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Pani Maria Jasiak z Sierpowa 1 wrze-
œnia obchodzi³a 100 urodziny. Z tej

okazji 6 wrzeœnia rodzina przygotowa³a
uroczystoœæ poprzedzon¹ okoliczno-
œciow¹ msz¹ œw. Z ¿yczeniami oraz upo-
minkiem do jubilatki poœpieszyli bur-
mistrz - Wiktor Snela oraz Wies³aw Ka-

WIEKOWA SIERPOWIANKA
sperski - przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla. Stulatka otrzyma³a tak¿e
list gratulacyjny od premiera Donalda
Tuska.
Pani Maria wychowa³a oœmioro dzieci: syna
z pierwszego ma³¿eñstwa (m¹¿ zgin¹³ we
wrzeœniu 1939 roku) oraz siedmioro dzieci

z poprzednich ma³¿eñstw
drugiego mê¿a. Jubilatka
doczeka³a siê 16 wnuków,
29 prawnuków oraz 25
praprawnuków. Do dziœ
krz¹ta siê w przydomo-
wym ogródku i pomaga
w kuchni, chodzi tak¿e re-
gularnie do koœcio³a.
Pani Maria lubi miód, byæ
mo¿e jest on recept¹ na
d³ugowiecznoœæ.

AKA
foto M. Dymarkowska

Gratulacji nie by³o koñca

Pami¹tkowe zdjêcie z jubilatk¹
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Pierwsza, po wakacyjnej przerwie, se-
sja Rady Miejskiej Œmigla odby³a siê

28 sierpnia 2014 r. Radni, w kompletnym
sk³adzie, podjêli cztery uchwa³y.
Zgodnie z ustaw¹ z 2001 roku, rada jest
zobowi¹zana do uchwalenia wieloletnie-
go planu rozwoju i modernizacji urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
dla gminy Œmigiel. Poniewa¿ ubieg³
okres obowi¹zywania dotychczasowego
planu, radni podczas sesji przyjêli nowy,
na lata: 2014 - 2017. Projekt planu zosta³
przygotowany przez Zak³ad Wodoci¹go-
wo-Kanalizacyjny w Œmiglu.
Podczas sesji radni podjêli tak¿e dwie

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
uchwa³y bud¿etowe: w sprawie wprowa-
dzenia zmian w bie¿¹cym bud¿ecie gmi-
ny Œmigiel oraz dokonania zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na lata
2014 - 2025.
Ponadto, na wniosek w³aœciciela nieru-
chomoœci przy ulicy Po³udniowej w Œmi-
glu, rada podjê³a uchwa³ê, która uchyla
czêœæ miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów po³o-
¿onych w Œmiglu w rejonie ulicy Po³u-
dniowej, przyjêtego uchwa³¹ rady w 2008
roku.

AKA
foto A. Kasperska

Dziêki wsparciu œmigielskiego samo-
rz¹du, Posterunek Policji w Œmiglu

zosta³ wyposa¿ony w nowy radiowóz. Od
kilku lat policja w Œmiglu nie posiada³a
na wyposa¿eniu swojego samochodu.
Aby usprawniæ pracê funkcjonariuszy,
samorz¹dowcy podjêli decyzjê o prze-
kazaniu na ten cel z bud¿etu gminy 36
tysiêcy z³otych, co stanowi nieco po-
nad po³owê wartoœci auta. Oficjalne
przekazanie radiowozu marki KIA
CEED odby³o siê 28 sierpnia przed
sesj¹ Rady Miejskiej Œmigla. Kluczyki
z r¹k insp. Henryka Kasiñskiego - ko-

RADIOWÓZ DLA POSTERUNKU
mendanta powiato-
wego Policji w Ko-
œcianie, w obecnoœci
radnych Rady Miej-
skiej Œmigla, odebra³
burmistrz Wiktor
Snela, który przeka-
za³ je Krzysztofowi
Kuciakowi - kierow-
nikowi Posterunku
Policji w Œmiglu.

AKA
A. Kasperska Oficjalne przekazanie

radiowozu

LI Sesja Rady Miejskiej Œmigla

W sobotê, 6 wrzeœnia 2014 r., Zarz¹d
Osiedla nr 4 zaprosi³ mieszkañców

na „Festyn Rodzinny”, którego wspó³or-
ganizatorami byli: Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji, Centrum Kultury
w Œmiglu oraz Gminna Komisja Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych. Fe-
styn rozpoczêto tanecznie - zumbê pro-
wadzi³a Beata Ha³at. Dla dzieci przygo-
towano wiele atrakcji, m.in.: konkurs ry-
sunku na asfalcie, dmuchany zamek
i basen z pi³eczkami. Blok zabaw sporto-
wo-rekreacyjnych poprowadzi³y - Anna

FESTYN RODZINNY OSIEDLA NR 4
Pohl i Magdalena
Drótkowska. By³y:
skoki w workach,
rzuty do celu i prze-
ci¹ganie liny. Dzieci
otrzyma³y s³odkie
upominki i liczne
nagrody. Policjanci
wrêczali odblasko-
we bransoletki.
Chêtnych bryczk¹
przewozi³ S³awek
Starkbauer. Jakdzia-

³aj¹ nasze zmys³y
pod wp³ywem alko-
holu, mogli przeko-
naæ siê doroœli bie-
gn¹c slalomem z za-
³o¿onymi alkogo-
glami. Festyn od-
wiedzili tak¿e moto-
cykliœci ze œmigiel-
skiej grupy „Wind
Wolves” funduj¹c

dzieciom krótkie przeja¿d¿ki. Odby³ siê
tak¿e turniej siatkówki mieszanej o puchar
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nr 4,
w którym dru¿yna „Z³ota armia” zmaga³a
siê z „LOL-Team”. Na zakoñczenie wszyst-
kich poczêstowano kie³bas¹ z kot³a.
Przewodnicz¹cy osiedla sk³ada podziêko-
wania wszystkim darczyñcom, harcerkom
i osobom zaanga¿owanym w przygotowa-
nie imprezy.

W³odzimierz Drótkowski, foto OKFiRFestyn rozpoczêto zumb¹

Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji
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Po raz drugi Œmigiel w³¹czy³ siê do
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czy-

tanie, zainicjowanej w 2012 roku przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -
Bronis³awa Komorowskiego. Po „Panu
Tadeuszu” Adama Mickiewicza i kome-
diach Aleksandra Fredr y nadszed³
czas na „Trylogiê” Henryka Sienkie-
wicza - dzie³o ukazuj¹ce najwa¿niejsze
wydarzenia w XVII-wiecznej Polsce:
powstanie Chmielnickiego („Ogniem
i mieczem”), inwazjê Szwedów („Po-
top”) oraz wojnê Polski z Turcj¹ („Pan
Wo³odyjowski”).
Henryk Sienkiewicz, pierwszy polski
noblista, w wyj¹tkowy sposób po³¹czy³
g³êboki patriotyzm z fascynuj¹c¹ przy-
god¹, a nierzadko komizmem i humo-
rem. „Trylogia” to obraz Polski ró¿no-
rodnej i wielokulturowej, wyraz naro-
dowych têsknot i marzeñ, kronika mi-
litarnych oraz duchowych zwyciêstw
pisana „ku pokrzepieniu serc” w cza-
sach, gdy Polska by³a pod zaborami.
Narodowe czytanie to wspania³a oka-
zja, by raz jeszcze prze¿yæ zapieraj¹ce
dech w piersiach przygody sienkiewi-
czowskich bohaterów. Wspólna lektu-
ra to tak¿e doskona³y moment, by od-
czytaæ ten tekst na nowo. Przy œmigiel-
skiej fontannie, 6 wrzeœnia br. z tek-

SIENKIEWICZOWSKIE POJEDYNKI
PRZY FONTANNIE

stem ponadczasowe-
go dzie³a Sienkiewi-
cza zmierzyl i  siê:
Burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, pose³
RP - Ma³gorzata Adam-
czak, kierownik Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecz-
nej - Barbara Kuder-
ska, dyrektor Oddzia-
³u PKO w Œmiglu -
Aldona Micha³ow-
ska, bibliotekarka
Marlena Nowak-Bia-
³as, nauczyciel histo-
rii Adam Bia³as oraz
m³odzie¿ ze œmigiel-
skiego gimnazjum.
P r z e r y w n i k i e m
w czytaniu by³a mu-
zyka filmowa z ka¿-
dej czêœci tr ylogii.
Mieszkañcy mieli tak-
¿e mo¿liwoœæ z³o¿e-
nia pami¹tkowego
stempla na przynie-
sionych ze sob¹ eg-
zemplarzach.

B.M.
foto M. Majer,

D.Hampel

Sienkiewicza czyta³ nauczyciel
historii - Adam Bia³as.

Œmigielska m³odzie¿ w³aczy³a siê do akcji
„Narodowego czytania”

WYŒCIGI DREZYN

W II Gminnych Zawodach w Wyœci-
gach Drezyn Rêcznych, odbywa-

j¹cych siê 6 wrzeœnia na stacji kolejki w¹-
skotorowej w Œmiglu, wziê³o udzia³ 13
dwuosobowych dru¿yn, œcigaj¹cych
siê na dystansie 150 metrów. Ka¿da
dru¿yna startowa³a dwa razy. Cztery
dru¿yny, z najlepsz¹ sum¹ czasów
z obu przejazdów, awansowa³y do run-

dy fina³owej. By³y to ekipy mêskie: Ar-
kadiusza Kaczmarka, Mariana Grycza,
OSP Œmigiel oraz Stop Œmierci - Mê-
ska III.
W rundzie fina³owej dru¿yny startowa-
³y jednoczeœnie na dwóch równole-
g³ych torach. Te, które przegra³y wal-
czy³y o miejsce trzecie, a dwie najlep-
sze o miejsce pierwsze.

Zwyciêzc¹ zawo-
dów zosta³a dru¿y-
na OSP Œmigiel. II
miejsce zajê³a dru-
¿yna Arkadiusza
K a c z m a r k a
ze Œrody, a miej-
sce III dru¿yna
Stop Œmierci - Mê-
ska III z Koœciana.
W zawodach wziê-
³y udzia³ tak¿e trzy
dru¿yny ¿eñskie,
które w nagrodê
za odwagê otrzy-
ma³y pami¹tkowe

gad¿ety ŒKW oraz s³odkie upominki.
Tego dnia na stacjê Œmigielskiej Kolejki
W¹skotorowej przybyli nie tylko miesz-
kañcy miasta i gminy Œmigiel, ale rów-
nie¿ przyjechali mi³oœnicy kolejek z: Ko-
œciana, Œrody, Wroc³awia oraz Zittau
w Niemczech.

