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JAK G£OSOWAÆ?

W niedzielê, 16 listopada 2014 r. od-
bêd¹ siê wybory naszych przedsta-

wicieli do Rady Miejskiej Œmigla, Rady Po-
wiatu Koœciañskiego, Sejmiku Wojewódz-
kiego oraz wybory burmistrza Œmigla.
Pamiêtajmy, ¿e przed wydaniem wyborcy
kart do g³osowania komisja sprawdza to¿-
samoœæ wyborcy na podstawie dowodu
osobistego lub innego dokumentu ze zdjê-
ciem.
Wyborca otrzyma od Obwodowej Komi-
sji Wyborczej 4 kartki:
- kartê do g³osowania na radnych do Rady
Miejskiej koloru bia³ego,
- kartê do g³osowania na radnych do Rady
Powiatu Koœciañskiego koloru ¿ó³tego,
- kartê do g³osowania do Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego koloru niebie-
skiego,
- kartê do glosowania na burmistrza Œmi-
gla koloru ró¿owego.

G³osuj¹c na kandydata do Rady Miejskiej
Œmigla, nale¿y postawiæ znak „X” w krat-
ce z lewej strony obok nazwiska jednego
kandydata.
Na kartach do Rady Powiatu Koœciañskie-
go i Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go g³osuje siê na okreœlon¹ listê kandyda-
tów, stawiaj¹c znak „X” w kratce z lewej
strony nazwiska jednego kandydata z tej
listy.
Wybieraj¹c burmistrza, znak „X” nale¿y
postawiæ w kratce z lewej strony obok na-
zwiska jednego z kandydatów.
Je¿eli kandydat na burmistrza nie zosta-
nie wy³oniony w I turze, czego warunkiem
jest uzyskanie wiêcej ni¿ po³owy wa¿nie
oddanych g³osów, 30 listopada br. odbê-
dzie siê II tura wyborów, w której bêdzie-
my wybieraæ spoœród dwóch kandydatów
z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów otrzymanych
w I turze.

W Gminie Œmigiel obowi¹zuje nowy po-
dzia³ na obwody g³osowania. Czynnych
bêdzie 20 lokali wyborczych, w tym szeœæ
nowych: w Œmiglu w Centrum Kultury,
w Poladowie w sali wiejskiej, w Koszano-
wie w œwietlicy wiejskiej, w Bruszczewie
w sali wiejskiej, w Robaczynie w sali wiej-
skiej oraz w Karœnicach równie¿ w sali wiej-
skiej.
W Niet¹¿kowie komisja wyborcza bêdzie
urzêdowa³a w sali wiejskiej.
Mieszkañcy Nowej Wsi, aby wzi¹æ udzia³
w wyborach musz¹ udaæ siê do siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
w Œmiglu zlokalizowanej w Szkole Pod-
stawowej przy ul. Konopnickiej 5, zaœ
Gliñska do siedziby Obwodowej Komi-
sji Wyborczej nr 7 w Czaczu zlokalizo-
wanej w Zespole Szkó³ w Czaczu przy ul.
Parkowej 5.
G³osowaæ bêdzie mo¿na w godzinach 900
- 2100

M.W.
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Radni w czternastoosobowym sk³a-
dzie, 25 wrzeœnia, podczas LII sesji

Rady Miejskiej podjêli piêæ uchwa³,
w tym dwie dotycz¹ce miejscowych op³at.
W 2015 roku nie wzrosn¹ stawki podat-
ku od œrodków transportowych, jak rów-
nie¿ stawki podatku od nieruchomoœci.
Radni, podejmuj¹c uchwa³y w tej sprawie,
zdecydowali o utrzymaniu ww. op³at na
poziomie roku bie¿¹cego.
Radni, na wniosek Zak³adu Wodoci¹go-
wo-Kanalizacyjnego w Œmiglu, podjêli
tak¿e uchwa³ê w sprawie przed³u¿enia
czasu obowi¹zywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie œcieków do 30 kwietnia
2015 roku. Powodem tej decyzji jest ko-
niecznoœæ zrównania okresu obrachun-
kowego stanowi¹cego podstawê zmiany
taryf z rokiem kalendarzowym bêd¹cym
jednoczeœnie rokiem obrotowym w spó³-
ce. Dotychczas podstawê ustalania taryf,
obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia, stanowi-
³y, zgodnie z wymogami tzw. rozporz¹-
dzenia taryfowego, dane ewidencji ksiê-
gowej z 12 miesiêcy roku obrachunko-
wego, tj. od 1 wrzeœnia 2012 r. do 31 sierp-
nia 2013 r. Zrównanie okresów, stanowi¹-
cych podstawê ustalania nowych taryf
z okresem bêd¹cym podstaw¹ rocznego
sprawozdania finansowego i rozliczeñ
podatkowych, bêdzie stanowiæ przej-
rzyst¹ podstawê do wyliczeñ.

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ

W trakcie sesji radni podjêli równie¿
nowy, uaktualniony regulamin dostarcza-
nia wody i odprowadzania œcieków.
Jednym z punktów obrad by³o tak¿e
uchwalenie zaktualizowanych „Za³o¿eñ
do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê
elektryczn¹ i paliwa gazowe dla gminy
Œmigiel”.
Przed cz³onkami rady tej kadencji prze-
wodnicz¹cy zaplanowa³ jeszcze dwie se-
sje, które przypadn¹ na koniec paŸdzier-
nika i pocz¹tek listopada.
Podczas sesji odby³o siê równie¿ wrêcze-
nie aktów nadania stypendium na rok
szkolny 2014/2015 przyznanych przez

Stowarzyszenie Oœwiatowe im. Dezyde-
rego Ch³apowskiego uczniom, mieszkañ-
com œmigielskiej gminy. Akty wrêczy³a
Anna Kubczak - przewodnicz¹ca Rady
Oœwiatowej. Otrzymali je: Natalia Skorac-
ka ze Œmigla, Angelika Szymaniak z No-
wego Szczepankowa, Dariusz Ptaszyñski
z Olszewa oraz Tomasz Piotrowski ze
Starego Bojanowa. Stypendyœci odebra-
li równie¿ gratulacje i nagrody z r¹k bur-
mistrza - Wiktora Sneli oraz przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej - Wies³awa Ka-
sperskiego.

AKA
foto M.T.

Jednym z punktów obchodów 75-tej
rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej

w gminie Œmigiel by³ „Milcz¹cy Marsz”,
który odby³ siê 30 wrzeœnia w Œmiglu.
Kolumna, w sk³ad której wesz³y poczty
sztandarowe miejscowych szkó³ i orga-
nizacji, przedstawiciele lokalnego samo-
rz¹du, dyrektorzy i kierownicy jednostek
samorz¹dowych, harcerze, rodziny po-

W MILCZENIU ODDALI HO£D
mordowanych, m³odzie¿ szkolna oraz
mieszkañcy gminy, w milczeniu pod¹¿y-
³a ulicami Œmigla. Trasa marszu by³a to¿-
sama z ostatni¹ drog¹ oœmiu Œmigielan
rozstrzelanych w pierwszej egzekucji,
która odby³a siê 30 wrzeœnia 1939 r. na
rynku w Œmiglu.
W miejscu egzekucji, pod pami¹tkow¹
tablic¹, obeliskiem przy ulicy Skarzyñ-

skiego, gdzie
pierwotnie spo-
czê³y cia³a zmar-
³ych, a tak¿e pod
pomnikiem na
cmentarzu para-
fialnym, gdzie
zosta³y z³o¿one
cia³a pomordo-
wanych po eks-
humacji ,  bur-
mistrz - Wiktor
Snela oraz prze-
wodnicz¹cy Rady
Miejskiej - Wie-
s³aw Kasperski

z³o¿yli wi¹zanki kwiatów, a pozosta³e de-
legacje zapali³y znicze.

AKA, foto A. Kasperska
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Kolejnym punktem w kalendarium
obchodów 75-tej rocznicy wybuchu

II wojny œwiatowej by³a prelekcja Piotra
Filipowicza pt. „Ziemia Œmigielska w cza-
sie II wojny œwiatowej”, która odby³a siê
8 paŸdziernika w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury. Prelegent, z zami³owania
regionalista, przyci¹ga na swoje prelek-
cje liczn¹ publicznoœæ. Tak te¿ by³o i tym
razem. Znaczn¹ czêœæ widowni wype³ni-
³a m³odzie¿, wœród której byli tak¿e
uczestnicy i laureaci konkursu wiedzy
poœwiêconej lokalnej, wojennej historii.
W czerwcu br. odby³ siê pierwszy, szkol-
ny etap konkursu, który wy³oni³ po
trzech finalistów z ka¿dego z piêciu gim-
nazjów po³o¿onych na terenie gminy. We
wrzeœniu uczniowie ci zmierzyli siê z te-
stem na etapie gminnym oraz pytaniami
otwartymi. Celem konkursu by³o zapo-
znanie m³odzie¿y z lokaln¹, wojenn¹ hi-
stori¹ oraz jej bohaterami. W zwi¹zku
z tym pytania opracowano na podstawie
dwóch regionalnych publikacji: „Sylwet-
ki Rozstrzelanych Œmigielan” oraz „Zie-
mia Œmigielska w latach okupacji 1939-
1945”. Po prelekcji zwyciêzcy konkursu
odebrali z r¹k burmistrza - Wiktora Sne-
li oraz Wies³awy Poleszak-Kraczewskiej
- przewodnicz¹cej komisji nagrody oraz
gratulacje. Pierwsze miejsce i bon o war-
toœci 500 z³ do realizacji w wybranym
œmigielskim sklepie otrzyma³ Jakub
Grzeœkowiak z gimnazjum w Œmiglu.
Drugie miejsce oraz bon o wartoœci 350

