Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-

wych przy wspó³udziale Starostwa Powia-
towego w Koœcianie oraz Urzêdu Miej-
skiego w Œmiglu. Sêdzi¹ g³ównym zawo-
dów by³ Robert Plewka, wspierali go sê-
dziowie - Danuta Strzelczyk oraz Tomasz
Fr¹ckowiak.
Nie zabrak³o stra¿aków z OSP Œmigiel,
Stra¿y Miejskiej oraz policji do zabezpie-
czania tras biegów.
Pogoda dopisa³a, uczestnicy równie¿ -
w imprezie wziê³o udzia³ ponad 500 osób.
Dziêkujemy opiekunom grup szkolnych
oraz wszystkim, którzy pracowali przy
organizacji XXI Biegów Ulicznych.

OKFiR
fot OKFiR

Tradycyjnie, w ostatni¹ sobotê czerw-
ca, na boisku sportowym w Sp³awiu

odby³ siê festyn dla dzieci i m³odzie¿y
z okazji „Powitania Lata”. Festyn zorga-
nizowany zosta³ przez Radê So³eck¹ Sp³a-
wia, LKS Mas-Rol Sp³awie oraz KGW
przy wsparciu finansowym Gminnej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych i sponsorów: firmom Michel ze
Œmigla, Piotra Baranowskiego, Krystyny
Samol oraz Lucjana Nadolnego i so³tysa
Sp³awia - S³awomira Grzelczyka.
W trakcie trwania imprezy, od godz. 1400

do 1800, wszystkie dzieci otrzyma³y socz-

NA SPORTOWO W SP£AWIU
ki, lody i kie³baskê,
a za wziêcie udzia³u
w konkurencjach spor-
towych s³odycze. Do-
datkow¹ atrakcj¹ by³a
dmuchana zje¿d¿alnia,
na której dzieci mog³y
bawiæ za darmo, prze-
ja¿d¿ki bryczk¹ i pokaz
motocykli grupy moto-
cyklowej ze Œmigla
„Wind wolves”.

S.G.
foto S.Grzelczyk Na sportowo w Sp³awiu
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Po raz pierwszy w Wonieœciu zorgani-
zowano turniej pi³karski, na który za-

proszono m³odych pi³karzy z Czempinia
i Jerki. Razem z gospodarzami - dru¿yn¹
„Byczki” Gniewowo w „turniejowe szran-
ki” stanê³o 5 ch³opiêcych dru¿yn. Zawo-
dy zosta³y rozegrane systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Po zaciek³ej, emocjonuj¹cej
walce ostatecznie pierwsze miejsce zajê-
³a dru¿yna AS I Czempiñ, drugie - PKS

PIERWSZY TURNIEJ W WONIEŒCIU
Jerka, trzecie - Boru-
sia Jerka, czwarte -
„Byczki” Gniewowo,
a pi¹te - AS II Czem-
piñ.
„Byczki” Gniewowo
gra³y w sk³adzie: Alan
Spycha³a, Korneliusz
De Jager, Gabriel Jusz-
czak, Mi³osz Przygodz-
ki, Serafin Kaczor,
Igor Ró¿añski, Szy-
mon Tesner, Adam
Sroczyñski, Fabian
Szczerbal i Oliwer Markowiak. W dru-
¿ynie znalaz³a siê równie¿ jedna zawod-
niczka - Ewelina Halasz. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju wybrano Szymona Te-
snera z gniewowskiej dru¿yny.
Wszyscy pi³karze bior¹cy udzia³ w turnie-
ju otrzymali pami¹tkowe medale i nagro-
dy, a dru¿yny: puchary, pi³ki i dyplomy.
Dru¿yna gospodarzy dziêkuje kibicom
przyjezdnych dru¿yn za stworzenie po-

zytywnej atmosfery, doping oraz przywie-
zione na imprezê wypieki. Dziêki wspar-
ciu wielu sponsorów m³odym pi³karzom
nie zabrak³o „posi³ku regeneracyjnego”
w postaci kie³basek, lodów i s³odyczy.
Imprezê wspar³o tak wiele firm i osób
pr ywatnych, ¿e trudno by ich by³o
wszystkich wymieniæ, a wdziêcznoœæ or-
ganizatorów i dzieci nie ma granic.