ŒKW, foto archiwumTo by³a niez³a zabawa
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Do¿ynki Wiejskie 5 wsi nale¿¹cych do
gminy Œmigiel - Karœnic, Nowego

Bia³cza, Starego Bia³cza, Ksiêginek oraz
Broñska odby³y siê 24 sierpnia. Obcho-
dy zainaugurowa³ korowód bryczek kon-
nych, który przemierzy³ 4 wsie, mijaj¹c
dekoracje przygotowane przez mieszkañ-
ców.
Uroczyst¹ mszê œw. w intencji rolników,
na boisku sportowym, odprawili - ks. pro-
boszcz Piotr Markiewicz z parafii Czacz

oraz ks. proboszcz Marek Smólski z pa-
rafii Wilkowo Polskie.
Nastêpnie odby³ siê wystêp zespo³u Wil-
kowianie, który przygotowa³ obrzêd do-
¿ynkowy. Wieniec do¿ynkowy odebra³
radny Rady Miejskiej Œmigla - Jan Pie-

ŒWIÊTO PLONÓW PIÊCIU WSI
trzak, zaœ bochen chleba z r¹k starostów
do¿ynek, którymi w tym roku byli: pan
Dubski z Karœnic i pani Golec z Ksiêgi-
nek, odebra³ Burmistrz Œmigla - Wiktor
Snela. Nie zabrak³o równie¿ symbolicz-
nego dzielenia siê chlebem z tegorocz-
nych plonów, którego dokonali: bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela, zastêpca
burmistrza - Wies³awa Poleszak-Kra-
czewska, zastêpca przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Œmigla - Roman Schiller

oraz so³tysi.
Prezes GZRKiOR -
Zygmunt Konieczny
oraz so³tysi skorzy-
stali z okazji by po-
dziêkowaæ prezesom
Kó³ek Rolniczych
z Karœnic - Lucjanowi
Jagodzikowi z Broñ-
ska - Józefowi £abêdz-
kiemu oraz z Nowego
Bia³cza - Stanis³awo-
wi Skorackiemu za
zaanga¿owanie na
rzecz lokalnej spo-
³ecznoœci oraz co-
roczne wsparcie przy

organizacji imprez.
W kolejnej czêœci uroczystoœci odby³ siê
wystêp kabaretu Buczanki, który zapew-
ni³ zgromadzonym du¿¹ dawkê œmiechu
- przez wiele tygodni mieszkañcy 5 wsi
bêd¹ wspominaæ podupad³y bar mlecz-

ny z zwa¿onym mlekiem i solidn¹
ochron¹… Do Karœnic przyjecha³y so-
bowtóry znanych osobistoœci, takich jak:
Magda Gessler, Irena Jarocka z utworem
„Kawiarenki” oraz gwiazda europejska
Conchita Wurst.
Goœæmi tegorocznych do¿ynek byli: bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela, zastêpca
burmistrza Œmigla - Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, przewodnicz¹cy Rad Powia-
towych Wielkopolskiej Izby Rolniczej
oraz kierownik biura powiatowego
ARiMR - Boles³aw Ratajczak, przewodni-
cz¹cy GZRKiOR - Zygmunt Konieczny,
radny Rady Powiatowej Wielkopolskiej
Izby Rolniczej oraz radny powiatu ko-
œciañskiego - Krzysztof Walachowski,
wice przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla - Roman Schiller, proboszcz pa-
rafii Wilkowo Polskie - ks. Marek Smól-
ski oraz proboszcz parafii Czacz - ks.
Piotr Markiewicz.
Imprezê zorganizowali radny Jan Pie-
trzak oraz so³tysi 5 wsi dziêki wsparciu
finansowemu z: Urzêdu Miejskiego
w Œmiglu, Banku Spó³dzielczego w Œmi-
glu, Kó³ek Rolniczych z Karœnic, Broñ-
ska oraz Nowego Bia³cza i GZRKiOR.
Wszystkim sponsorom oraz osobom za-
anga¿owanym w organizacjê uroczysto-
œci do¿ynkowej organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹!

Anna Jaworska
foto archiwum

Starostwowie przyjechali bryczk¹

Do Przedszkola Samorz¹dowego
        w Œmiglu zaproszono policjanta
z Komendy Powiatowej Policji w Koœcia-
nie, aspiranta Rados³awa Nowaka. Goœæ
przyby³ z ulubieñcem dzieci - sier¿antem
Pyrkiem. Policjant uczy³ przedszkolaków
prawid³owego przejœcia przez jezdniê
oraz wspomnia³ o koniecznoœci noszenia
kamizelek odblaskowych. Rozmawia³
z dzieæmi na temat tego, dlaczego nie po-
winniœmy kontaktowaæ siê z nieznajomy-

O BEZPIECZEÑSTWIE
mi osobami i przyjmowaæ od
nich s³odyczy. Goœæ opowiada³
o bezpiecznych zabawach
w domu i parku, a tak¿e o bez-
piecznej jeŸdzie samochodem.
Celem spotkania by³o wzbudza-
nie szacunku i zaufania do poli-
cjanta, osoby, która nam zawsze
pomo¿e.

E. Lemañska
foto archiwum

Na do¿ynki przybyli liczni goœcie Msza œw. w intencji rolników

Aspirant Rados³aw Nowak z przedszkolakami
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Na œmigielskich kortach, w ostatni
weekend sierpnia, odby³ siê chary-

tatywny Turniej Tenisa Ziemnego. Na za-
proszenie Komitetu Pomocy dla Bartka
do turnieju przyst¹pi³o 11 mê¿czyzn, któ-
rzy zawalczyli o Puchar Burmistrza Œmi-
gla. Ze wzglêdu na deszcz, który unie-
mo¿liwi³ rozegranie wszystkich meczy
w sobotê, tenisiœci ponowili rozgrywki
w dniu nastêpnym. Zwyciêski puchar

CHARYTATYWNY TURNIEJ
z r¹k burmistrza
Wiktora Sneli ode-
bra³ Krzysztof KaŸ-
mierczak z Koœcia-
na. II miejsce zaj¹³
Jaros³aw Chêciñ-
ski, a trzecie Ma-
ciej Nowicki, obaj
tenisiœci równie¿
pochodz¹ z Koœcia-

na. Zdobywcy pierw-
szych trzech miejsc
otrzymali równie¿
ufundowane przez
burmistrza karnety
dla 2 osób uprawnia-
j¹ce do skorzystania
z kortów tenisowych
w Œmiglu.

Dochód z turnieju zostanie przeznaczo-
ny na sprzêt i rehabilitacjê Bartka Siko-
ry ze Œmigla.
Turniej wspar³ Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji - administrator œmigiel-
skich kortów, swoj¹ pomoc¹ s³u¿y³ rów-
nie¿ Arkadiusz Nowicki.

AKA
foto A. Kasperska

Zbierano na rehabilitacjê Bartka Sikory

Zwyciêscy turnieju

W koœciele parafialnym pw. œw. Mar-
cina w Bukówcu Górnym 13 wrze-

œnia, w intencji bibliotekarzy, odby³a siê
msza œw., w której uczestniczy³o oko³o
120 osób. G³ównym powodem, dla któ-
rego bibliotekarze przybyli do Bukówca
by³a znajduj¹ca siê w koœciele figura œw.
Wawrzyñca - patrona bibliotekarzy. Jed-
nak¿e organizatorzy (Oddzia³ Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stani-
s³awa Grochowiaka w Lesznie) przygo-
towali bogaty program, pozwalaj¹cy na
zapoznanie siê z kultur¹ regionu. We
W³oszakowicach goœcie zwiedzili Pa³ac

XI PATRONALNE ŒWIÊTO BIBLIOTEKARZY
WIELKOPOLSKICH
Su³kowskich z po³. XVIII w. - obecn¹ sie-
dzibê w³adz gminy oraz Izbê Pamiêci po-
œwiêcon¹ Karolowi Kurpiñskiemu. W po-
bliskim Górsku bibliotekarze trafili do
„Zagrody u RzeŸbiarza” Mariana Murka
oraz zwiedzili Galeriê RzeŸby Ptaków.
W sali widowiskowej w Bukówcu Gór-
nym bibliotekarzy z ca³ej wielkopolski po-
witali: przewodnicz¹cy leszczyñskiego
oddzia³u SBP - Krzysztof Taciak, prezy-
dent Leszna - Tomasz Malepszy oraz wójt
gminy W³oszakowice - Stanis³aw Waligó-
ra. Mieszkaj¹ca w Bukówcu regionalist-
ka Zofia Dragan, z grupk¹ dzieci, przy-
gotowa³a ciekawy program artystyczny,

który uczestnicy spotkania obejrzeli
z zainteresowaniem, a nastêpnie z apety-
tem zjedli przygotowany obiad, bardzo
chwal¹c bukówieck¹ kuchniê.

MBP w Œmiglu
foto archiwum

Wielkopolscy bibliotekarze

We wrzeœniowe popo³udnie, 21 wrze-
œnia br., mieszkañcy wsi: Bielawy,

¯egrowo i ¯egrówko spotkali siê na Fe-
stynie Pieczonego Ziemniaka. So³tysi:
Stanis³aw Szefner (Bielawy), Mieczys³aw
Tomowiak (¯egrowo) i Henryk Skoru-
piñski (¯egrówko) wraz z Oœrodkiem
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
zaprosili mieszkañców do wspólnego pie-
czenia ziemniaków w ognisku.
Tradycyjnie odby³ siê turniej siatkówki,
w któr ym r ywalizowa³y dru¿yny
o wszystko mówi¹cych nazwach: „Mat-
ki” z „Córkami” oraz „Ojcowie” z „Syna-

ZIEMNIAK W ROLI G£ÓWNEJ
mi”. W pierwszym meczu zwyciê¿y³y
„Matki”, a w drugim „Synowie”. Mecze sê-
dziowa³ Tomasz Fr¹ckowiak - instruktor
kompleksu boisk „Orlik”.
Najm³odsi mieszkañcy brali udzia³ w kon-
kursach sportowych przygotowanych
przez OKFiR oraz pani¹ Agnieszkê £ocho-
wicz.
Puchary zwyciêzcom i zwyciê¿onym wrê-
cza³ burmistrz Œmigla - Wiktor Snela.
Odby³ siê te¿ konkurs obierania ziemnia-
ków, w którym zwyciê¿yli: Genowefa
£¹czna - pe³nomocnik burmistrza ds. Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych

oraz Wiktor Snela - burmistrz Œmigla.
Spotkanie zakoñczy³o wspólne zajadanie
siê upieczonymi ziemniakami oraz gril-
lowan¹ kie³bask¹.

OKFiR, foto OKFiR

Konkurs obierania ziemniaków
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 KS. JÓZEF KUCHARZEWICZ ZE STREGO BIAŁCZA

Jedn¹ z osób zas³u¿onych dla koœcio³a
i Polaków, a dzisiaj trochê zapo-

mnian¹, by³ wieloletni proboszcz parafii
w Starym Bia³czu, a tak¿e dziekan ko-
œciañski - ks. Józef Kucharzewicz. Kurier
Poznañski w nr. z 22.6.1904 roku dono-
si³: „... z dniem wczorajszym zesz³a jed-
na z najsympatyczniejszych postaci star-
szej generacji kap³anów naszych: ks. Jó-
zef Kucharzewicz w Bia³czu odda³ Bogu
swego zacnego ducha. Œmieræ spotka³a
go nagle na przechadzce wieczornej
o godz. 9...”.
Ks. Kucharzewicz urodzi³ siê 19 marca
1835 roku w Napachaniu k. Poznania. Po
ukoñczeniu szko³y elementarnej kszta³-
ci³ siê w Gimnazjum œw. Marii Magdale-
ny w Poznaniu, gdzie w 1856 roku zda³
maturê. Podj¹³ studia teologiczne w Se-
minariach Duchownych w Poznaniu
i GnieŸnie. Œwiêcenia kap³añskie otrzy-
ma³ w 1860 roku. Zosta³ wikariuszem
w Koœcianie. W 1864 zosta³ mianowany
proboszczem parafii w Starym Bia³czu.
W latach 1868-1904 pe³ni³ obowi¹zki dzie-
kana koœciañskiego. Lata jego pos³ugi
kap³añskiej przypad³y na trudne lata
zwi¹zane z kulturkampfem i tzw. ustawa-
mi majowymi, które mia³y utrudniæ Ko-
œcio³owi wykonywanie jego misji - m.in.