z³ otrzyma³a uczennica gimnazjum w Sta-
rej Przysiece Drugiej - Ma³gorzata Rzep-
ka. Bon o wartoœci 200 z³ by³ nagrod¹ dla
zajmuj¹cego trzecie miejsce Jonasza
Markowskiego - ucznia gimnazjum
w Bronikowie.
Komisja konkur-
sowa przyzna³a
równie¿ trzy wy-
ró¿nienia. Pierw-
sze wyró¿nienie
otrzyma³ Adam
Ratajczak z gim-
nazjum w Œmi-
glu, drugie Ka-
mila Golec,
a trzecie Alek-
sandra Szlafka -
obie uczennice
z gimnazjum

w Czaczu. Wszystkie wyró¿nienia zosta-
³y nagrodzone bonami o wartoœci 100 z³.
W pracach komisji, poza pracownikami
urzêdu, uczestniczyli równie¿ nauczycie-
le historii: Monika Szudra, Lidia Jankow-
ska, Ilona Konieczna, Adam Bia³as, Al-
dona Œwieczkiewicz, a tak¿e Wojciech
Ciesielski.
Goœciem specjalnym spotkania by³ Hu-
bert Zbierski - autor publikacji „Sylwet-
ki Rozstrzelanych Œmigielan” wydanej
nak³adem Urzêdu Miejskiego Œmigla
w 70. rocznicê wybuchu II wojny œwiato-
wej. Po piêciu latach, Œmigielanie ponow-
nie mieli okazjê otrzymaæ nieodp³atnie
egzemplarz tej ksi¹¿ki, a tak¿e uzyskaæ
wpis od jej autora.
Kolejnym punktem obchodów rocznico-
wych by³a okolicznoœciowa Msza œw.,
która zosta³a odprawiona dok³adnie

w rocznicê drugiego rozstrzelania Œmi-
gielan, tj. 23 paŸdziernika br. o godz. 1900
w koœciele pw. NMPW w Œmiglu.

AKA
foto AKA

O LOKALNEJ WOJENNEJ HISTORII

Mgr Piotr Filipowicz

Nagrodzeni gimnazjaliœci

Goœæ specjalny - Hubert Zbierski, podpisy-
wa³ swoje publikacje
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Klasa IV Szko³y Podstawowej w Bro-
nikowie zakwalifikowa³a siê do IV

edycji Kolorowego Uniwersytetu - pro-
jektu prowadzonego przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pro-
jekt skierowany jest do szkó³ podstawo-
wych z województwa wielkopolskiego.
Kolorowi Studenci raz w miesi¹cu bior¹
udzia³ w wyk³adach organizowanych
przez ró¿ne wydzia³y UAM.
15 paŸdziernika uczniowie klasy IV wraz
z wychowawczyni¹, Paulin¹ Jurg¹ wziêli
udzia³ w Uroczystej Inauguracji Koloro-
wego Uniwersytetu w Auli Uniwersytec-
kiej. Kolorowi Studenci otrzymali koszul-

KOLOROWI STUDENCI Z BRONIKOWA
ki z logo Kolorowego Uni-
wersytetu oraz indeksy,
w których bêd¹ wpisywa-
ne poszczególne wyk³ady,
w jakich wezm¹ udzia³.
Wyk³ad Inauguracyjny pn.
„Kolorowe symbole Au-
stralii” wyg³osi³ dr Tomasz
Skirecki - adiunkt w Zak³a-
dzie Stosunków Kultural-
nych Polsko-Anglosa-
skich, Wydzia³u Anglisty-
ki na UAM.

Paulina Jurga
foto archiwum Kolorowi studenci

W Zespole Szkó³ w Starej Przysiece
Drugiej, 3 paŸdziernika 2014 r., ob-

chodzono Europejski Dzieñ Jêzyków Ob-
cych. Impreza przygotowana zosta³a przez
nauczycieli: Lidiê Jankowsk¹, Bernadetê
Bartkowiak, Marlenê Annê Stró¿yñsk¹,
Magdalenê Schulz, Kingê Kwaczyñsk¹,
Mariusza Wawrzenieckiego oraz uczniów
gimnazjum i szko³y podstawowej. Zarów-
no nauczyciele, jak i uczniowie do³o¿yli
wszelkich starañ, aby ta uroczystoœæ na
d³ugo pozosta³a w pamiêci wszystkich
uczestników. Prym wiod³y najpopularniej-
sze i najczêœciej nauczane jêzyki: angiel-
ski, niemiecki, francuski, hiszpañski i w³o-
ski.
Obchody mia³y na celu motywowanie

EUROPEJSKI DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH
uczniów do nauki jêzyków obcych, wyka-
zanie siê wiedz¹ z zakresu jêzyków oraz
znajomoœci¹ krajów europejskich. Nauka
na weso³o jest najciekawsz¹ form¹ naby-
wania wiedzy i umiejêtnoœci, dlatego w tym
dniu zorganizowano liczne konkursy.
Uczniowie aktywnie brali udzia³ w: zaba-
wach, zagadkach, przygotowaniu strojów
w barwach danego kraju, wykonaniu
z kartonów makiet lub budowli charakte-
rystycznych dla danego kraju, gazetek
œciennych oraz dekoracji klas. Najwiêcej
przyjemnoœci sprawi³y m³odzie¿y muzycz-
ne przerwy, podczas których mogli pos³u-
chaæ piosenek w ró¿nych jêzykach. Co
wiêcej, przez ca³y dzieñ wychowankowie
wraz z nauczycielami stosowali zwroty

grzecznoœciowe w ró¿nych jêzykach ob-
cych.
Obchody Europejskiego Dnia Jêzyków
Obcych by³y bardzo przyjemn¹ i ciekaw¹
lekcj¹ historii, geografii, kultury oraz jê-
zyków obcych, które przypomnia³y spo-
³ecznoœci szkolnej, jak wa¿ne jest pozna-
nie jêzyków innych krajów.

Magdalena Schulz, foto archiwum

Nauka na weso³o

Trzecia edycja grupy zabawowej „Œmi-
gielaczek” rozpoczê³a siê 9 paŸdzier-

nika br. w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Œmiglu cyklem spotkañ zabawo-
wych dla dzieci od roku do dwóch lat.
W zajêciach grupy uczestnicz¹ dzieci
wraz z rodzicem lub innym opiekunem,

ŒMIGIELACZKI PRZE£AMA£Y NIEŒMIA£OŒÆ
gdy¿ obecnoœæ bliskiej osoby zapewnia
dziecku poczucie bezpieczeñstwa. Zaba-
wa w grupie rówieœników natomiast sty-
muluje jego rozwój spo³eczny i uczy ko-
munikowania siê. W tym wieku dzieci nie
potrafi¹ jeszcze bawiæ siê razem, zwykle
jest to zabawa obok siebie, w obecnoœci

innych dzieci, ale
dziêki temu oswa-
jaj¹ siê z grup¹. Poza
tym ucz¹ siê, ¿e ktoœ
inny poza mam¹, czy
babci¹ mo¿e siê
z nimi bawiæ. Rodzi-
ce podczas zajêæ
grupy zabawowej
poznaj¹ nowe sposo-
by spêdzania czasu
z dzieæmi. Maj¹ tak-
¿e okazjê poobser-
wowaæ swoje dzieci,
ich zachowanie
w kontaktach z ró-
wieœnikami, a tak¿e

porozmawiaæ z innymi rodzicami i po-
dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami.
W poczet „Œmigielaczków” przyjêto 16
maluchów. Tylko czterech z nich uczêsz-
cza³o na zajêcia w poprzedniej edycji, po-
zostali do biblioteki przyszli pierwszy raz.
Miejscem, gdzie zosta³a prze³amana nie-
œmia³oœæ, okaza³ siê suchy basen z kolo-
rowymi pi³eczkami. To tutaj skupi³y siê
na pocz¹tku wszystkie dzieci. Nieco póŸ-
niej odkrywa³y inne k¹ciki zabawowe.
Niezmiennie najwiêkszym zainteresowa-
niem cieszy³o siê stanowisko do przesie-
wania materia³ów sypkich z kasz¹, gro-
chem, fasol¹ i ry¿em. Du¿¹ atrakcj¹ dla
maluchów okaza³a siê zabawa przy mu-
zyce z liœæmi, kasztanami i ¿o³êdziami.
Jak zwykle, nie oby³o siê bez scysji miê-
dzy maluchami o niektóre zabawki. W tej
roli prawie zawsze wystêpuje mini ko-
szyk sklepowy na kó³kach i pi³ka. Pó³to-
rej godziny wspólnej zabawy szybko mi-
nê³o.