M.D., foto archiwum„Byczki” w akcji

Dru¿yna z Gniewowa

Blok imprez rekreacyjno-sportowych,
w ramach Festynu Œwiêtojañskiego,

w dniu 28 czerwca br. rozpocz¹³ turniej
pi³ki no¿nej gimnazjalistów. Do turnieju
zg³osi³y siê 3 dru¿yny. W koñcowej kla-
syfikacji pierwsze miejsce zajê³a dru¿y-
na pn. „Powrót Suareza” przed dru¿yna-
mi - „FC Orzeszki” i „Africa Bombata”.
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar
oraz medale. Dru¿yny, które zajê³y miej-
sce II i III równie¿ otrzyma³y medale oraz
pami¹tkowe statuetki. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju zosta³ wybrany
bramkarz „Africa Bombata” - Przemy-
s³aw Styziñski.
Przy wiatrakach spotkali siê rowerzyœci
bior¹cy udzia³ w rajdzie rowerowym pn.
„Rodzinna wycieczka rowerowa po akwe-
nach PZW”. Wspó³organizatorem rajdu
by³o ko³o Œmigiel Polskiego Zwi¹zku Wêd-
karskiego. Uczestnicy wziêli udzia³ w kon-
kursach: rzuty lotkami do tarczy, rzuty rin-
go do tablicy, rzuty do kosza oraz ¿ó³wia
jazda rowerowa. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody rzeczowe oraz pami¹tkowe
butony.
W po³udnie rozpocz¹³ siê Turniej Pi³ki
No¿nej Mê¿czyzn Niezrzeszonych o Pu-
char Burmistrza Œmigla. W turnieju wziê-
³o udzia³ 6 dru¿yn: „Byczki Gniewowo”,
„DH Trans”, „Kozatko”, „Marta”, „Ma-
kintosh & Porabiantos” oraz „Robson
Team”. Po wyrównanych i emocjonuj¹-
cych meczach fina³owych zwyciêzc¹

FESTYN ŒWIÊTOJAÑSKI NA SPORTOWO
turnieju i zdo-
bywc¹ pucharu
zosta³a dru¿yna
„Kozatko” przed
d r u ¿ y n a m i
„Marta” oraz
„Robson Team”.
Najlepszym za-
wodnikiem tur-
nieju zosta³ Mi-
cha³ Wiœniewski
z zespo³u „Bycz-
ki Gniewowo”.

Zwyciêska dru¿yna odebra³a puchar, a po-
zosta³e dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dy-
plomy oraz statuetki.
Odby³y siê tak¿e zawody w „Darta”, któ-
re rozgrywane by³y w trzech katego-
riach. W kategorii dzieci (wiek 11-13 lat)
pierwsze miejsce zaj¹³ Eryk Bart-
kowiak, przed Klaudi¹ Guciñsk¹
i Filipem Nowakiem. W kategorii
m³odzie¿y (14-17 lat) zwyciê¿y³
£ukasz Dworczak przed £ukaszem
Szwarcem. Wœród najstarszych
uczestników turnieju (powy¿ej
18 lat) pierwsze miejsce zajê³a Mag-
dalena Guciñska, drugie Marek
Szwarc, a trzecie Arkadiusz Grygier.
Zwyciêzcy wszystkich kategorii
otrzymali puchary oraz nagrody rze-
czowe.
Na koniec Festynu Œwiêtojañskie-
go tradycyjnie odby³y siê zawody

modeli p³ywaj¹cych na akwenie przy wia-
trakach. Uczniowie rywalizowali w dwóch
kategoriach: szkó³ podstawowych oraz
szkó³ gimnazjalnych. Do rywalizacji przy-
st¹pi³o 24 uczniów. Zawody prowadzi³ pan
Krzysztof Daniel z sekcji modelarstwa lot-
niczego OKFiR Stare Bojanowo. Najlepszy
w kategorii szkó³ podstawowych okaza³ siê
Pawe³ Sêdzicki, drugie miejsce zaj¹³ Eryk
Bartkowik, a trzecia by³a Nadia Olejnik.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych zwyciê-
¿y³ Patryk Kubiak, drugie miejsce zajê³a
Monika Naskrêt, a trzeci by³ Bartosz Ma-
s³owski. Zwyciêzcy otrzymali puchary
oraz nagrody rzeczowe, natomiast ucznio-
wie zajmuj¹cy miejsca drugie i trzecie
otrzymali nagrody rzeczowe. Wszyscy po-
zostali uczestnicy otrzymali czekoladê.

OKFiR, foto OKFiR

„Kozatko” najlepsze