za nieuznawanie kompetencji komisarza
pruskiego nad maj¹tkiem koœcielnym
nak³adano na niego liczne kary pieniê¿-
ne. Na ówczesne czasy by³a to ogromna
kwota - 870 mk. W 1876 roku ksiêdzu
wytoczono w Koœcianie proces za „nie-
prawne wykonywanie funkcji kap³añ-

skich w Wilkowie Polskim”.
W 1877 roku s¹d w Koœcianie wymierzy³
mu karê 15 mk za dopuszczenie do od-
prawienia mszy œw. w Bia³czu przez ks.
Dziegieckiego. Oprócz sprawowania
funkcji kap³añskich anga¿owa³ siê w sze-
reg dzia³añ o charakterze spo³ecznym
i politycznym. Dzia³a³ m.in. w Towarzy-
stwie Antyhazardowym w Poznaniu, by³
cz³onkiem polskiego Komitetu Wybor-
czego na pow. œmigielski i prezesem od-
dzia³u powiatowego Towarzystwa Pomo-
cy Naukowej im. K. Marcinkowskiego.
Nale¿a³ tak¿e do Poznañskiego Towarzy-
stwa Przyjació³ Nauk, któremu podaro-
wa³ swoje prace, m.in. „Dzwon koœciañ-
ski”. W Bia³czu za³o¿y³ i prowadzi³: Brac-
two WstrzemiêŸliwoœci, ¯ywy Ró¿aniec,
Sodalicjê Matek Chrzeœcijañskich. Pod-
kreœlano, ¿e jako wikary w Pêpowie
i Koœcianie wychowywa³ Jana i Konstan-
tego Zamojskich, a tak¿e: „... zajmowa³
siê szczególnie ch³opcami ¿¹dnymi na-
uki, którym w studiach dopomaga³”. Jego
grób znajduje siê na cmentarzu przy ko-
œciele w Starym Bia³czu.

Jan Pawicki
W opracowaniu tego tematu korzysta³em
z ksi¹¿ki pt. „Ksiê¿a Spo³ecznicy w Wielko-
polsce 1894-1911”, Gniezno 2007.Grób ks. Kucharzewicza w Starym Bia³czu

W  Lubinie (woj. dolnoœl¹skie),
            20 wrzeœnia br., w piêknej sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury „Muza”,
odby³ siê VII Przegl¹d Zespo³ów Ludo-
wych. Rywalizacja toczy³a siê o puchar
prezydenta Lubina. Impreza zosta³a zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie Senio-
rów „Trzeci Wiek” w Lubinie, MOPS -
Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Lu-
binie i Centrum Kultury "Muza" w Lubi-
nie. Zg³osi³o siê 27 zespo³ów, ale 3 nie
dotar³y na miejsce, w zwi¹zku z czym
w przegl¹dzie uczestniczy³y 24 zespo³y
z po³udniowo-zachodniej Polski. Rozpiê-
toœæ wiekowa w zespo³ach by³a czêsto
zró¿nicowana. W jednym z zespo³ów naj-
m³odsze dziecko liczy³o 4 lata, a najstar-
szy tancerz 94 - tañczy on i œpiewa w ze-
spole od 75 lat, czyli od pocz¹tku istnie-
nia grupy. Trzyosobowe jury oceniaj¹c
zwraca³o uwagê na: umiejêtnoœci wokal-
ne, taneczne, muzyczne, ogólny wyraz ar-

PUCHAR  DLA ZPiT „ŻEŃCY WIELKOPOLSCY”
tystyczny (strój, choreografia, pomys³o-
woœæ, oryginalnoœæ), a tak¿e na dobór
repertuaru (utwory o tematyce ludowej,
folklorystycznej). ZPiT „¯eñcy Wielko-
polscy” reprezentowa³a grupa doros³ych
tancerzy i kapela w doborowym sk³adzie
instrumentalnym, a mianowicie: akorde-
on - Jakub Szudra, skrzypce I - Anna
Szamborska, skrzypce II - Marta Mar-
kowska, klarnet - Przemys³aw Miedzia-
rek, tr¹bka - Eryk Skrzypczak i kontra-
bas - Wojciech Augustyniak (kie-
rownik kapeli). Wokalnie grupê
pomog³a przygotowaæ Hanna Mar-
kowska - akompaniator i instruk-
tor wokalny zespo³u.
Regulamin przegl¹du pozwala³ na
prezentacjê tylko 10-minutowego
programu. Reprezentacja naszego
zespo³u wykona³a suitê tañców
i przyœpiewek rzeszowsko-prze-
worskich w taki sposób, ¿e jury

przyzna³o zespo³owi I miejsce i g³ówn¹
nagrodê - puchar prezydenta miasta Lu-
bina oraz nagrodê rzeczow¹ w postaci:
mikrofonu, fletu prostego, koszulki i dy-
plomu. „¯eñcy” wrócili do domów szczê-
œliwi i pe³ni zapa³u do dalszej pracy. Gra-
tulujemy sukcesu i ¿yczymy wytrwa³oœci
w pracy oraz nowych sukcesów arty-
stycznych.

Redakcja
foto  Janusz Mróz

„Żeńcy” w Lubinie
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Oko³o trzystu pasa¿erów liczy³ spe-
cjalny sk³ad œmigielskiej w¹skoto-

rówki, który, w sobotê 20 wrzeœnia, wy-
ruszy³ ze Œmigla do stacji Bielawy-
¯egrówko, a nastêpnie do przystanku
docelowego w Nowej Wsi. Przejazd by³
czêœci¹ dorocznej imprezy organizowa-
nej przez Stowarzyszenie Przyjació³ Œmi-
gielskiej Kolejki W¹skotorowej z okazji
kolejnych jubileuszy zabytkowej w¹sko-
torówki. W tym roku, pod has³em „Po-
ci¹g do zwierz¹t i kina”, kry³y siê trzy
g³ówne atrakcje przygotowane dla ca³ych
rodzin: przejazd otwartym sk³adem œmi-
gielskiej kolejki, zwiedzanie zwierzyñca
w gospodarstwie rolnym Miros³awa i Julii
Szlafków w ̄ egrówku oraz wieczorny, fa-
milijny seans filmowy w kinie pod
chmurk¹ w Nowej Wsi.
W ̄ egrówku, dziêki uprzejmoœci gospo-
darzy, zwiedzaj¹cy mogli zobaczyæ, a na-
wet pog³askaæ zarówno zwierzêta gospo-
darskie: kozy, krowy, konie, kuce oraz
takie, które najczêœciej mo¿na spotkaæ
w zoo: os³y, lamy, zebu, papugi oraz prze-

POCI¥G DO ZWIERZ¥T I KINA
piórki. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla dzieci
by³y mo¿liwe przeja¿d¿ki na oœle oraz
kucyku. Szczególnym zainteresowaniem
cieszy³y siê psie szczeniaki, króliki oraz
podwórkowy plac zabaw dzieci gospoda-
rzy. Gospodyni czêstowa³a zwiedzaj¹cych
równie¿ domowym ciastem.
W Nowej Wsi organizatorzy przygotowali
konkurencje dla najm³odszych, w któ-
rych ka¿dy uczestnik zosta³ nagrodzony,
a tak¿e rodzinne zawody w wyœcigach
drezyn rêcznych. Do konkurencji z udzia-
³em drezyn zg³osi³y siê 22 ekip. Nagro-
dzone zosta³y trzy zwyciêskie. Pierwsze
miejsce zajê³a dru¿yna Jana Prz¹tki , dru-
gie Leszka Szczerbala, a trzecie Krzysz-
tofa Wawrzynowskiego. Nagrod¹ za
pierwsze miejsce by³y bule, za drugie
pi³ka no¿na, a trzecie dart. Zwyciêzców
uhonorowa³ W³odzimierz Drótkowski -
prezes stowarzyszenia.
Organizatorzy, jak co roku, zadbali rów-
nie¿ o ciep³y posi³ek dla uczestników
imprezy. Tym razem zaserwowali kapu-
œniak.

W imprezie wziê³a równie¿ udzia³ grupa
motocyklistów z Wielichowa, która ze
Œmigla wyruszy³a œladem kolejki. W wie-
czornym, plenerowym kinie wyœwietlo-
no film familijny pt. „W krainie lodu”. Po
seansie poci¹g wróci³ do Œmigla.
Projekt pn. „Poci¹g do zwierz¹t i kina”
zosta³ dofinansowany przez Starostwo
Powiatowe w Koœcianie oraz gminê Œmi-
giel.
Wspó³organizatorami imprezy byli: ope-
rator kolejki - Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu, So³ec-
two Nowa Wieœ, Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu oraz Gospo-
darstwo Rolne Miros³awa i Julii Szlafków
z ¯egrówka.
Zarz¹d stowarzyszenia sk³ada podziêko-
wania wszystkim, którzy w³¹czyli siê
w organizacjê imprezy, a w szczególno-
œci w³aœcicielom gospodarstwa
w ¯egrówku - pañstwu Miros³awowi
i Julii Szlafkom.

AKA
foto A. Kasperska, OKFiR

By³y konkursy dla dzieci

Jak co roku, 20 wrzeœnia, œwiêtowali-
œmy Ogólnopolski Dzieñ Przedszko-

laka. Z tej okazji, 22 wrzeœnia 2014 r.,
w oddziale przedszkolnym w ¯egrówku,
który od tego roku szkolnego jest czê-
œci¹ Przedszkola Samorz¹dowego
w Œmiglu, maluchy sta³y siê prawdziwy-
mi przedszkolakami - Smerfami. Uroczy-
stoœæ odby³a siê w obecnoœci zaproszo-
nych goœci oraz rodziców. By³ to szcze-
gólny dzieñ dla dzieci, które po raz pierw-
szy, we wrzeœniu przekroczy³y próg
przedszkola. By³ to ich pierwszy publicz-
ny wystêp przed licznie zgromadzon¹ pu-
blicznoœci¹. Dlatego cenna okaza³a siê
pomoc starszaków we wprowadzeniu
maluchów do œwiata przedszkolnego.
Impreza rozpoczê³a siê od uroczystego
wejœcia wszystkich przedszkolaków

SMERFNE PASOWANIE
w rytm piosenki pt. „Jedzie poci¹g”. Na-
stêpnie, piêknie ubrane dzieci, weso³o
prezentowa³y swoje
umiejêtnoœci: œpie-
wa³y piosenki, tañ-
czy³y, recytowa³y wier-
sze, a tak¿e wykony-
wa³y æwiczenia gim-
nastyczne. W kolejnej
czêœci pani dyrektor
k³ad³a na ramieniu
ka¿dego 3 i 4-latka
wielki o³ówek
i nadawa³a mu miano
przedszkolaka. Po
pasowaniu ka¿de
dziecko otrzyma³o
dyplom oraz ma³y
upominek. Uroczy-

stoœæ zakoñczy³a siê wspólnymi zabawa-
mi i rozmowami przy herbatce i ciastecz-
kach.