MBP w Œmiglu, foto archiwum
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NAJSTARSZE PARY

Pañstwo Maria i Józef Olejnik

Pañstwo Marianna i Mieczys³aw Jankowscy
 Pañstwo Gertruda i Zygmunt Nowak

Pañstwo Regina i Antoni Klecha

Pañstwo Joanna i Franciszek Skorczyk

Pañstwo Longina i Józef Majchrzak

Pañstwo Genowefa i Edward Szymañscy

Burmistrz Œmigla - Wiktor Snela
wspólnie z kierownikiem Urzêdu

Stanu Cywilnego - Dorot¹ Skorupiñsk¹
2 i 3 paŸdziernika odwiedzili pary, które
obchodzi³y jubileusz 65 i 66-lecia po¿y-
cia ma³¿eñskiego. Najstarszym, 66-letnim
sta¿em w zwi¹zku mog¹ poszczyciæ siê
pañstwo Marianna i Mieczys³aw Jankow-
scy ze Œmigla, Joanna i Franciszek Skor-
czyk ze Starego Bojanowa oraz Longina
i Józef Majchrzak z Przysieki Polskiej.
O rok krótszy sta¿ ma³¿eñski maj¹ pañ-
stwo: Maria i Józef Olejnik, Gertruda
i Zygmunt Nowak, Regina i Antoni Kle-
cha ze Œmigla oraz Genowefa i Edward
Szymañscy ze Starego Bia³cza. Jubilaci
przyjêli z r¹k burmistrza oraz kierowni-
ka USC gratulacje, kwiaty oraz upomin-
ki.
Jubileusz 66-lecia obchodzili tak¿e pañ-
stwo Jerzy i Maria Œmigaj ze Œmigla.

AKA
foto A. Kasperska
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Dzieci ze szkó³ i przedszkoli naszej
gminy, 16 paŸdziernika br., mia³y

wyj¹tkow¹ okazjê obejrzenia niecodzien-
nego przedstawienia. Na scenie Centrum
Kultury w Œmiglu zosta³y tego dnia ode-
grane trzy spektakle pt. „Królewna
Œmieszka”, i to nie tytu³ by³ tu wyj¹tko-
wy, a bior¹cy udzia³  w przedstawieniach
aktorzy. Znan¹ wszystkim bajkê, we w³a-
snej interpretacji, przedstawili bowiem
urzêdnicy i samorz¹dowcy z gminy Czem-
piñ. Oprócz pani burmistrz, na scenie po-
jawi³ siê m.in. przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Czempiniu, panie dyrektor

SAMORZ¥DOWCY NA SCENIE

Spektakl by³ kolorowy i zabawny

Widownia pilnie œledzi³a akcjê

Centrum Kultur y Czempiñ
i Biblioteki Publicznej w
Czempiniu oraz radni i pra-
cownicy instytucji samorz¹-
dowych. Na scenie królowa³
pe³en profesjonalizm, a na wi-
downi wielka, nieskrywana
radoœæ. Dzieci by³y zachwy-
cone spektaklem. Mamy na-
dziejê, ¿e to nie ostatnia tego
typu inicjatywa samorz¹dow-
ców z Czempinia.

M.D.
M. Dymarkowska
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KANDYDACI NA BURMISTRZA ŒMIGLA

1. ADAMCZAK Małgorzata, lat 43,
wykszta³cenie wy¿sze, zam. Œmigiel,
zg³oszona przez KWW MA£GORZATY
ADAMCZAK, cz³onek partii: Platforma
Obywatelska RP.

2. FRANEK Zbigniew Antoni, lat 41,
wykszta³cenie œrednie, zam. Sierpowo,
zg³oszony przez KWW NIEZALE¯NY
KOMITET ZBIGNIEWA FRANKA, nie

nale¿y do partii politycznej.

3. KSIĄŻKIEWICZ Hubert, lat 44,
wykszta³cenie wy¿sze, zam. Stare Boja-
nowo, zg³oszony przez KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ, nie nale¿y do par-
tii politycznej.

4. PIETRZAK Jan, lat 56, wykszta³ce-
nie zawodowe, zam. Ksiêginki, zg³oszo-

ny przez KOMITET WYBORCZY PSL,
cz³onek partii: Polskie Stronnictwo Lu-
dowe.

5. SNELA Wiktor Roman , lat 55,
wykszta³cenie wy¿sze, zam. Œmigiel,
zg³oszony przez KW POROZUMIENIE
ZIEMIA KOŒCIAÑSKA, nie nale¿y do
partii politycznej.

KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
Okrêg Nr 1
Lokal nr 1 w Szkole Podstawowej w Œmi-
glu przy ul. Konopnickiej. G³osuj¹ tu oso-
by zamieszka³e przy ulicach: Alei Boha-
terów, 27 Stycznia, Kêdzierskiego, Kiliñ-
skiego, £epkowicza, Mickiewicza, M³yñ-
skiej, Morownickiej, Polnej, Po³udniowej,
Poprzecznej, Powstañców Wielkopol-
skich, Rolnej, S³onecznej, Staszica, Sta-
wowej, Winnickiej oraz Wodnej.

Kandydaci:
1. KRZYSTOFIK Tomasz, lat 38, zam.
Œmigiel, zg³oszony przez KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ - lista nr 3.

2. GRACZYK Marian Krzysztof, lat 60,
zam. Œmigiel, zg³oszony przez KW PO-
ROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
- lista nr 15.

3. SKRZYPCZAK Micha³, lat 45, zam.
Œmigiel, zg³oszony przez KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - lista nr 16.

4. B£ASZKOWSKI Piotr, lat 27, zam.
Œmigiel, zg³oszony przez KWW M£O-
DZIE¯OWEJ ORKIESTRY DÊTEJ - lista
nr 17.

5.CIESIELSKI Wojciech Franciszek, lat
63, zam. Niet¹¿kowo, zg³oszony przez
KW ŒMIGIELSKIE TOWARZYSTWO
KULTURALNE - lista nr 18.

Okrêg Nr 2
Lokal nr 2 w Szkole Podstawowej w Œmi-
glu przy ul. Konopnickiej. G³osuj¹ tu oso-
by zamieszka³e przy ulicach: Broniew-
skiego, Doktora Witaszka, Genera³a Si-
korskiego, Iwaszkiewicza, Koœciuszki,
Kraszewskiego, Ojca Œw. Jana Paw³a II,
Orzeszkowej, Rudnickiego, S³owackiego
oraz Wyspiañskiego.

Kandydaci:
1. ADAMCZEWSKI Wojciech, lat 53,
zam. Œmigiel, zg³oszony przez KOMI-
TET WYBORCZY PSL - lista nr 1.

2. OGRODOWCZYK £ukasz, lat 38, zam.
Œmigiel, zg³oszony przez KKW SLD LE-
WICA RAZEM - lista nr 6.

3. JANKOWSKI Karol Hieronim, lat 57,
zam. Œmigiel, zg³oszony przez KW PO-
ROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
- lista nr 15.

4. DRO¯D¯YÑSKI Szymon, lat 28, zam.
Œmigiel, zg³oszony przez KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - lista nr 16.

5. MIEDZIAREK Jaros³aw Bernard, lat
53, zam. Œmigiel, zg³oszony przez KWW
M£ODZIE¯OWEJ ORKIESTRY DÊTEJ
- lista nr 17.

Okrêg Nr 3
Lokal nr 3 w Centrum Kultury przy ul.
Koœciuszki 20. G³osuj¹ tu mieszkañcy
ulic: Alei Paderewskiego, Doktora Ska-
rzyñskiego, Dzia³kowej, Farnej, Fechne-
ra, Jagielloñskiej, K¹tnej, Konopnickiej,
Koœciañskiej, Krótkiej, Matejki, Miero-
s³awskiego, Placu Rozstrzelanych, Placu
Wojska Polskiego, Podgórnej, Pó³nocnej,
Reymonta, Sienkiewicza, Szkolnej, Œw.
Wita od nr 1 do nr 13 oraz Wiatrakowej.

Kandydaci:
1. ¯YMELSKI Zbigniew Adam, lat 45,
zam. Œmigiel, zg³oszony przez KOMI-
TET WYBORCZY PSL - lista nr 1.

2. STRZELCZYK Danuta, lat 51, zam.
Œmigiel, zg³oszona przez KW POROZU-
MIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA - lista
nr 15.

3. ZIEGLER Zdzis³aw Marian, lat 67, zam.
Œmigiel,zg³oszony przez KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - lista nr 16.

4. OMIECZYÑSKI Witold Szczepan, lat
61, zam. Œmigiel,zg³oszony przez KW
ŒMIGIELSKIE TOWARZYSTWO KUL-
TURALNE - lista nr 18.

5. STACHOWSKI Roman Jan, lat 54,
zam. Œmigiel, zg³oszony przez KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - lista nr 19.

Okrêg Nr 4
Lokal nr 4 w Przedszkolu Samorz¹do-
wym przy ul. Leszczyñskiej. G³osuj¹ tu
mieszkañcy Œmigla zamieszkuj¹cy ulice:
Andrzeja Lubienieckiego, Akacjow¹,
Ariañsk¹, Boczn¹, Bukow¹, Dêbow¹, Du-
dycza, Dworcow¹, Harcmistrza £ukom-
skiego, Klonow¹, Jana Kozielskiego, Kra-
sickiego, Krêt¹, Leszczyñsk¹, Lipow¹,
Marcina Adelta, Ogrodow¹, Osiedle,
Podgórze, Prusa, Sosnow¹, Stefana Ba-
torego, Szmalca, Œw. Wita od nr 14 do nr
48A, Zdrojow¹ i Zielon¹.