Agnieszka £ochowicz, foto archiwum

Pasowania na przedszkolaka

Chêtnych na przejazd nie brakowa³o
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III JESIENNE SPOTKANIA ORKIESTR DÊTYCH
Po raz trzeci w Œmiglu odby³y siê Je-

sienne Spotkania Orkiestr Dêtych.
Tym razem scena stanê³a na placu tar-
gowym, gdzie przed œmigielsk¹ publicz-
noœci¹ zaprezentowa³o siê piêæ orkiestr
dêtych, w tym miejscowa M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta ze Œmigla. Dwie z or-
kiestr: orkiestra reprezentacyjna Miasta
i Gminy Olszyna oraz ZUŠ Band z cze-
skich Kamenic nad Lipou, wyst¹pi³y na
ziemi œmigielskiej po raz pierwszy, zaœ
pozosta³e - Orkiestra Dêta Miasta Lesz-
na oraz Orkiestra Dêta OSP z Osiecznej
- goœci³y w mieœcie wiatraków ju¿ trzy-
krotnie. Dwóm ostatnim orkiestrom to-
warzyszy³y ma¿oretki.
Podczas tegorocznego spotkania ka¿da
z orkiestr przemaszerowa³a innymi uli-
cami miasta, by ostatecznie dotrzeæ na
targowisko, gdzie wita³a je zgromadzo-
na ju¿ licznie widownia. Indywidualne
koncerty zespo³ów poprzedzi³o wspólne
wykonanie utworu pt. „Szczêœliwy Marsz
Orkiestr y”. Tradycyjnie wszystkie
uczestnicz¹ce w spotkaniach orkiestry,
w ramach podziêkowañ, otrzyma³y pa-
mi¹tkowe medale oraz bukiety kwiatów.
Wœród widzów zasiedli m.in.: Ma³gorza-
ta Adamczak - pose³ na Sejm RP, Jaromir

Parik z ma³¿onk¹ - wicestarosta partner-
skiego miasta Kamenice nad Lipou, Wie-
s³aw Kasperski - przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla, radni powiatu koœciañ-
skiego, radni Rady Miejskiej oraz Jan
Nowicki - poprzedni kapelmistrz œmigiel-
skiej orkiestry.
Organizatorem imprezy byli burmistrz
Œmigla oraz M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
ze Œmigla. Pomoc¹ s³u¿yli: Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Œmiglu, Centrum Kultury, Oœrodek
Kultury i Rekreacji w Œmiglu, a tak¿e œmi-
gielska policja. Organizatorzy kieruj¹
szczególne podziêkowania dla opieku-
nów orkiestr, którzy tego dnia towarzy-
szyli muzykom.
Patronat medialny nad imprez¹ sprawo-
wali: Radio Elka, Gazeta ABC, Gazeta
Koœciañska oraz Witryna Œmigielska.

AKA
foto A. Kasperska
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85 LAT POGONI 1929 W ŒMIGLU
Wspania³ego jubileuszu doczeka³ siê

w tym roku Klub Sportowy „Pogoñ
1929”. Uroczystoœci zwi¹zane z 85-leciem
jego istnienia odby³y siê 27 wrzeœnia br.
i rozpoczê³y siê, jak na pi³karski klub
przysta³o, meczem. W samo po³udnie, na
murawie œmigielskiego stadionu, stanê-
³y do walki dru¿yny trampkarzy. By³ to
mecz Pogoni Œmigiel z Gromem Czacz,
który zakoñczy³ siê wynikiem 4:2 dla
Czacza.
Prawdziw¹ atrakcj¹ tego dnia by³ mecz
pomiêdzy Old Boys Œmigiel i re-
prezentacj¹ parlamentarzystów.
Ostatnia dru¿yna musia³a byæ
co prawda wsparta naszymi,
œmigielskimi zawodnikami, ale
maj¹c w swoim sk³adzie same-
go ministra sportu - Andrzeja
Biernata by³a w pe³ni reprezen-
tatywna. W jej sk³ad weszli po-
s³owie: £ukasz Borowiak, Wal-
dy Dzikowski, Kilion Munyama
i Wojciech Ziemniak oraz „nasi”:
S³awomir Mocek, ks. Tomasz
Nowak, S³awomir Kowalski,
Pawe³ Adamczak, Roman Sta-
chowiak, Norbert Œwita³a, Ma-
rek Pawlak oraz Rafa³ Gbior-
czyk. Kapitanem dru¿yny by³a
pose³ Ma³gorzata Adamczak,
która bardzo dzielnie spisywa³a
siê na boisku przez 3/4 meczu,
aby ostatecznie daæ szansê m³o-
demu pokoleniu. W ostatnich
minutach rozgrywki zastêpowa-
li j¹ Krystian Stempel i Oskar
Konradowski.
Dru¿yna parlamentarzystów nie
mia³a tego dnia ³atwego zadania.
Nie doœæ, ¿e gra³a z „zawodowa-
cami” to jeszcze musia³o jej star-
czyæ kondycji na ca³y mecz,
gdy¿ sk³ad dru¿yny Old Boys
ca³kowicie zmieni³ siê w drugiej
po³owie. Pierwsza dru¿yna gra-
³a w sk³adzie: Jerzy Karolczak,
Janusz Olejnik, Andrzej Wojcie-
chowski, Micha³ Franek, Józef
Szulc, Karol Kuœnierczak, Adam
Olejnik, Marek Ziêtkiewicz,
Wies³aw Pawlak, £ukasz Ogro-
dowczyk, Karol Piotrowiak,
Grzegorz B³ocian, Tomasz
Okupniczak oraz kapitan - Ber-
nard Jagodzik. Sk³ad drugiej
dru¿yny przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
Zbigniew Ratajczak, Sebastian Koniecz-
ka, Jaros³aw Zaj¹c, Waldemar Bergman,
Grzegorz Kurpisz, Miros³aw Marciniak,
Szymon Suszka, Pawe³ Szulc, Janusz To-

mowiak, Dariusz Konradowski, Marek
Józefiak, Tomasz Ciesielski, Micha³ Fra-
nek, Tomasz Okupniczak, £ukasz Ogro-
dowczyk oraz Krzysztof Styziñski.
Mecz by³ bardzo zaciêty, a ducha bojo-

wego obu dru¿yn nie z³agodzi³ ani wy-
stêp M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej ze
Œmigla, ani wspania³e wystêpy ma¿ore-
tek Orkiestry Dêtej Miasta Leszna. Osta-
tecznie rozgrywka zakoñczy³a siê wyni-
kiem 1:0 dla parlamentarzystów, a zwy-
ciêskiego gola wbi³ minister - Andrzej
Biernat. Byæ mo¿e pomóg³ mu doping
kibicuj¹cego na trybunie senatora Ma-
riana Poœlednika.
Poniewa¿ mecz by³ meczem towarzy-
skim, dru¿yny otrzyma³y dwa równe pu-

chary, ufundowane przez Ma³-
gorzatê Adamczak. Mecz sê-
dziowali: Bronis³aw Tkacz,
Miros³aw Kot oraz Krzysztof
Parzy.
Impreza ta stanowi³a równie¿
okazjê do zebrania funduszy
na rehabilitacjê Bartka Sikory.
Oprócz tradycyjnej zbiórki do
puszek, w przerwie meczu od-
by³a siê licytacja koszulki Ro-
berta Lewandowskiego z jego
w³asnorêcznym podpisem oraz
koszulki reprezentacji Polski
z Igrzysk Zimowych w Soczi.
O pierwsz¹ koszulkê toczy³ siê
zaciêty bój, ostatecznie trafi³a
ona do r¹k S³awomira Kowal-
skiego, który w licytacji pobi³
samego ministra. Drug¹ ko-
szulkê wylicytowa³a Hanna
Piotrowska.
Oficjalna czêœæ obchodów jubi-
leuszowych odby³a siê w sali
widowiskowej Centrum Kultu-
ry w Œmiglu. Nie zabrak³o na
niej wspomnieñ, gratulacji oraz
kwiatów. Przybyli dawni i obec-
ni sportowcy oraz dzia³acze,
a w pierwszym rzêdzie zasie-
dli: minister sportu - Andrzej
Biernat, pose³ na sejm RP -
Ma³gorzata Adamczak, woje-
woda Województwa Wielko-
polskiego - Piotr Florek, bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela,
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla - Wies³aw Kasper-
ski oraz przewodnicz¹cy Komi-
sji Marketingu i Sponsoringu
Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³-
ki No¿nej - Zygmunt Cichosz.
Jako, ¿e jubileusz stanowi oka-
zjê do podsumowania i oceny

dzia³alnoœci organizacji oraz jej cz³onków,
nie zabrak³o tego dnia równie¿ uhonoro-
wania niektórych z nich stosownymi od-
znaczeniami. Srebrne odznaki ho-
norowe Okrêgu Zwi¹zku Pi³ki

Odl Boys Œmigiel

Minister odebra³ puchar

Od lewej: Hieronim Ogrodowczyk, Andrzej Wojciechowski,
Zygmunt Cichosz, Wies³aw Pawlak
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No¿nej w Lesznie otrzymali: Arkadiusz
Dominiak, Mi³osz Grzelak, Krzysztof
Kaminiarz, Tomasz Nawrot, Artur Cza-
pla, Janusz Olejnik, El¿bieta Ogrodow-
czyk, Micha³ Franek i Sebastian Koniecz-
ka. Oznaczenia wrêczyli Tomasz Brink -
cz³onek zarz¹du OZPN Leszno oraz Wie-
s³aw Pawlak - prezes KS „Pogoñ 1929”.
Srebrne odznaki honorowe Wielkopol-
skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, otrzymali:
Grzegorz Wieliñski, Wojciech Chudak,
Tomasz Ciesielski, Leszek Kowalski,
Adam Olejnik, £ukasz Ogrodowczyk,
a oznaczenia wrêczyli: przedstawiciel
WZPN - Zygmunt Cichosz oraz prezes
Wies³aw Pawlak.
Równie¿ oni wrêczyli z³ote odznaki ho-
norowe Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej, które otrzymali: Krzysztof Ant-
czak, S³awomir Kowalski, Piotr Kaczma-
rek, Ryszard Fornalik i Wodzis³aw W³o-
darkiewicz.

Tego dnia zosta³y równie¿ wrêczone od-
znaki PZPN. Br¹zowe otrzymali: Stani-
s³aw Kaminiarz, Bernard Jagodzik i Ed-
mund Bentke a srebrne: Andrzej Wojcie-
chowski i Hieronim Ogrodowczyk.
Z r¹k Ministra Sportu, ministerialny me-
dal za zas³ugi dla sportu otrzyma³ Ed-
mund Bentke.
W czasie uroczystoœci zosta³ przedstawio-
ny krótki „rys historyczny”, (który pre-
zentujemy poni¿ej), a tak¿e historyczne
fotografie, (które ju¿ wkrótce bêdzie
mo¿na obejrzeæ na stronie www.ck-smi-
giel.pl w dziale „Œmigiel i okolice w daw-
nej fotografii”).
Nie zabrak³o równie¿ krótkiej czêœci ar-
tystycznej, w czasie której zaprezentowa-
³y siê wokalistki Studia Piosenki „Muzol”:

Paulina Szczepaniak, Martyna Maœlanka
i Ewa Przymus.
Uroczystoœæ zakoñczy³ bankiet przygo-
towany przez restauracjê „Vigwamy”,
a obs³ugiwany by³ przez ma³¿onki pi³ka-
rzy.