Kandydaci:
1. KA�MIERCZAK Marcin, lat 33, zam.
Œmigiel, zg³oszony przez KOMITET WY-
BORCZY PSL - lista nr 1.

2. BARTKOWIAK Ryszard Piotr, lat 52, zam.
Stare Bojanowo, zg³oszony przez KW PRA-
WO I SPRAWIEDLIWOŒÆ - lista nr 3.

3. WAWRZYNIAK Ma³gorzata Barbara, lat
29, zam. Œmigiel, zg³oszona przez KKW
SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6.

4. SCHILLER Roman, lat 62, zam. Œmigiel,
zg³oszony przez KW POROZUMIENIE
ZIEMIA KOŒCIAÑSKA - lista nr 15.

5. BEDNARCZYK Aneta, lat 25, zam. Œmi-
giel, zg³oszona przez KWW MA£GORZA-
TY ADAMCZAK - lista nr 16.

6. DRÓTKOWSKI W³odzimierz Tadeusz,
lat 61, zam. Œmigiel, zg³oszony przez KW
ŒMIGIELSKIE TOWARZYSTWO KUL-
TURALNE - lista nr 18.

7. DROBNIK Henryk, lat 39, zam. Œmigiel,
zg³oszony przez KWW NIEZALE¯NY
KOMITET ZBIGNIEWA FRANKA - lista
nr 19.
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Okrêg Nr 5
Lokal nr 5 w œwietlicy wiejskiej w Niet¹¿-
kowie. Tu g³osuj¹ mieszkañcy Niet¹¿ko-
wa, ulice: Arciszewskich, Boczna, Dudy-
cza, Krótka, Leszczyñska i Leœna.
Lokal nr 6 w sali wiejskiej w Poladowie.
G³osuj¹ tu mieszkañcy Poladowa.

Kandydaci:
1. KOŒCIUSZKO Tadeusz, lat 55, zam.
Poladowo, zg³oszony przez KOMITET
WYBORCZY PSL - lista nr 1.

2. ADAMCZAK-PUK Arleta, lat 47, zam.
Poladowo, zg³oszona przez KW PORO-
ZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA - li-
sta nr 15.

3. WAWRZYNOWSKA-MATYJA Kata-
rzyna, lat 26, zam. Poladowo, zg³oszona
przez KWW NIEZALE¯NY KOMITET
ZBIGNIEWA FRANKA - lista nr 19.

Okrêg Nr 6
Lokal nr 7 w Zespole Szkó³ w Czaczu.
G³osuj¹ tu mieszkañcy Czacza z ulic: 27
Stycznia, Ogrodowej, Parkowej, Polnej,
Wielichowskiej oraz wsie: Czaczyk, Na-
dolnik i Gliñsko.

Kandydaci:
1. RZE�NIK Ma³gorzata Marta, lat 29,
zam. Czacz, zg³oszona przez KOMITET
WYBORCZY PSL - lista nr 1.

2. J¥DER Joanna Maria, lat 21, zam.
Czacz, zg³oszona przez KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ - lista nr 3.

3. ̄ AK Lech, lat 56, zam. Czacz, zg³oszo-
ny przez KW POROZUMIENIE ZIEMIA
KOŒCIAÑSKA - lista nr 15.

4. PAWLAK Miros³aw Józef, lat 59, zam.
Czacz, zg³oszony przez KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - lista nr 16.

5. DWORCZAK Tomasz, lat 30, zam.
Czacz, zg³oszony przez KWW NIEZA-
LE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA FRAN-
KA - lista nr 19.

Okrêg Nr 7
Lokal nr 8 w œwietlicy wiejskiej w Kosza-
nowie. G³osuj¹ tu mieszkañcy Koszano-
wa, ulice: Bruszczewska, Dworska, Glin-
kowa, Graniczna, Koñcowa, Krótka,
£¹kowa, Ogrodnicza, Polna, Poprzeczna,
Pó³wiejska, Wierzbowa oraz Zjazdowa.

Kandydaci:
1. DRÓTKOWSKI Mariusz Jaros³aw, lat
51, zam. Koszanowo, zg³oszony przez

KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. S£OMA Wies³awa, lat 40, zam. Stare
Bojanowo, zg³oszona przez KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ - lista nr 3.

3. KLEM Rafa³ Marian, lat 52, zam. Ko-
szanowo, zg³oszony przez KW POROZU-
MIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA - lista
nr 15.

4. MAŒLANKA Karolina, lat 39, zam. Ko-
szanowo, zg³oszona przez KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - lista nr 16.

5. NADOBNIK Grzegorz Benon, lat 52,
zam. Koszanowo, zg³oszony przez KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - lista nr 19.

Okrêg Nr 8
Lokal nr 9 w œwietlicy wiejskiej w Brusz-
czewie. G³osuj¹ tu mieszkañcy Bruszcze-
wa, ulice: G³ówna, Nowa ,Okrê¿na i Przy-
siecka.
Lokal nr 10 w œwietlicy wiejskiej w Roba-
czynie. G³osuj¹ tu mieszkañcy Robaczy-
na.

Kandydaci:
1. JANKOWIAK Dorota, lat 39, zam. Ro-
baczyn, zg³oszona przez KOMITET WY-
BORCZY PSL - lista nr 1.

2. TOMASZYK Marek, lat 30, zam.
Bruszczewo, zg³oszony przez KW PRA-
WO I SPRAWIEDLIWOŒÆ - lista nr 3.

3. KASPERSKA Gabriela, lat 59, zam.
Bruszczewo, zg³oszona przez KW PORO-
ZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA - li-
sta nr 15.

4. BURDYKA Wiktoria Zuzanna, lat 51,
zam. Robaczyn, zg³oszona przez KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - lista nr 19.

5. SKRZYPCZAK Przemys³aw, lat 35,
zam. Robaczyn, zg³oszony przez KWW
PRZEMYS£AWA SKRZYPCZAKA - lista
nr 20.

Okrêg Nr 9
Lokal nr 11 w Domu Wiejskim w Starym
Bojanowie. G³osuj¹ tu mieszkañcy Stare-
go Bojanowa, ulice: Brzozowa, Dworco-
wa, G³ówna, Kolejowa, Krêta, Krótka,
Kwiatowa, Lipowa, £¹kowa, Ma³a, Mio-
dowa, Mostowa, Nowa, Ogrodowa,
Okrê¿na, Osady, Polna, Poprzeczna,
Przemys³owa oraz Szkolna.

Kandydaci:

1. BAJONCZAK Joanna, lat 34, zam. Sta-
re Bojanowo, zg³oszona przez KW PRA-
WO I SPRAWIEDLIWOŒÆ - lista nr 3.

2. KASPERSKI Wies³aw, lat 57, zam. Sta-
re Bojanowo, zg³oszony przez KW PO-
ROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
- lista nr 15.

3. KOPIENKA Karol, lat 34, zam. Stare
Bojanowo, zg³oszony przez KWW NIE-
ZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - lista nr 19.

Okrêg Nr 10
Lokal nr 12 w Zespole Szkó³ Samorz¹do-
wych Gimnazjum i Szko³a Podstawowa
w Starej Przysiece Drugiej. G³osuj¹ tu
mieszkañcy Przysieki Polskiej, ulice:
Bruszczewska, G³ówna, Piaskowa, Prze-
mys³owa oraz Starej Przysieki Drugiej
i Starej Przysieki Pierwszej.

Kandydaci:
1. CICHOCKI Roman, lat 56, zam. Stara
Przysieka Pierwsza, zg³oszony przez
KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1.

2. FRYDER Karolina, lat 30, zam. Przy-
sieka Polska, zg³oszona przez KW PRA-
WO I SPRAWIEDLIWOŒÆ - lista nr 3.

3. £¥CZNY Krzysztof, lat 29, zam. Przy-
sieka Polska, zg³oszony przez KW PO-
ROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
- lista nr 15.

4. MAZUREK Anita, lat 33, zam. Stara
Przysieka Druga, zg³oszona przez KWW
MA£GORZATY ADAMCZAK - lista nr
16.

5. KRZY¯ANOWSKI Tadeusz, lat 61,
zam. Przysieka Polska, zg³oszony przez
KWW NIEZALE¯NY KOMITET ZBI-
GNIEWA FRANKA - lista nr 19.

6. WÓJCIK Miros³aw, lat 37, zam. Przy-
sieka Polska, zg³oszony przez KWW MI-
ROS£AWA WÓJCIKA - lista nr 22.

Okrêg Nr 11
Lokal nr 13 w œwietlicy RSP w Sp³awiu.
G³osuj¹ tu mieszkañcy wsi: Parsko, Sp³a-
wie oraz ¯ydowo.
Lokal nr 14 w œwietlicy wiejskiej w Sier-
powie. G³osuj¹ tu mieszkañcy wsi: Olsze-
wo, Sierpowo i Wydorowo.

Kandydaci:
1. WOJCIECHOWSKA Beata, lat 40,
zam. Wydorowo, zg³oszona przez KOMI-
TET WYBORCZY PSL - lista nr 1.
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2. GRZELCZYK S³awomir Krzysztof, lat
50, zam. Sp³awie, zg³oszony przez KW
POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑ-
SKA - lista nr 15.

3. TURLIÑSKI Bogdan, lat 55, zam.
Sierpowo, zg³oszony przez KWW MA£-
GORZATY ADAMCZAK - lista nr 16.

4. FRANEK Zbigniew Antoni, lat 41, zam.
Sierpowo, zg³oszony przez KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - lista nr 19.

Okrêg Nr 12
Lokal nr 15 w Szkole Podstawowej
w Wonieœciu. Tu g³osuj¹ mieszkañcy wsi:
Che³kowo, Gniewowo, Jezierzyce, Kar-
min, Wonieœæ oraz Zygmuntowo.

Kandydaci:
1. MANIA ¯aneta, lat 40, zam. Karmin,
zg³oszona przez KW PRAWO I SPRA-
WIEDLIWOŒÆ - lista nr 3.

2. SPLISTESER Alfred Jan, lat 61, zam.
Wonieœæ, zg³oszony przez KW POROZU-
MIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
- lista nr 15.

Okrêg Nr 13
Lokal nr 1 w Szkole Podstawowej
w Œmiglu przy ul. Konopnickiej. Tu g³o-
suj¹ mieszkañcy Nowej Wsi.
Lokal nr 16 w sali wiejskiej w ¯egrów-
ku. Tu g³osuj¹ mieszkañcy: Bielaw, uli-
ce: G³ówna, Koœciañska i Osiedle Przy-
lesie, Wieœ ¯egrowo, Osada Nowy
Œwiat oraz ¯egrówko, ulice: Koœciañ-
ska, Leœna, Polna, Poprzeczna i Œmi-
gielska.

Kandydaci:
1. WIECZOREK Anna, lat 36, zam. Nowa
Wieœ, zg³oszona przez KOMITET WY-
BORCZY PSL - lista nr 1.

2. ¯YTO Beata, lat 45, zam. ¯egrówko,
zg³oszona przez KW POROZUMIENIE
ZIEMIA KOŒCIAÑSKA - lista nr 15.

3. OMIECZYÑSKA-PRZYDRO¯NA
Anna Teresa, lat 33, zam. Nowa Wieœ,
zg³oszona przez KWW MA£GORZATY
ADAMCZAK - lista nr 16.

Okrêg Nr 14
Lokal nr 17 w Zespole Szkó³ Samorz¹-
dowych Gimnazjum i Szko³a Podstawo-
wa w Bronikowie. Tu g³osuj¹ miesz-
kañcy Bronikowa, ulice: Kasztanowa,
Leœna, Machciñska, Morownicka,
Wiejska oraz wieœ Machcin.
Lokal nr 18 w œwietlicy wiejskiej w Mo-
rownicy. Tu g³osuj¹ mieszkañcy Mo-
rownicy, ulice: Boczna, Ignacego Wa-
sielewskiego, KaŸmierczaka, Leœna,
Nowa, Œmigielska oraz Nowe Szcze-
pankowo, Podœmigiel, Osada leœna
Smolno, Osada Sikorzyn, Osada Stare
oraz Szczepankowo.

Kandydaci:
1. GRZESZCZYK Jaros³aw, lat 50, zam.
Morownica, zg³oszony przez KOMITET
WYBORCZY PSL - lista nr 1.

2. WOWER Kazimierz, lat 61, zam. Mo-
rownica, zg³oszony przez KWW MA£-
GORZATY ADAMCZAK - lista nr 16.

3. SZUDRA S³awomir Jan, lat 49, zam.
Bronikowo, zg³oszony przez KWW
M£ODZIE¯OWEJ ORKIESTRY DÊTEJ

- lista nr 17.

4. NOWAK Ireneusz Stanis³aw, lat 52,
zam. Bronikowo, zg³oszony przez KWW
NIEZALE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA
FRANKA - lista nr 19.

5. KAROLCZAK Violetta, lat 47, zam.
Morownica, zg³oszona przez KWW VIO-
LETTY KAROLCZAK - lista nr 21.

Okrêg Nr 15
Lokal nr 19 w œwietlicy wiejskiej w Broñ-
sku. Tu g³osuj¹ mieszkañcy wsi: Broñ-
sko, Nowy Bia³cz, Ksiêginki, Osada le-
œna Prêtkowice, Osada Skoraczewo i Sta-
ry Bia³cz.
Lokal nr 20 w œwietlicy wiejskiej w Kar-
œnicach. Tu g³osuj¹ mieszkañcy Karœnic.

Kandydaci:
1.JAWORSKA Anna, lat 28, zam. Nowy
Bia³cz, zg³oszona przez KOMITET WY-
BORCZY PSL - lista nr 1.

2.KAMIENIECKI £ukasz, lat 29, zam.
Broñsko, zg³oszony przez KKW SLD
LEWICA RAZEM - lista nr 6.

3.RATAJCZAK-PASTYKA Aleksandra
Maria, lat 45, zam. Karœnice, zg³oszona
przez KW POROZUMIENIE ZIEMIA
KOŒCIAÑSKA - lista nr 15.

4.MAJOREK Jan Stefan, lat 66, zam. Kar-
œnice, zg³oszony przez KWW MA£GO-
RZATY ADAMCZAK - lista nr 16.

5.KUBACKI £ukasz, lat 33, zam. Skora-
czewo, zg³oszony przez KWW NIEZA-
LE¯NY KOMITET ZBIGNIEWA FRAN-
KA - lista nr 19.

Komitet Wyborczy PSL
1. Jan Pietrzak
2. Krzysztof Walachowski
3. Sylwia Konieczna
4. Jerzy Micha³ Ruciñski
5. Alina Maria Ryrlichowska
6. Anna Konieczna-Swaczuk
7. Wincenty Alojzy Wypych
8. Agnieszka Kasprzycka

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwoœæ
1. Adam Seweryn Thiel
2. Edward Karpiñski

KANDYDACI NA RADNYCH RADY
POWIATU KOŒCIAÑSKIEGO

3. Tadeusz Stanis³aw Drgas
4. Barbara Dorota Szumacher
5. Wincenty Panasiuk
6. Monika Anna Wujek
7. Patrycja Wêclewska

Komitet Wyborczy Platforma Obywa-
telska RP
1. Stefan Eugeniusz Stachowiak
2. Magdalena Agnieszka Sowa
3. Piotr Stefan Mulczyñski
4. Anna Pohl
5. Marzena Teresa Apolinarska
6. Andrzej Szymañski

7. Arkadiusz Andrzej Lorenc
8. Leszek Kowalski

KKW SLD Lewica Razem
1. Józef Cieœla
2. Wioleta Maria Zimniak
3. Henryk Jan Kryœ
4. Sylwia Nowicka

KW Porozumienie Ziemia Koœciañska
1. Wiktor Roman Snela
2. Jerzy Jan Cieœla
3. Feliks Banasik
4. Wies³awa Poleszak-Kraczewska
5. Marian Zbigniew Drzewiecki
6. Piotr Damian Filipowicz
7. Genowefa Maria £¹czna
8. Joanna Kozak

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DOSTÊPNA JEST NA STRONIE http://www.bip.umww.pl/, okrêg nr 6.
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Oskar Kolberg, jego powi¹zania
         z Ziemi¹ Koœciañsk¹ - taki temat
nosi³a konferencja popularno-naukowa,
która w dniu 21 paŸdziernika 2014 roku
odby³a siê w sali widowiskowej Centrum
Kultury w Œmiglu, w celu uczczeniu 200
rocznicy urodzin naszego najwiêkszego
polskiego etnografa, kompozytora i folk-
lorysty, ale tak¿e i chopinologa.
Jej organizatorami byli: Centrum Kultu-
ry w Œmiglu, Œmigielskie Towarzystwo
Kulturalne, Stowarzyszenie „Partner-
stwo Lokalne w Œmiglu”, Muzeum Re-
gionalne w Koœcianie, Muzeum Instru-
mentów Muzycznych w Poznaniu, Ze-
spó³ Szkó³ w Bronikowie, Stowarzysze-
nie Mi³oœników Folkloru „¯eñcy Wiel-
kopolscy” i Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy” z Niet¹¿kowa.
Patronat honorowy nad konferencj¹ ob-
jêli: pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej - Ma³gorzata Adamczak, Marsza-
³ek Województwa Wielkopolskiego -
Marek WoŸniak, Starosta Koœciañski -
Andrzej Jêcz i burmistrz Œmigla - Wik-
tor Snela. Patronat medialny sprawowa-
li: Radio „ELKA”, „Gazeta Koœciañska”,
Tygodnik „ABC”, „Panorama Leszczyñ-
ska”, portal internetowy: koœciannasze-
miasto.pl i œmigielskie czasopismo lokal-
ne - „Witryna Œmigielska”.
Prelekcje wyg³osili: dr etnologii, pracow-
nik naukowy Instytutu im. Oskara Kol-
berga w Poznaniu - Ewa Antyborzec na
temat: „Oskar Kolberg kontakty z Wiel-
kopolsk¹. Badania, publikacje, przyjaŸ-
nie”, dr nauk humanistycznych i dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
J. Œniegonia w Wiœle - Renata Czy¿ na
temat: „Bogumi³ Hoff - wspó³pracownik,
uczeñ Oskara Kolberga”, dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ w Bronikowie - mgr Piotr
Filipowicz na temat: „Morownica w XIX
wieku i jej w³aœciciele”, mgr Maciej Pro-
chaska - muzykolog z Instytutu im. O.
Kolberga w Poznaniu na temat: „Echa
folkloru muzycznego w Wielkopolsce
w XIX i XX wieku”, dyrektor Muzeum
Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
- mgr Janusz Jaskulski na temat: „Instru-
menty muzyczne w Wielkopolsce w XIX
i XX wieku” i jako ostatnia wyst¹pi³a dr
nauk humanistycznych, etnolog i in-
struktor rêkodzie³a artystycznego, ad-
iunkt w Instytucie Etnologii i Antropo-
logii Kulturowej Uniwersytetu im Ada-
ma Mickiewicza, cz³onkini Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego, Wielko-
polskiego Towarzystwa Kulturalnego
i Stowarzyszenia Instytut im. O. Kolber-
ga, redaktor tematyczny „Przegl¹du