M.D., foto M. Dymarkowska

Rys historyczny
Dzisiejsza „Pogoñ” kontynuuje tradycjê
Towarzystwa Cyklistów Pogoñ za³o¿one-
go w 1929 roku. Statutowym celem To-
warzystwa Cyklistów by³a jazda na rowe-
rze i uprawianie sportu. W 1932 roku za-
rz¹d uchwali³ utworzenie sekcji pi³ki no¿-
nej. Pierwszy, oficjalny mecz dru¿yna
„Pogoni” rozegra³a w kwietniu 1932 roku
z zespo³em Czarnych z Leszna, w którym
wygra³a 6:4.
W 1934 roku „Pogoñ” przyjêto w poczet
cz³onków Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿-
nej. W klubie cyklistów zaczê³a domino-

waæ pi³ka, czego kon-
sekwencj¹ by³a
w 1935 roku zmiana
nazwy klubu na Klub
Sportowy Pogoñ 1929
w Œmiglu. Obok sek-
cji kolarskiej i pi³kar-
skiej w klubie dzia³a-
³y te¿ inne sekcje,
które mia³y charak-
ter rekreacyjny: bok-
serska, ping-pongo-
wa, szachowa, koszy-
kówki, siatkówki,
strzelecka oraz teni-

sa ziemnego.
Dzia³alnoœæ klubu przerwa³a okupacja hi-
tlerowska. Po odzyskaniu wolnoœci, ju¿
w marcu 1945 roku, odbyto zebranie re-
konstytucyjne. Uchwalono, by utworzyæ
sekcjê pi³karsk¹, tenisa sto³owego, lekko-
atletyczn¹ i gier zespo³owych. W czerwcu
1945 roku przy klubie utworzy³a siê auto-
nomiczna sekcja krêglarska z oddzielnym
zarz¹dem. Rok póŸniej zosta³a przejêta
przez klub. W lutym 1947 próbowano re-
aktywowaæ sekcjê kolarsk¹.
Wa¿nym wydarzeniem cementuj¹cym
sportow¹ spo³ecznoœæ Œmigla by³o po-
œwiêcenie klubowego sztandaru, co mia-
³o miejsce we wrzeœniu 1947 roku.
WyraŸn¹ granic¹ organizacyjn¹ w dzia-
³alnoœci klubu by³ rok 1999, w którym

nast¹pi³a reorganizacja polskiego sportu.
Kluby straci³y samodzielnoœæ i zosta³y
podporz¹dkowane centralom zwi¹zków
zawodowych - federacjom sportowym.
W marcu 1949 roku, mimo wyraŸnej opo-
zycji, wiêkszoœci¹ g³osów podjêto uchwa-
³ê o przyst¹pieniu do Zrzeszenia Sporto-
wego Budowlani. Niew¹tpliwy wp³yw na
wybór tego zrzeszenia mia³y miejsce
dzia³aj¹ce na naszym terenie i ciesz¹ce
siê dobr¹ opini¹ cegielnie w: Przysiece
Starej, Niet¹¿kowie i Czaczu. Wyrazem
przyst¹pienia do zrzeszenia by³o zmienie-
nie nazwy klubu na Klub Sportowy Bu-
dowlani-Pogoñ 1929 w Œmiglu. Zgodnie
z ówczesn¹ doktryn¹, w sk³adach zarz¹-
dów obecny by³ czynnik polityczny.
W Œmiglu byli to jednak ludzie, którym
sport le¿a³ na przys³owiowym sercu i oni
wnieœli swój wk³ad w jego rozwój.
Wiod¹c¹ dyscyplin¹ by³a pi³ka no¿na. Je-
sieni¹ 1950 roku Zarz¹d Okrêgu Poznañ-
skiego PZPN, maj¹c na uwadze zas³ugi
budowlanych nad umacnianiem sportu,
w³¹czy³ dru¿ynê „Pogoni” do rozgrywek
o mistrzostwo klasy B.
W Budowlanych-Pogoñ dzia³a³y tak¿e
sekcje: motocyklowa, lekkoatletyczna,
tenisa sto³owego, pi³ki rêcznej, kolarska,
szachowa, krêglarska, strzelecka, p³y-
wacka, oraz co niew¹tpliwie jest cieka-
wostk¹ - teatralna. Czyniono próby orga-
nizacji sekcji bokserskiej i ³uczniczej.
Maj¹c rozbudowan¹ bazê sportow¹: bo-
isko pi³karskie, boisko do siatkówki i ko-
szykówki, skocznie, rzutnie, 400-me-
trow¹ bie¿niê i basen oraz du¿e grono
doœwiadczonych dzia³aczy, a tak¿e pro-
wadz¹c wielokierunkow¹ dzia³alnoœæ
sportow¹, Budowlani-Pogoñ byli organi-
zatorami i gospodarzami wielu maso-
wych imprez sportowych, z których wie-
le mia³o zasiêg ogólnopolski.

c.d.n.

Otrzymali srebrne odznaki honorowe Wielkopolskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej

Od lewej: Bernard Jagodzik, Edmund
Bentke, Stanis³aw Kaminiarz



październik/2014 13

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

CZÊŒÆ 7
Przemêt. c.d.
Papie¿ Jan XXIII potwierdzi³ w r. 1410 ten
przywilej. P. mia³ swojego burmistrza
i ³awników; w r. 1458 dostawi³ 2 ¿o³nie-
rzy pieszych na wyprawê malborsk¹; gdy
zakonnicy przenieœli siê do P. nie dopusz-
czano ¿ydów do miasta. W r. 1482 powie-
rzy³ król Kazimierz Janowi Sapieñskie-
mu stacy¹ królewsk¹ w dobrach klaszto-
ru przemêckiego; r. 1580 by³o w mieœcie
i na przedmieœciu Œwiêtopietrzu 7 ³anów
osiad³ych, 2 zagr. 2 komorn., 4 osad.
i 8 rzem. W mieœcie odbywa³y siê 3 jar-
marki doroczne. Przy koñcu zesz³ego
wieku by³o tu 38 dm. i 252 mk., miêdzy
któr ymi jeden organista, 5 muzyk.
3 szynk. i 20 rzem.; miasto utrzymywa³o
stró¿a nocnego; z dniem 1 czerwca 1797
utraci³o swe prawa miejskie. Cystersi
wieleñscy objêli w r. 1411 koœció³ œw. Pio-
tra i Paw³a, stoj¹cy na przedmieœciu, któ-
re dawniej zwano Œwiêtopietrzem,
a w kwietniu r. 1420, za rz¹dów opata To-
masza, przenieœli siê do P. Wspomniany
opat jest ostatnim wieleñskim i pierw-
szym przemêckim opatem: po nim nast¹-
pi³ Jan w r. 1422, Piotr r. 1440, Andrzej
r. 1443, Miko³aj r. 1492, Szymon z Klu-
czewa r. 1518, Maciej r. 1533, Andrzej r.
1542, B³a¿ej ok. r. 1545, Stefan Siemieñ-
ski r. 1554, Jan Wêgorzewski r. 1561, Sta-
nis³aw Ostrowski r. 1587, Jakub BrzeŸ-
nicki r. 1597, Zygmunt Suliñski (?),
Krzysztof Karœnicki (Charnicki) ok.
r. 1607, Adam Nowodworski r. 1610, An-
drzej Leszczyñski (?), Miko³aj Dunin
Suligowski (?), Miko³aj ¯egocki ok.
r. 1689, Robert Zbarski ok. r. 1690 i Hie-
ronim Turno ok. r. 1758. Klasztor wie-
leñski zostawa³ w stosunku zale¿noœci do
klasztoru paradyskiego przed przeniesie-
niem go do P. Zakonnikami byli pierwot-
nie sami Niemcy; ostatni opaci byli ko-
mendataryjni. Gmach klasztorny z ceg³y
palonej stan¹³ w r. 1604 w miejscu daw-
nego, a gdy sp³on¹³ w r. 1742, odnowi³
go w r. 1758 opat Turno. O pierwotnem
uposa¿eniu klasztoru ob. Wieleñ. Oko³o
r. 1566 zastawione by³y Janowi Hersztop-
skiemu wsie klasztorne: Radomierz
z GuŸdzin¹, Górsko i Starkowo, oko³o
1650 r. sk³ada³ siê maj¹tek klasztoru prze-
mêckiego z nastêpuj¹cych dóbr: a) B³ot-
nica, Ciosaniec, Kaszczor, £upica, Mo-
chy, Oborzysko, Przemêt, Przysieka,
Szreniawa (Sieniawa) i Zbiersko; b) Bu-
chwa³d na p³n. od Wschowy, Górsko,
Os³onin, Poladowo, Radomierz, Starko-

wo i Wieleñ. Przy schy³ku zesz³ego wie-
ku nale¿a³y do opatów: B³otnica, Brzezi-
ny, Fr ydrychowo, Kaszczor, £upica,
Mochy, Przemêt z przedmieœciem i Przy-
sieka, a do klasztoru: Bruchvorwerk, Bu-
chwa³d, Ciosaniec, Droniki, Górsko, Kro-
ukretscham, Nowa Nêdza, Nowa Wieœ,
Olejnica, Os³onin, Poladowo, Radomierz,
Szreniawa, Starkowo, Targowisko i Za-
borów. Rz¹d pruski znosz¹c klasztory,
czêœæ dóbr (Przemêt, Frydrychowo,
Kasztor, £upicê i Mochy) sprzeda³ hr.
Kaizerlingowi, zas³u¿onemu przy okupa-
cyi Prus Zachodnich w r. 1772. Koœció³
p.w. œw. Piotra i Paw³a istnia³ w P. przez
r. 1281. Oddany cystersom wieleñskim
w 1411 a nastêpnie w 1449 r. wcielony do
klasztoru. Gdy uleg³ zniszczeniu, prze-
niesiono w 1600 r. nabo¿eñstwo parafial-
ne do koœcio³a œw. Andrzeja; w miejscu
zaœ jego stan¹³ w r. 1650 staraniem Bar-
t³omieja Andrzejowicza i Jakuba Wojty-
nowicza nowy koœció³ z ceg³y palonej;
w r. 1775 odnowi³ go ks. Stefan Szukal-
ski. Koœció³ parafialny p.w. œw. Andrzeja
stan¹³ w r. 1605 w rynku miasta; poœwiê-
cony r. 1618 przez Adama Nowodwor-
skiego, bisk. poznañskiego sp³on¹³
r. 1742; w miejsce jego wystawiono nowy
koœció³ z drzewa. Ksiêgi koœcielne zaczy-
naj¹ siê od 1742 r. Parafia przemêcka li-
czy 5952 dusz; w sk³ad jej wchodz¹: B³ot-
nica, Górsko, Kluczewo, Nowawieœ, Olej-
nica, Perkowo, Przemêt z przedmieœciem
i leœnictwem, Radomierz, Siekówko, Sie-
kowo i Zaborów. W r. 1580 sk³ada³y j¹:
B³otnica, Boszkowo, Ciosaniec, Górsko,
Kaszczor, Kluczewo, £upnica, Mochy,
Os³onin, Przemêt z Œwiêtopietrzem, Ra-
domierz, S¹czkowo, Siekówko, Siekowo,
Szreniawa, Starkowo, Wieleñ i Wijewo;
do par. nale¿a³a kaplica w Siekowie, Ko-
œció³ klasztorny przyozdobiony w r. 1604
kosztem opata Jakuba BrzeŸnickiego i na
nowo stawiany w r. 1690, pogorza³
w r. 1742; opat Turno odnowi³ go
w r. 1758, pokry³ miedzi¹ i zapisa³ klasz-
torowi 20.000 z³p.; wie¿a koœcielna jest
50 mt. wysoka. Szko³a istnia³a w P. oko³o
1685 r. a szpital, uposa¿ony legatem An-
drzeja Zbijewskiego, miêdzy r. 1610
a 1685. Pod P. znajduj¹ siê t.zw. okopy
szwedzkie; na ³¹kach przedmieœcia wy-
kopano karbowany wêborek z bronzu
z ¿elazn¹ pokrywk¹, w którym znalezio-
no ró¿ne drobne przedmioty z branzu
i siekierkê ¿elazn¹. W sk³ad okrêgu wiej-
skiego wchodzi wœ Perkowo, 28 dm. i 290
mk.; ca³y okr¹g ma 76 dm. i 643 mk., t.j.

601 katol., 36 prot. i 6 ¿ydów.

Przysieka Polska, niem. Polnisch Pres-
se, wœ i fol. pow. koœciañski, o 5 klm. na
wsch.-pó³noc od Szmigla; par. Czacz,
poczta w Koœcianie, st. dr. ¿el. w Starem
Bojanowie o 5 klm. P. znan¹ ju¿ by³a
w r. 1356 (Kod. Wielkop., Nr. 1334);
w r. 1580 by³o 6 ³an. osiad³ych, 3 zagrodn.
i wiatrak; oko³o 1793 r. by³a w³asnoœci¹
Szo³drskiego. We wrzeœniu 1886 r. wyko-
pano na gruntach P. wyroby z bronzu,
jako to: sztylet, dwie g³ównie sztyletów
bez rêkojeœci, celt i pod³u¿ne w¹zkie na-
rzêdzia, ostre w obu koñcach. Wykopali-
sko to z³o¿ono w zbiorach Pozn. Tow. Prz.
Nauk; opisa³ je szczegó³owo dr. B. Erzep-
ki (II zesz. Zapis. archeol.). Wœ ma 13 dm.
i 77 mk. kat. Folw. (55mk. i 1 dm.) nale-
¿y do dóbr czackich (Czacz).

Przysieka Niemiecka, niem. Deutsch
Presse, wœ, dom. i okr. domin., pow. ko-
œciañski, o 6 klm. na wsch.-pó³noc od
Szmigla, graniczy z P. Polsk¹; par. Wo-
nieœæ, poczta w Koœcianie, st. dr. ¿el.
w Starem Bojanowie o 5 klm. W r. 1278
woj. Beniamin nada³, miêdzy innemi, P.
klasztorowi paradyskiemu dla uposa¿e-
nia klasztoru, który stan¹æ mia³ w Wie-
leniu. Odnoœne potwierdzenie ks. Bole-
s³awa i Przemys³awa II pozwala zaprowa-
dzaæ  prawo niemieckie w nadanych w³o-
œciach. P. by³a w³asnoœci¹ klasztoru wie-
leñskiego, przeniesionego z biegiem cza-
su do Przemêtu, a¿ do schy³ku zesz³ego
stulecia. W r. 1580 by³o 12 ³an. osiad³ych,
1 1/2 pustych, 1 1/2 so³eckich, 4 zagrod.,
tyle¿ rzemieœl. i 2 wiatraki. Na polach od-
kopano groby kamienne z popielnicami;
w pobli¿u znajduj¹ siê nasypy ziemne. Wœ
liczy 32 dm., 199 mk. (182 kat., 17 prot.).
Domin. ma 26 dm. 310 mk. i obszaru
782,89 ha, t.j. 522,54 roli, 93,72 ³¹k, 24,40
pastw., 112,94 lasu, 27,25 nieu¿. i 2,04
wody; czysty dochód grunt. 10,039 mrk;
w³aœcicielem jest Zygmunt Kurnatowski,
oko³o 1845 r. by³ Edw. hr.Potworowski.
W sk³ad okr. domin. wchodz¹ Brzeziny
i Widziszewo; ca³y okr¹g ma 29 dm., 335
mk. (288 katol., 47 protest.)

Radomicko, niem Radomitz, wœ koœc.,
domin. i okr. domin w dekan. szmigielskim
pow. koœciañski (Szmigiel), o 7 1/2 klm.
na po³udnie od Szmigla, nad rzk¹ Ziemi-
nem, dop³. Obry, wznies. 107 mt. n.p.m.
Par. w miejscu, poczta w Lipnie, st. dr. ¿el.
w Starem Bojanowie o 6 klm. c.d.n
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25 sierpnia - Czarnkowo
Ok. godz. 810 patrol zatrzyma³ do kon-
troli 56-letniego mieszkañca gm. Œmigiel
kieruj¹cego samochodem marki Opel
Vectra. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o 0,46promila alkoho-
lu w organizmie kieruj¹cego.

27 sierpnia - Œmigiel
Ok. godz. 750 na ul. Kiliñskiego patrol
zatrzyma³ do kontroli 39-letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel jad¹cego seatem cor-
doba. Przeprowadzone badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o 1,3 promila alkoho-
lu w organizmie kieruj¹cego,
W tym samym miejscu, chwilê póŸniej,
do kontroli zatrzymano 58-letniego
mieszkañca Leszna jad¹cego ciê¿arow¹
marki Scania z naczep¹. Przeprowadzo-
ne badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o
0,48 promila alkoholu w organizmie kie-
rowcy.

27 sierpnia - Œmigiel
Ok. godz. 815 na ul. Œw. Wita kieruj¹cy
fiatem panda, 37-letni mieszkaniec powia-
tu koœciañskiego zosta³ zatrzymany do

kontroli drogowej. Przeprowadzone ba-
danie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,56
promila alkoholu w organizmie kieruj¹-
cego. Mê¿czyzna odpowie te¿ za jazdê
wbrew orzeczonemu wobec niego s¹do-
wemu zakazowi prowadzenia pojazdów.

31 sierpnia - Sierpowo
Ok. godz. 1040 patrol zatrzyma³ do kon-
troli drogowej kieruj¹cego samochodem
marki Peugeot 308, 30-letniego miesz-
kañca powiatu wolsztyñskiego. Przepro-
wadzona badanie stanu trzeŸwoœci wyka-
za³o 0,44 promila alkoholu w organizmie
kierowcy.

31 sierpnia - Czacz
Ok. godz. 2045 kieruj¹cy samochodem
marki VW Passat, 22-letni mieszkaniec
woj. dolnoœl¹skiego na skrzy¿owaniu
drogi krajowej nr 5 z ulic¹ Wielichowsk¹
wpad³ w poœlizg i zjecha³ na pobocze.
Pojazd uszkodzi³ dwa znaki drogowe.
Kieruj¹cy nie odniós³ obra¿eñ.

2 wrzeœnia - Czacz
Ok. godz. 1414 na ul. Wielichowskiej kie-
ruj¹cy Hyundaiem, 31-letni mieszkaniec
powiatu wolsztyñskiego nie upewni³ siê,
czy mo¿e wykonaæ manewr skrêtu i do-
prowadzi³ do kolizji z fordem escortem,

prowadzonym przez 59-letniego miesz-
kañca powiatu grodziskiego.

20 wrzeœnia - Czacz
Ok godz. 750 patrol zatrzyma³ do kontroli
drogowej 47-letniego mieszkañca powia-
tu koœciañskiego kieruj¹cego iveco.
Przeprowadzone badanie stanu trzeŸ-
woœci wykaza³o 0,2 promila alkoholu
w organizmie kieruj¹cego.

22 wrzeœnia - Koszanowo
Ok. godz. 640 kieruj¹ca samochodem
marki Ford Galaxy, 49-letnia mieszkan-
ka powiatu koœciañskiego w trakcie wy-
mijania zjecha³a na przeciwleg³y pas ru-
chu i doprowadzi³a do zderzenia z samo-
chodem marki Ford Transit, prowadzo-
nym przez 36-letniego mieszkañca powia-
tu koœciañskiego. Kieruj¹cy pojazdami
byli trzeŸwi. Kieruj¹ca fordem galaxy
zosta³a ukarana mandatem karnym.

28 wrzeœnia - Œmigiel
Ok. godz. 2355 na ul. Œw. Wita patrol
zatrzyma³ do kontroli drogowej kie-
ruj¹cego rowerem 18-letniego miesz-
kañca Œmigla. Przeprowadzone bada-
nie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 1,06
promila alkoholu w organizmie rowe-
rzysty.

Tenisiœci z KS Polonia Œmigiel oraz
GLKS Orlêta Czacz bêd¹ reprezen-

towaæ Wielkopolskê w I Grand Prix Pol-
ski. S¹ to zawodniczki i zawodnicy, któ-
rzy zajêli pierwsze dwa miejsca w I Grand
Prix Wielkopolski w Tenisie Sto³owym
sezonu 2014/2015 rozgrywanym w po-
szczególnych kategoriach wiekowych.
Wœród m³odzików, awans uzyskali nastê-
puj¹cy zawodnicy Polonii Œmigiel: Remi-
giusz Styziñski, który w Grand Prix Wiel-
kopolski wywalczy³ drugie miejsce oraz
Jakub Jankowski, jako jeden z szesnastu
najlepszych tenisistów w swojej kategorii
wiekowej w Polsce, tym samym uprawnio-
ny do udzia³u w Grand Prix Polski.
Juniorów w Grand Prix Polski reprezen-
towaæ bêdzie Andrzej Juszczak z Polonii
Œmigiel, który stan¹³ na najwy¿szym miej-
scu podium Grand Prix Wielkopolski
(w kategorii seniorów na miejscu czwar-
tym), zaœ juniorki Joanna Maœlak z GLKS
Orlêta Czacz, która zajê³a miejsce drugie.
W kategorii kadetów do Grand Prix Pol-
ski zakwalifikowa³ siê równie¿ zawodnik
Polonii Œmigiel - Jakub Jankowski, on tak-
¿e stan¹³ na najwy¿szym stopniu podium
Grand Prix Wielkopolski.
Wysokie miejsca w Grand Prix Wielko-
polski, mimo ¿e nie daj¹ce prawa awan-

su do rozgrywek ogólnopolskich, uzyska-
li i inni zawodnicy Polonii Œmigiel.
W kategorii juniorów miejsce trzecie
zaj¹³ Denis Bolewicz, a czwarte Dawid

NASI TENISIŒCI GÓR¥ JóŸwiak. Gra¿yna Cieœla, jako juniorka
wywalczy³a miejsce czwarte. Na miejscu
czwartym uplasowa³ siê równie¿ m³odzik
Filip Ludwiczak oraz kadetka Wiktoria
Skrzypczak.

AKA
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 2/14
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 8/14
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................
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Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).