OBCHODY ROKU OSKARA KOLBERGA W ŒMIGLU
Wielkopolski” - Anna Weronika Brzeziñ-
ska na temat: „Wielkopolscy kontynu-
atorzy Kolberga - wspó³czesne prace ba-
dawcze realizowane na terenie Wielko-
polski”.
Realizacja imprezy by³a mo¿liwa dziêki
wsparciu finansowemu Marsza³ka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Marka
WoŸniaka i Starosty Koœciañskiego -
Andrzeja Jêcza.
Konferencji towarzyszy³o otwarcie wy-
stawy przywiezionej z Muzeum Etnogra-
ficznego z Wroc³awia, której wydawc¹
i w³aœcicielem jest Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina w Warszawie, a jej
tytu³ brzmi: „Powiedzcie Kolbergowi
podziêkowanie za jego mozoln¹ pracê”
Oskar Kolberg etnograf, (muzyk)ograf,
chopinolog”. Wystawa ta, wraz wybra-
nymi eksponatami z Muzeum Regional-
nego w Koœcianie i Izby Regionalnej
w Paw³owicach, czynna bêdzie w sali ki-
nowej Centrum Kultury w Œmiglu do
3 listopada br. w³¹cznie.
Konferencjê ubogaci³y wystêpy kapel
dudziarskich. M³odsza wiekiem i sta-
¿em, która po raz pierwszy od momen-
tu powstania wyst¹pi³a na scenie, zagra-
³a w sk³adzie: Micha³ Maækowiak, Kac-
per ̄ urek, Mateusz Franek - dudy wiel-
kopolskie, Julia Andrzejewska, Weroni-
ka Buœko i Aleksandra Franek - skrzyp-
ce podwi¹zane. Starsza zagra³a w sk³a-
dzie: Katarzyna Marach, Joanna Macho-
wiak - skrzypce podwi¹zane i Adam
Knobel na dudach. Wyst¹pi³a równie¿
kapela koŸlarska w sk³adzie: Katarzyna
Marach - skrzypce i Adam Knobel - ko-
zio³ weselny. Instruktorem kapel du-
dziarskich dzia³aj¹cych przy ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy” jest Grzegorz
Herman. Grupa tancerek i tancerzy”
z wy¿ej wymienionego zespo³u zapre-
zentowa³a tañce i przyœpiewki szamotul-
skie oraz œmigielsko-morownickie
w zrekonstruowanych strojach koœciañ-
skich. Do tañca przygrywa³a im kapela
w sk³adzie: skrzypce I, skrzypce II, akor-
deon i kontrabas. Na co dzieñ kierow-
nikiem kapeli tzw. „du¿ej” jest Wojciech
Augustyniak, a kierownikiem ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy” Rafa³ Rosolski.
Organizatorzy dziêkuj¹ Annie Weber -
dyrektorowi Centrum Kultury w Krze-
mieniewie za wypo¿yczenie eksponatów
z Izby Regionalnej w Paw³owicach
i Dariuszowi Kram - dyrektorowi Mu-
zeum Regionalnego w Koœcianie za wy-
po¿yczenie eksponatów i gablot na wy-
stawê poœwiêcon¹ O. Kolbergowi.
Konferencja, wystawa i wystêpy arty-
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W dniach od 24 do 25 wrzeœnia bie-
¿¹cego roku grupa 45 uczniów

klas mundurowych Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Kasprowicza
w Niet¹¿kowie uczestniczy³a w wyciecz-
ce do Warszawy. Odby³a siê ona w ra-
mach projektu pn. „Mundurowi otwarci
na kulturê”. Wyjazd sfinansowano ze
œrodków Fundacji PZU wspieraj¹cej ini-
cjatywy, których celem jest przybli¿enie
tzw. kultury wysokiej, m³odzie¿y miesz-
kaj¹cej w miejscowoœciach do 30 tys.
mieszkañców. Dofinansowanie w kwocie
14 650 z³. na ten¿e wyjazd uda³o siê zdo-
byæ Stowarzyszeniu Przyjació³ Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie, które œciœle wspó³pracuje ze szko³¹
w ramach konkursu Fundacji PZU - „PZU
z Kultur¹”. Projekt zosta³ otwar ty
01.09.br. i bêdzie trwa³ do 31.10.2014 r.
Bezpoœrednich beneficjentów projektu -
uczniów, wy³oniono w procesie rekruta-
cji, obejmuj¹cej ocenê wychowawców
(wyniki w nauce, zachowanie, zaanga¿o-
wanie w ¿ycie szko³y) oraz ocenê prowa-
dz¹cego przedmiot mundurowy (zaanga-
¿owanie na zajêciach mundurowych).
Wraz z pocz¹tkiem wycieczki wœród
uczestników zosta³ og³oszony konkursu
fotograficzny pn. „Dlaczego warto zwie-

MUNDUROWI OTWARCI NA KULTURÊ
dziæ Warszawê
i k o r z y s t a æ
z oferty opery, te-
atru, muzeum?”.
Z  nades ³anych
prac, spe³niaj¹-
cych wymogi for-
malne, utworzona
zostanie wystawa
umo¿liwiaj¹ca in-
nym uczniom na-
szej szko³y „po-
znanie” Warszawy
oraz instytucji kul-
tur y, w któr ych
byliœmy. Na laureatów konkursu, któr y
zostanie rozstrzygniêty 31.10.br., cze-
kaj¹ atrakcyjne nagrody.
W programie wycieczki znalaz³o siê: z³o-
¿enie kwiatów przed Grobem Nieznane-
go ̄ o³nierza, zwiedzanie metod¹ interak-
tywn¹ Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, zwiedzanie metod¹ interak-
tywn¹ Centrum Nauki „Kopernik”,
obejrzenie przedstawienia pt. „£ ysa
œpiewaczka” w Teatrze Narodowym,
zwiedzanie £azienek Królewskich oraz
Starego Miasta. Uczniowie zobaczyli
równie¿ Pa³ac w Wilanowie, Pa³ac Kul-
tury i Nauki, a tak¿e Zamek Królew-

ski.
W ramach projektu uczestnicy zapew-
nione mieli: przejazd autokarem, wy-
¿ywienie, nocleg i ubezpieczenie. Po-
mimo napiêtego programu wycieczki
m³odzie¿ wyrazi³a chêæ powtórzenia
tego typu wyjazdu do innej, kultural-
nej kolebki Polski -  do Krakowa.
W projekcie uczestniczy 18 uczniów ze
œmigielskiej gminy. Koordynatorem
projektu jest m³. kpt. Stanis³aw Toma-
szyk - opiekun klas o profilu stra¿ac-
ko-ratowniczym ZSP w Niet¹¿kowie.

S.T.
foto S. Tomaszyk, B. Cugier

Mundurowi w Warszawie

styczne, które przeplata³y prelekcje, by³y
nie tylko ho³dem dla najwiêkszego pol-
skiego etnografa, ale pozwoli³y s³ucha-
czom lepiej poznaæ przynajmniej wycinek
jego pracy, ludzi z którymi wspó³praco-
wa³ i miejsca, które odwiedza³. Uœwiado-
mi³y nam fakt, ¿e pod koniec XIX wieku,
w Morownicy ko³o Œmigla mieszka³ i pra-

cowa³ w charakte-
rze zarz¹dcy maj¹t-
ku u hrabiego Nie-
golewskiego - Bo-
gumi³ Hoff, wspó³-
pracownik O. Kol-
berga, który przy-
czyni³ siê do zebra-
nia bogatej doku-
mentacji etnogra-
ficznej naszego pod-
regionu. By³ on
równie¿ odkrywc¹
i promotorem zna-
nej górskiej miej-
scowoœci - Wis³a w Polsce. Jeœli uda zdo-
byæ siê fundusze, organizatorzy planuj¹
w przysz³oœci wydaæ publikacjê ukazu-
j¹c¹ dorobek konferencji.
Oskar Kolberg w wydanych za ¿ycia 33
tomach monografii regionalnych utrwa-
li³ wierny obraz kultury duchowej, spo-
³ecznej i materialnej. Drugie tyle zawar³
on w tzw. tekach kolbergowskich. To gi-
gantyczne dzie³o, które tworzy³ od 1839
do 1890 roku na terenie porozbiorowej
Rzeczypospolitej, nie ma sobie równych
w ca³ej Europie i chyba w œwiecie. Do
dzisiaj s¹ wykorzystywane przez: kom-
pozytorów, nauczycieli muzyki, muzy-

ków folkowych, zespo³y amatorskie, ba-
daczy kultury XIX-wiecznej wsi polskiej,
pasjonatów oraz regionalistów, jego za-
pisy muzyki i teksty folkloru. Uwa¿a³ on,
¿e zachowanie tradycji stworzy funda-
ment do odrodzenia siê Polski. Marze-
nia Kolberga siê ziœci³y. Winniœmy mu
wiêc wdziêcznoœæ i uznanie.
Dzie³o jego powinno byæ jeszcze lepiej
znane i wykorzystywane, a idee dotycz¹-
ce o¿ywiania tradycji kultury duchowej -
rozwijane. Taki te¿ cel przyœwieca³ orga-
nizatorom konferencji.