Pionowo
1. Seat Leon ...
2. bywa ryzykowny
3. gazetowe og³oszenia
4. gulgocz¹cy ptak domowy
6. port w Izraelu, niegdyœ twierdza krzy-

¿owców
7. przydomek Ateny jako bogini wojny
8. przypadek
9. sprzedawca w sklepie
11. Chaczaturian
12. prezydent RP 1922 r.
13. tli siê w œwiecy
16. model fiata z lat 80-tych
19. ... Moore, aktorka

22. najwiêksze zag³êbie wêglowe Euro-
py

23. jedna z tych, które znajdujesz za wy-
cieraczk¹

25. np. antymonopolowy albo ochrony
pañstwa

26. domena heraldyki
28. bu³ki z opiekacza
29. gigant
30. pospolite gryzonie
31. przechodzi przez ucho igielne
37. japoñska odmiana buddyzmu

Poziomo
5. czerwony w bajce
10. gêste p³ótno bawe³niane na wsypy
14. œwi¹teczna ryba
15. ptak Piotra Szczepanika
17. Zakon Œwiêtej Klary
18. nacje
20. cz¹stka promieniowania, j¹dro Helu
21. ogarnia na skutek wspó³czucia
22. „Te...” wczesnochrzeœcijañski hymn

modlitewny
24. George..., prezydent USA 1989-1993
27. start bocianów do Afryki
29. dalszy ci¹g pieca
32. imiê W³ocha - kompozytora muzyki

filmowej
33. kajdany
34. w krowim pysku
35. Real ... Sewilla

36. wêgierski kompozytor
38. p³ytka bez litery w scrabble
39. element strzykawki
40. ... Merckx, kolarz
41. Alabama i Utah
42. jedna z tych, co pod poci¹giem

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8/14
brzmia³o: „JESIENNA RÓWNONOC”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Martyna Karolczak ze Œmigla.
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WADY I ZLAETY POBIERANIA
EMERYTURY CZÊŒCIOWEJ
Emerytura czêœciowa to œwiadczenie,
które nie jest wyp³acane w pe³nej obliczo-
nej wysokoœci, a przys³uguje po spe³nie-
niu wskazanych przez ustawodawcê wa-
runków. Do katalogu œwiadczeñ z FUS
zosta³o wprowadzone z pocz¹tkiem ubie-
g³ego roku.
Emerytura czêœciowa, jak sama nazwa
wskazuje, stanowi pewien % emerytury
przys³uguj¹cej z racji ukoñczenia po-
wszechnego wieku emerytalnego, usta-
lonego indywidualnie w zale¿noœci od
daty urodzenia.
Prawo do emerytury czêœciowej
Pomimo wprowadzenia emerytury czê-
œciowej do systemu emer ytalnego
z dniem 1 stycznia 2013 roku, mo¿liwoœæ
skorzystania z prawa do tego œwiadcze-
nia sta³a siê realna w 2014 roku. Przepi-
sy nowelizuj¹ce ustawê o emeryturach
i rentach z FUS, wprowadzaj¹c emery-
turê czêœciow¹, podwy¿szy³y jednocze-
œnie wiek emerytalny kobiet i mê¿czyzn.
Ta przes³anka przejœcia na emeryturê zo-
sta³a uzale¿niona od daty urodzenia przy-
pisanej do odpowiedniego kwarta³u da-
nego roku kalendarzowego. Uregulowa-
nie to wp³ywa bezpoœrednio na uprawnie-
nia do emerytury czêœciowej. Ustawo-
dawca wyraŸnie wskaza³, ¿e jest ona na-
le¿na przed osi¹gniêciem powszechnego
wieku emerytalnego okreœlonego w usta-
wie emerytalnej. Emerytura czêœciowa

przys³uguje ubezpieczonym, którzy nie
osi¹gnêli powszechnego wieku emerytal-
nego przewidzianego dla:
- kobiet urodzonych poczynaj¹c od
1 stycznia 1959 roku,
- mê¿czyzn urodzonych poczynaj¹c od
1 kwietnia 1949 roku,
je¿eli spe³nili ³¹cznie nastêpuj¹ce warun-
ki:
- maj¹ okres sk³adkowy i niesk³adkowy
wynosz¹cy co najmniej 35 lat w przypad-
ku kobiet oraz 40 lat w przypadku mê¿-
czyzn,
- osi¹gnêli wiek wynosz¹cy co najmniej
62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla
mê¿czyzn.
Wysokoœæ emerytury czêœciowej wyno-
si 50% kwoty emerytury obliczonej we-
d³ug zreformowanych zasad, a zale¿y od
nastêpuj¹cych czynników:
- wartoœci zwaloryzowanego kapita³u
pocz¹tkowego,
- kwoty zwaloryzowanych sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne zaewidencjo-
nowanych na koncie ubezpieczonego do
koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego mie-
si¹c, od którego przys³uguje wyp³ata
emerytury,
- kwoty œrodków zaewidencjonowanych
na subkoncie.
Zalety œwiadczenia:
- ubezpieczony bêd¹cy pracownikiem dla
nabycia prawa do emerytury czêœciowej
nie musi rozwi¹zywaæ stosunku pracy,
- mo¿liwoœæ osi¹gania przychodu w nie-
limitowanej wysokoœci oraz bez wzglêdu
na jego Ÿród³o,
- ustawodawca nie przewidzia³ ¿adnego

wy³¹czenia tego œwiadczenia spod ogól-
nych zasad dotycz¹cych podwy¿szania
w ramach przeprowadzanych rewalory-
zacji,
- zachowanie kwoty wolnej od potr¹ceñ
i egzekucji jak dla emerytury,
- ustawodawca nie przewidzia³ ¿adnego
ograniczenia czasowego w wyp³acie eme-
rytury czêœciowej, a tym samym ewen-
tualnego przyznawania z urzêdu emery-
tury powszechnej przez organ rentowy
osobie uprawnionej do emerytury czê-
œciowej.
Wady œwiadczenia:
- przy ustalaniu podstawy obliczenia eme-
rytury powszechnej w przypadku osoby,
która mia³a ustalone prawo do emerytu-
ry czêœciowej, nie uwzglêdnia siê kwot
zwiêkszeñ sk³adek na ubezpieczenie
emerytalne oraz kapita³u pocz¹tkowego
uzyskanych w wyniku waloryzacji kwar-
talnej, przeprowadzonej w celu oblicze-
nia emerytury czêœciowej,
- je¿eli ubezpieczony pobra³ emeryturê
czêœciow¹, podstawê obliczenia emery-
tury powszechnej pomniejsza siê o kwo-
tê stanowi¹c¹ sumê kwot pobranych
emerytur w wysokoœci przed odlicze-
niem zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych i sk³adki na ubezpiecze-
nie zdrowotne,
- brak mo¿liwoœci podwy¿szenia ustalo-
nej kwoty emerytury do obowi¹zuj¹cej
najni¿szej kwoty emerytury.

H.C.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17.12.1998 rok o emeryturach
i rentach z FUS ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

Na zaproszenie przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej - Wies³awa Kasper-

skiego do Œmigla przyjechali przedstawi-
ciele: gmin Czempiñ i Koœcian oraz Rady
Powiatu Koœciañskiego, aby uczestni-
czyæ w V Turnieju Rekreacyjno-Sporto-
wym Samorz¹dowców Powiatu Koœciañ-
skiego.
Samorz¹dowcy rywalizowali w dwuboju:
strzelaniu z KBKS oraz w turnieju w bule.
Konkurencje prowadzili panowie z Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego oraz pra-
cownicy Oœrodka Kultur y Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu.
Strzelano na strzelnicy zamkniêtej brac-
twa, a turniej w bule odby³ siê na terenie
rekreacyjnym OKFiR-u.
W turnieju strzeleckim najwiêcej punk-
tów zdoby³a gmina Œmigiel, natomiast
w turnieju w bule gmina Czempiñ. Po zli-
czeniu punktów zdobytych przez repre-

V TURNIEJ SAMORZ¥DOWCÓW POWIATU
KOŒCIAÑSKIEGO

zentacje, w obydwóch konkurencjach
okaza³o siê, ¿e konieczne s¹ dogrywki -
zgodnie z regulaminem odby³y siê
w dziedzinie strzelanie. Wybrany spo-
œród ka¿dej ekipy zawodnik móg³ oddaæ
tylko jeden strza³ - decyduj¹cy o wyni-
kach koñcowych.
I miejsce zajêli gospodarze - gmina Œmi-
giel, II miejsce gmina Czempiñ, III miej-
sce gmina Koœcian, a IV miejsce Rada
Powiatu Koœciañskiego.
W osobnej konkurencji strzelania
z KBKS rywalizowali w³odarze: Dorota
Lew-Pilarska - burmistrz gminy Czem-
piñ, Andrzej Przyby³a - zastêpca wójta
gminy Koœcian, Edward Strzymiñski - wi-
cestarosta koœciañski oraz Wiktor Snela
- burmistrz Œmigla. Pami¹tkowy puchar
odebra³a burmistrz Dorota Lew-Pilarska.

OKFiR
 foto OKFiRŒmigielscy radni konta radni powiatowi
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Po raz drugi Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu wspomóg³

MKKT-PTTK „£aziki” w organizacji
Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego pn.
„W krainie lasów i jezior”. Ta czterodnio-
wa impreza ma ju¿ wœród braci turystycz-
nych swoj¹ renomê. Tym razem w zloto-
wej bazie mieszcz¹cej siê w oœrodku
"Karczemka" w Boszkowie zjawi³o siê 61
turystów z: Krakowa, Bielska Bia³ej, Su-
chedniowa, Warszawy, Opola, Poznania,
Krosna Odrzañskiego, Lubska, Szprota-
wy, Zielonej Góry, Gorzowa, Wrzeœni,
Ostrowa, Koœciana, Œremu, Kaszczoru,
Wolsztyna i W³oszakowic.
W czwartkowy wieczór, 28 sierpnia,
otworzy³ imprezê komandor rajdu - Ka-
zimierz Jankowiak.
Pi¹tek przywita³ wszystkich wspania³¹,
ciep³¹ i s³oneczn¹ pogod¹. Kolorowa ka-
walkada rowerzystów ruszy³a w trasê ju¿
o 830 przez Grotniki i Bukówiec Górny
do Bronikowa, gdzie dyrektor szko³y -
Piotr Filipowicz w bardzo interesuj¹cy
sposób zapozna³ uczestników rajdu z cie-
kaw¹ histori¹ wsi. Nastêpnie obejrzeli
drewniany koœció³ pw. œw. Franciszka
z Asy¿u. Dalej przez Œmigiel i Przysiekê
Star¹ dojechali do ruin wczesnogotyckie-

V RAJD Z PRZYSTANKIEM W JEZIERZYCACH
go koœcio³a œw. Mar-
cina w Gr y¿ynie.
D³u¿szy odpoczynek
zaplanowano u so³ty-
sa wsi Jezierzyc - To-
masza Witomskiego,
gdzie przy kawie
i placku uczestnicy
spotkali siê z b urmi-
strzem Œmigla - Wik-
torem Snel¹. Poczê-
stunek przygotowa-
ny zosta³ przez pra-
cowników OKFiR-u
ze Œmigla. W Bosz-
kowie rowerzyœci pop³ynêli ³odzi¹ wokó³
Jeziora Dominickiego.
W sobotê rowerzyœci wyruszyli szlakiem
cysterskim zwiedzaj¹c koœcio³y w Prze-
mêcie, Kaszczorze i Sanktuarium Maryj-
ne w Wieleniu.
Oprócz zwiedzania organizowane by³y
gry i zabawy sportowo-rekreacyjne. Ro-
werzyœci rywalizowali w konkursach
sprawnoœciowych i krajoznawczych.
W niedzielê rano czêœæ turystów wyje-
cha³a do domu, pozostali pojechali do
leœnej kaplicy na mszê œw., a póŸniej nad
Jezioro Maszynek, gdzie zapoznali siê

z histori¹ Bartka z Piek³a i w zadumie stali
przy Kopcu Wilsona, który przed laty usy-
pa³ ten wielki patriota.
„£aziki” w organizacji rajdu wspomogli
równie¿: nadleœnictwo W³oszakowice,
gmina W³oszakowice, Wielkopolska Lo-
kalna Grupa Dzia³ania Kraina Lasów oraz
PPHU JOHN Grotniki.
Wspó³organizatorom V Rajdu pn. „W kra-
inie lasów i jezior” byli równie¿ Oddzia³
PTTK w Koœcianie oraz GOK W³oszako-
wice.

K. Jankowiak
foto OKFiR

V Ogólnopolski Rajd Kolarski zawita³ w Jezierzycach

Na „Orliku” spotka³y siê reprezenta-
cje Centrum Kultury, Oœrodka Po-

mocy Spo³ecznej, Przedszkola Samorz¹-
dowego oraz Zespo³ów Szkó³ z: Broniko-
wa, Czacza i Starego Bojanowa by roze-
graæ VI Dru¿ynowe Mistrzostwa
w „Bule”, zorganizowane dla pracowni-
ków jednostek i zak³adów bud¿etowych
oraz instytucji kultury z Gminy Œmigiel.
Ka¿da ekipa sk³ada³a siê z dwóch par. Eli-
minacje odbywa³y siê w dwóch grupach,
a losowanie da³o podzia³ na szko³y (Gru-
pa B) i pozosta³e zak³ady (grupa A). Bule
rzucali równie¿, w konkursie indywidu-
alnym, kierownicy i dyrektorzy: Kamila
Grocka - Przedszkole Samorz¹dowe,
Barbara Kuderska - Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej, Piotr Filipowicz - Zespó³
Szkó³ w Bronikowie oraz Tadeusz Ilmer
- Zespó³ Szkó³ w Starym Bojanowie.
W przerwach miêdzy meczami zawodni-
cy mieli czas, aby posiliæ siê ciastem,
a poniewa¿ pogoda dopisa³a atmosfera
zrobi³a siê iœcie piknikowa.
Po eliminacja nadesz³a pora na fina³y:
zwyciêzcy obu grup walczyli o miejsca I-
II, ekipy zajmuj¹ce drugie pozycje w gru-
pach gra³y o miejsca II-IV, a ekipy z trze-
cich pozycji o miejsca V-VI.

CENTRUM GÓR¥

Zwyciêska dru¿yna z kierownikiem OKFiRu

Emocje ros³y, u¿yto miarek, aby odmie-
rzyæ odleg³oœæ miêdzy bulami. Ostatecz-
nie I miejsce zajê³a dru¿yna reprezentu-
j¹ca Centrum Kultury (Marlena Nowak-
Bia³as, Genowefa Pietrzykowska, Alina
Strzelczyk, Ewa Wojtkowiak), II miejsce
Zespó³ Szkó³ w Czaczu, III miejsce Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej, IV miejsce Ze-
spó³ Szkó³ w Bronikowie, V miejsce Ze-
spó³ Szkó³ w Starym Bojanowie i VI miej-
sce Przedszkole Samorz¹dowe. W roz-

grywkach kierowników i dyrektorów I
miejsce zajê³a Kamila Grocka - dyrektor
Przedszkola Samorz¹dowego, II miejsce
Barbara Kuderska - kierownik Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, III miejsce Piotr Fili-
powicz - dyrektor Zespo³u Szkó³ w Broni-
kowie i IV miejsce Tadeusz Ilmer - dyrek-
tor Zespo³u Szkó³ w Starym Bojanowie.
Puchary w imieniu Burmistrza Œmigla
wrêczy³ kierownik Oœrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu - Zygmunt
Ratajczak.

OKFiR, foto OKFiR
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W sobotê, 7 wrzeœnia, Stadion Miej-
         ski w Œmiglu zape³nili hodowcy
i w³aœciciele psów.
Tegoroczna parada, po raz pierwszy, od-
bywa³a siê w dwóch kategoriach - psów
rasowych i nierasowych. Rejestracja
uczestników, prowadzona przy pomocy
uczennic gimnazjum ze Œmigla, odbywa-
³a siê w trzech grupach: psy ma³e, œred-
nie i du¿e. Z ka¿dej grupy do pó³fina³u
przechodzi³y trzy pieski, a z tej dziewi¹t-
ki wy³aniana by³a fina³owa pi¹tka (osob-
no psów rasowych i nierasowych). Przy
zapisach w³aœciciele otrzymywali buton,
na którym prezentowa³a siê Kraksa -
zwyciê¿czyni poprzedniej parady, s³odki
upominek i numer startowy.
Zg³oszono 37 psów rasowych i 11 psów
nierasowych.
IX Wielk¹ Paradê otworzy³ burmistrz
Œmigla - Wiktor Snela - przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego Parady.
Obecna by³a tak¿e pose³ na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej - Ma³gorzata Adam-
czak. Nie zabrak³o równie¿: by³ego bur-
mistrza Józefa Cieœli, Zygmunta Ratajcza-
ka - kierownika Oœrodka Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu, Macieja Szy-
d³owskiego - prezesa Polskiego Zwi¹zku
Kynologicznego Oddzia³ Leszno oraz
Violetty Dêbniak - wiceprezes PZK Od-
dzia³ Leszno. Chwil¹ ciszy uczczono pa-
miêæ zmar³ego w tym roku, wieloletnie-
go prezesa Leszczyñskiego Oddzia³u
Polskiego Zwi¹zku Kynologicznego, Ja-
nusza Bettinga.
Tu¿ po otwarciu parady, uczniowie szkó³

IX WIELKA PARADA PSÓW
podstawowych mogli wzi¹æ udzia³ w kon-
kursie r ysunkowym, którego temat
brzmia³ „Mój pies”. Widzowie mogli obej-
rzeæ prezentacjê ras oraz pokaz bardzo
ciekawy pokaz tresury przygotowany
przez pana Grzegorza Sobierajskiego.
Nastêpnie prezentowa³y siê pó³fina³owe
dziewi¹tki z obu kategorii. Maciej Szy-
d³owski, który ocenia³ uczestników, mia³
nie lada k³opot z wyborem pi¹tki finali-
stów. Organizatorzy trzymali d³ugo
uczestników i widzów w napiêciu, gdy¿
najpierw podano wyniki konkursu pla-
stycznego.
Rysunki konkursowe oceniali: prezes
Leszczyñskiego Oddzia³u Zwi¹zku Kyno-
logicznego wraz z Burmistrzem Œmigla -
Wiktorem Snela, Ann¹ Szyd³owsk¹ - rów-
nie¿ ze Zwi¹zku Kynologicznego Oddzia³
Leszno oraz Bogdanem Ludowiczem.
Decyzj¹ jury I miejsce zdoby³a Agniesz-
ka Mike, II Marysia Guciñska, III Agata
Fr¹ckowiak, IV Alicja Benyskiewicz,
a V Malwina Stachowiak. Nagrodami
by³y przybory malarskie.
W koñcu nadszed³ czas na og³oszenie
wyników koñcowych konkursów.
W kategorii psów nierasowych tytu³ naj-
sympatyczniejszego uzyska³ Tobi
(3 lata), w³aœcicielka Kinga Kortus, Œmi-
giel. II miejsce zdoby³a Pusia (3 miesi¹-
ce), w³aœciciel Jakub Przywecki, Kono-
jad; III miejsce Puszek (6 lat), w³aœciciel-
ka Agnieszka Hañckowiak, IV miejsce
Megi (3 lata), w³aœciciel Zbigniew Chu-
dziñski, Œmigiel oraz miejsce V Cika
(6 lat), w³aœcicielka Angelika Pryfer, Œmi-

giel.
W kategorii psów rasowych tytu³ najsym-
patyczniejszego zdoby³a Karmela
(9 mies. shar-pei), w³aœcicielka Lidia Kar-
melska, Koœcian. II miejsce zdoby³a Gabi
(3 lata, york), w³aœcicielka Alicja Woj-
ciech, Przemêt; III miejsce Madlej
(8 mies. owczarek francuski briard), w³a-
œciciel Robert Rosik, Rydzyna; IV miej-
sce Daizy (5 lat, maltañczyk), w³aœciciel-
ka Ewa Nagla, Leszno oraz V miejsce
Monti (3 lata golden retriwer), w³aœciciel-
ka Martyna Smykta³a, Leszno.
Zwyciêzcy otrzymali podwójne puchary:
burmistrza Œmigla oraz Polskiego Zwi¹z-
ku Kynologicznego Oddzia³ Leszno, kar-
mê, pojemniki do przechowywania kar-
my oraz karnety do SPA dla pasów ufun-
dowane przez w³aœcicielkê Martê Grzeœ-
kowiak z Go³êbina Starego. Psy, które
zajê³y miejsca II-V otrzyma³y równie¿
puchary i karmê. Dla zwyciêzcy w kate-
gorii psów rasowych karmê ufundowa³a
równie¿ Placówka Partnerska Banku
Zachodniego S.A. z siedzib¹ w Œmiglu
przy ul. Skar¿yñskiego.
W³aœcicielka Karmeli przekaza³a otrzy-
man¹ karmê do przytuliska dla zwierz¹t
w Koszanowie.
Organizatorami imprezy byli: burmistrz
Œmigla, Zwi¹zek Kynologiczny w Polsce
Oddzia³ Leszno, Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu oraz Centrum
Kultury w Œmiglu.
Zapraszamy wszystkich do udzia³u
w X jubileuszowej paradzie.

OKFiR, foto OKFiR

W Racocie, 13 wrzeœnia br., odby³ siê
XXI Bieg Olimpijski na dystansie

5 kilometrów. Swoich si³ w tym biegu
spróbowali trzej zawodnicy dru¿yny
z Gniewowa: Mateusz ¯urek, Kamil Paw-
lak i Dariusz Pawik.
21 wrzeœnia br., w Starej Przysiece Pierw-
szej, zorganizowano turniej pi³ki siatkowej
„Po¿egnanie lata” o puchar pani pose³ RP
Ma³gorzaty Adamczak. Wyst¹pi³y w nim
3 dru¿yny, w tym dwie czteroosobowe
z Gniewowa i jedna, szeœcioosobowa ze
Starej Przysieki Pierwszej. Pierwsze miej-
sce zajê³a dru¿yna Gniewowo I w sk³adzie:
Julia Ratajczak, Klaudia Krajewska, Bar-
bara Nowicka i Karolina Kamiñska. Na
drugim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna ze
Starej Przysieki Pierwszej - Ma³gorzata
Rzepka, Agnieszka Wojtkowiak, Paulina
Mañkowska, Izabela Bozu, Julia Kaczma-
rek, Mariola Ratajczak oraz Magdalena
Migda³. Trzecie miejsce zdoby³a druga

Z ŻYCIA BYCZKÓW GNIEWOWO
dru¿yna z Gniewowa w sk³adzie: Blanka
Wawrzyniak, Marcelina Jêdraczak, Daria
Slota³a i Weronika Szczerbal.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary
ufundowane przez pani¹ pose³ - Ma³gorza-
tê Adamczak. Wyró¿nione zawodniczki:
Ma³gorzata Rzepka, Klaudia Krajewska,
Karolina Kamiñska oraz Blanka Wawrzy-
niak otrzyma³y medale i dyplomy.
Tego dnia rozegrano równie¿ mecz pi³ki
no¿nej pomiêdzy dru¿ynami PNK Koœcian
i dru¿yn¹ z³o¿on¹ z zawodników z Gnie-
wowa i Starej Przysieki Pierwszej. Po³¹czo-
ne si³y tych dwóch miejscowoœci rozgro-
mi³y koœciañskich zawodników 9:2. Najlep-
szym strzelcem zosta³ Tomasz Zaj¹c,
bramkarzem Rados³aw £abiñski, a pi³ka-
rzem Kamil Pawlak. Dru¿yny otrzyma³y
puchary i dyplomy, a wyró¿nieni medale
i dyplomy.
Organizatorzy dziêkuj¹ pani pose³ Ma³go-
rzacie Adamczak za puchary i obecnoœæ

przy wrêczaniu nagród oraz za obecnoœæ
przy wspólnym stole, na którym znalaz³y
siê wypieki przygotowane przez zawod-
niczki i ich rodziców. Wypieków wystar-
czy³o równie¿ dla kibiców.
Nieocenion¹ pomoc w organizacji impre-
zy udzielili: so³tys wsi - Roman Cichocki,
Bogna Sroczyñska, Alojzy Wojtkowiak,
Krzysztof Pawlak, Roman Stachowski -
w³aœciciel sklepu ze sprzêtem sportowym
w Œmiglu, Piotr Szczerbal oraz Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu.

M. D., foto M. Majer

Uroczystoœæ wrêczenia nagród