E. Kurasiñski
fot M. Dymarkowska
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 KS. JAN WIŚNIEWSKI  - PROBOSZCZ PARAFII W CZACZU 1834-1910

Na cmentarzu, który po³o¿ony jest
przy koœciele parafialnym w Czaczu,

znajduje siê grób ks. Jana Wiœniewskie-
go, który urodzi³ siê 7.10.1834 roku
w ¯elaŸnie pow. Wyrzysk. Po ukoñcze-
niu studiów seminaryjnych, w dniu 8 lip-
ca 1860 roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añ-
skie. Jako wikariusz zosta³ skierowany na
pierwsz¹ placówkê do Zaniemyœla, gdzie
przebywa³ do 1863 roku. Kolejn¹ parafi¹,
do której zosta³ skierowany, by³a parafia
w Dolsku. Stamt¹d, w 1866 roku, trafi³,
jako proboszcz, do parafii w Czaczu. Obo-
wi¹zki proboszcza pe³ni³ tam do dnia
swojej œmierci, tj. do 4 stycznia 1910 roku.
Zmar³ wiêc krótko przed 50. rocznic¹
œwiêceñ kap³añskich. Po œmierci podkre-
œlano zas³ugi kaznodziei zarówno w dzie-
le gospodarczym, jak i kulturalnym roz-
woju spo³eczeñstwa polskiego, a tak¿e to,
¿e „Jako m³ody wikariusz, gdy wybuch³o
powstanie narodowe 1863 roku, niós³ otu-
chê w serca zw¹tpia³e i s³abn¹ce. Po
upadku powstania zabra³ siê do wytrwa-
³ej, ciê¿kiej pracy na niwie obywatelskiej.
Pomnik trwalszy od spi¿u wystawi³ so-
bie zmar³y przez za³o¿enie w roku 1866
pierwszego w Wielkopolsce Kó³ka Rol-
niczego w Dolsku”. W tworzeniu kó³ka

ks. Wiœniewski w³¹czy³ siê po tym, gdy
zg³osi³o siê do niego w tej sprawie dwóch
gospodarzy - Dionizy Stasiak z Ksiêginek
oraz Antoni Banaszyk z Mszczyczyna.
W dniu 22 kwietnia 1866 roku powsta³o
parafialne Dolskie Kó³ko Rolniczo-W³o-
œciañskie. W 60. rocznicê tego wydarze-
nia, w Dolsku ods³oniêto 22 kwietnia
1926 roku pami¹tkow¹ tablicê, która zo-
sta³a zniszczona w czasie okupacji. Po
rekonstrukcji, w 1996 roku, zosta³a po-
nownie ods³oniêta. Po przybyciu do Cza-
cza, ks. Wiœniewski by³ ponownie inicja-
torem powo³ania miejscowego kó³ka, któ-
rego prezesem by³ do œmierci, tj. do 1910
roku. Z jego inicjatywy, a tak¿e ks. Po-
szwiñskiego, powo³ano
18 maja 1866 roku Kó³ko Rol-
nicze w Przemêcie. Jako pre-
zes dzia³a³ aktywnie. W 1897
roku wyg³osi³ m.in. wyk³ad pn.
„O podniesieniu dochodu
w gospodarstwach w³oœciañ-
skich”.
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e
ks. Wiœniewski by³ wspó³za³o-
¿ycielem powsta³ego w 1870
roku œmigielskiego Towarzy-
stwa Czeladzi Katolickiej.

Po jego œmierci m.in. napisano: „W po-
wiecie œmigielskim nie ma ¿adnej insty-
tucji - politycznej, spo³ecznej czy kultu-
ralnej - ¿adnego towarzystwa, w którym
zmar³y nie poucza³, nie podtrzymywa³
ducha. By³ on jednym s³owem dusz¹ na-
szego ¿ycia narodowego w Œmigielskim”.
Na jego pogrzeb przyby³y liczne delega-
cje Kó³ek Rolniczych, m.in. z Dolska. Na
jego grobie w Czaczu widnieje napis: „Ks.
Janowi Wiœniewskiemu proboszczowi
w Czaczu od 1866-1910, za³o¿ycielowi
pierwszego kó³ka rolniczego na Wielko-
polskê, parafianie wdziêczni i przyjacie-
le”

Jan Pawicki, foto M. Dymarkowska

Grób  ks. Jana  Wiœniewskiego w Czaczu

Ju¿ od trzydziestu lat istnieje w Œmiglu
Klub Seniora. Uroczystoœci zwi¹zane

z tym jubileuszem odby³y siê 4 paŸdzier-
nika br. w Centrum Kultury w Œmiglu,
a rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ œw. w ko-
œciele pw. NMP Wniebowziêtej w Œmiglu.
Wœród przyby³ych goœci nie zabrak³o
m.in.: pose³ na Sejm RP - Ma³gorzaty
Adamczak, burmistrza Œmigla - Wiktora
Sneli, zastêpcy burmistrza Œmigla - Wie-
s³awy Poleszak-Kraczewskiej, ks. dzieka-
na Tadeusza Fo³czyñskiego oraz dyrek-
tora Centrum Kultury w Œmiglu - Euge-
niusza Kurasiñskiego. Wszystkich zapro-
szonych goœci powita³a przewodnicz¹ca
ko³a - Jadwiga Kucharczak, na której rêce
zebrani sk³adali ¿yczenia i kwiaty. Jako,
¿e seniorzy lubi¹ i potrafi¹ siê bawiæ, po
posi³ku nie zabrak³o mo¿liwoœci tañca
i wspólnego œpiewania. Mi³ym akcentem
spotkania by³ równie¿ krótki wystêp piêt-
nastoosobowej grupy instrumentalistów
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej ze Œmigla.

TRZYDZIESTOLETNI SENIORZY
Klub Seniora powsta³ 28 paŸdziernika
1976 r. z inicjatywy pana Leona Mulczyñ-
skiego, ówczesnego prezesa Miejsko-
Gminnego Komitetu Pomocy Spo³ecznej.
Od pocz¹tku swej dzia³alnoœci klub zwi¹-
zany jest z Domem Kultury. W pierw-
szych latach skupia³ oko³o 100 osób,
obecnie s¹ to 24 osoby, w tym jeden mê¿-
czyzna. Cz³onkowie Klubu Seniora spo-

tykaj¹ siê w ka¿dy wtorek.
Seniorzy serdecznie dziêkuj¹ piekarni
Piotra Lipowicza z Wonieœcia za ufundo-
wanie jubileuszowego tortu, piekarni Pio-
tra Kaczmarka i cukierni Micha³a Gru-
szeckiego za ufundowanie wypieków
oraz Patrykowi Wieczorkowi za oprawê
muzyczn¹ imprezy.

M.D. foto Foto-Elf
Jubilaci z goœmi
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 10/14
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 9/14
brzmia³o: „CH£ODNE WIECZORY”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Irena Konieczna ze Œmigla.

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

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. tlenek wêgla
2. model Daewoo
3. ma³y Przemys³aw
4. odka¿a wodê
5. u ¿o³nierzy Koœciuszki
6. tworzone przez fryzjera
8. producent gum do ¿ucia
9. ... Bergkamp, pi³karz
11. ksiê¿yc Saturna
12. Witold, gra³ Balcerka
13. ma³py wysokoœci kota

18. sportowiec
19. ma prawo do g³osowania
21. kopiec
26. rodzaj ¿ywicy
29. Orlando ..., aktor
32. jednostka napiêcia elektrycznego
33. 60 sztuk
35. wymaga uzasadnienia
36. u boku Warsa
38. mêska w tytule filmu Olivera Stone
39. „g” z bemolem
40. symbol ¿a³oby

Poziomo
7. majak, mamid³o
10. miejsce zawodów konnych
14. cz³onek zastêpu,
15. chipsy z reklamy
16. Celine z estrady
17. bandyta
20. otrzymany od szatniarza
22. ogó³ nagród
23. miasto w p³n. Francji
24. niewielka siekierka
25. papieskie imiê
27. odg³osy z obory
28. mo¿liwoœæ sprzeda¿y
30. lina przy bomie

31. koñ siwej maœci
34. sterta
37. Mieczys³aw, piosenkarz
40. wystêp w pojedynkê
41. œledzi ruch aktora
42. szwedzki "grosz"
43. pla¿owe sanda³ki
44. sprzeda³ pierworództwo
45. pluszowy miœ
46. ... Mauer z pistoletem
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29 wrzeœnia - Wydorowo
Ok. godz. 735 w Wydorowie, kieruj¹cy
samochodem marki Opel Astra, 27-letni
mieszkaniec powiatu poznañskiego zje-
cha³ z drogi i uderzy³ w przydro¿ne drze-
wo. Mê¿czyzna nie odniós³ obra¿eñ.

5 paŸdziernika - Œmigiel
Ok. godz. 830 w Œmiglu, na ul. Ogrodo-
wej patrol zatrzyma³ do kontroli drogo-
wej kieruj¹cego samochodem marki Ci-
troen Berlingo, 59-letniego mieszkañca
powiatu gostyñskiego. Przeprowadzone
badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,6
promila alkoholu w organizmie kierow-
cy.

11 paŸdziernika - Czacz
Ok. godz. 840 patrol zatrzyma³ do kon-
troli drogowej jad¹cego rowerem 44-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel. Mê¿czy-
zna odpowie za jazdê wbrew orzeczone-
mu wobec niego s¹dowego zakazu kie-
rowania rowerem.

11 paŸdziernika - Bielawy
Ok. godz. 1305 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o po¿arze stogu s³omy w Bielawach.
Spaleniu uleg³o 40 snopków s³omy o war-
toœci oko³o 1 000 z³.

11 paŸdziernika - Œmigiel
Ok. godz. 1620 na ul. Dudycza patrol za-
trzyma³ 58-letniego mieszkañca Œmigla
jad¹cego rowerem. Przeprowadzone ba-
danie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,28
promila alkoholu w organizmie rowerzy-
sty.

16 paŸdziernika - Niet¹¿kowo
Ok. godz. 1912 na ul. Leœnej 21-letni
mieszkaniec pow. koœciañskiego kieru-
j¹c samochodem ciê¿arowym marki Man
(nie posiadaj¹c uprawnieñ do kierowa³
pojazdami ciê¿arowymi) na ³uku drogi
nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków na drodze i zjecha³ do rowu.
Policjanci WRD zatrzymali kieruj¹cemu
prawo jazdy kat B. Kieruj¹cy by³ trzeŸwy.
Teraz za czyn ten odpowie przed s¹dem.

17 paŸdziernika - Œmigiel
Ok. godz. 1810 na ul. Morownickiej poli-

cjanci WRD zatrzymali do kontroli dro-
gowej kieruj¹cego samochodem marki
Opel Comba, 43-letniego mieszkañca
pow. leszczyñskiego. Przeprowadzone
badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 1,30
promila alkoholu w organizmie kieruj¹-
cego.

23 paŸdziernika -Wydorowo
Ok. godz. 600 dy¿urny KPP w Koœcianie
zosta³ powiadomiony o zdarzeniu drogo-
wym na drodze krajowej nr 5 w miejsco-
woœci Wydorowo.
Wstêpnie ustalono, ¿e kieruj¹cy samo-
chodem osobowym marki Opel Corsa,
25-letni mieszkaniec gm. Œmigiel jad¹c
w kierunku Koœciana z nieustalonej przy-
czyn zjecha³ na lewy pas jezdni i dopro-
wadzi³ do czo³owego zderzenia z samo-
chodem marki Land Rover kierowanym
przez 52-letniego mieszkañca pow. Gro-
dzisk Wlkp. W wyniku tego zdarzenia
drogowego obra¿eñ cia³a dozna³ kierow-
ca opla oraz pasa¿er land rovera, 25-letni
mieszkaniec pow. Grodzisk Wlkp. Kieru-
j¹cy byli trzeŸwi. Badane s¹ okoliczno-
œci wypadku.

Ÿród³: www. koœcian.policja.gov.pl

Nowopowsta³y obiekt - mieszalnia
pasz firmy GPR Michel Sp. z o.o. -

zlokalizowany w miejscowoœci Bruszcze-
wo sta³ siê miejscem æwiczeñ zastêpów
PSP oraz OSP z KSRG powiatu koœciañ-
skiego.
3 paŸdziernika, ponad czterdziestoosobo-
wa grupa stra¿aków odby³a æwiczenia na
obiekcie wysokim. Tym razem skupiono
siê na problematyce ewakuacji osób po-
szkodowanych z g³êbokich lokalizacji oraz
znacznych wysokoœci. Do udzia³u w æwi-
czeniach zaproszono Specjalistyczn¹ Gru-
pê Ratownictwa Wysokoœciowego z JRG
nr 5 KM PSP w Poznaniu. Po przyjeŸdzie
na miejsce, stra¿acy zapoznali siê z cha-
rakterystyk¹ zak³adu, jego technologi¹,
drogami ewakuacyjnymi oraz zabezpiecze-
niami przeciwpo¿arowymi. Nastêpnie
przyst¹piono do æwiczeñ praktycznych,
których za³o¿eniem by³a ewakuacja osób
ze znacznych g³êbokoœci. Do tego celu

CZ£OWIEK W SILOSIE
pos³u¿y³ jeden z 14 wewnêtrznych silo-
sów o g³êbokoœci ponad 20 m. Drugim
zadaniem by³a ewakuacja osób z wysoko-
œci na linie przymocowanej w dwóch sta-
³ych punktach. „Tyrolkê” rozci¹gniêto
z górnego trapu wie¿y technologicznej do
samochodu znajduj¹cego siê na parkingu
zak³adu.
Wspólne æwiczenia z SGRW JRG nr 5 Po-
znañ utwierdzi³y wszystkich w przekona-
niu, ¿e ratownictwo wysokoœciowe jest
wa¿n¹ dziedzin¹. Niejednokrotnie mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e mo¿liwoœci, np. podnoœni-
ka hydraulicznego czy autodrabiny, s¹ nie-
wystarczaj¹ce i wtedy nale¿y korzystaæ
z technik wysokoœciowych.
W najbli¿szym czasie obiekt firmy Michel
bêdzie miejscem kolejnych æwiczeñ, któ-
rych celem bêdzie m.in. przygotowanie
jednostek ochrony przeciwpo¿arowej.

m³. bryg. Marcin Los
foto Marcin Los

1 paŸdziernika przypada Miêdzynaro-
 dowy Dzieñ Muzyki. Tego dnia, od

rana w Przedszkolu Samorz¹dowym
w Œmiglu rozbrzmiewa³a muzyka klasycz-
na. W ramach zajêæ dzieci spotka³y siê
z kapelmistrzem miejscowej M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej - Piotrem B³aszkowskim.
Pan Piotr ciekawie opowiada³ o pocz¹tkach
muzycznej przygody z tr¹bk¹. Dzieci po-

PRZEDSZKOLAKI POD BATUT¥
zna³y tak¿e historiê, budowê oraz brzmie-
nie instrumentu goœcia. W skupieniu s³u-
cha³y piêknie granych utworów. Chêtne
przedszkolaki mia³y mo¿liwoœæ zagrania
na tr¹bce, co okaza³o siê nie lada wyzwa-
niem. Na zakoñczenie spotkania wiêk-
szoœæ dzieci zadeklarowa³a, ¿e w przysz³o-
œci zasil¹ szeregi orkiestry.

E. Lemañska, foto archiwum Pami¹tkowe zdjêcie ze spotkania

Æwiczenia w firmie GPR Michel
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CELTYCKI WIECZÓR W ŒMIGLU
Niedzielny wieczór, 20 paŸdziernika

br., by³ w Centrum Kultury w Œmi-
glu wieczorem wyj¹tkowym, a wrêcz ma-
gicznym. Zespó³ Jig Reel Maniacs wraz
z zespo³em tañca irlandzkiego Ellorien
zabrali zebranych na sali widzów w cu-
down¹, celtyck¹ podró¿.
Eachtra - tak brzmia³a nazwa spektaklu
multimedialnego sk³adaj¹cego siê z:
muzyki, tañca, animacji i narracji, by³a
owocem wieloletniej wspó³pracy tych
dwóch zespo³ów.
Widowisko ³¹czy³o elementy kultur Szko-
cji i Irlandii, a tak¿e Walii i Bretanii.
JRM - to jedna z najstarszych i najbardziej
wziêtych formacji muzyki celtyckiej
w Polsce (trzon jest z Poznania, jeden mu-
zyk z Wroc³awia i jeden z Bydgoszczy);
która istnieje od 1990 roku. Jigowo Re-
elowi Maniacs graj¹ Celtic fusion - cel-
tyckie brzmienia skojarzone z, takimi
gatunkami jak: jazz, funk, rock, reggae
i chillout - muzyk¹ instrumentalno-wo-
kaln¹ aran¿owan¹ na wielobarwne in-
strumentarium: skrzypce, fla¿olety, dudy,
akordeon, saksofon, harmonijkê, gitary
(akustyczn¹, elektryczn¹, basow¹), pia-
nino elektryczne i moog, perkusjê i g³os

(baryton-bas).
Ellorien to ¿eñski zespó³ tañca irlandz-
kiego z Wroc³awia, z którym Jigowo Re-
elowi Maniacs wspó³pracuj¹ od 2007
roku. Dziewczyny ³¹czy pasja do tañca.
Stale j¹ pog³êbiaj¹ podczas regularnych

æwiczeñ, prób,
warsztatów i wy-
stêpów. Na styli-
stykê ich chore-
ografii mia³a wp³yw
praca z  Sarah
Clark TCRG - so-
listk¹ znanych na
ca³ym œwiecie
spektakli tanecz-
nych Lord of the
Dance oraz Feet
of Flames. To obec-
nie jedna z najlep-
szych grup tañca
irlandzkiego nie
tylko w Polsce,
ale w Europie i na

œwiecie. Na œmigielskiej scenie tancerki
z Ellorien, w coraz to nowych ods³onach,
da³y prawdziwy pokaz swoich umiejêtno-
œci i niebywa³ej kondycji.
Ca³oœæ dope³ni³y przepiêkne przezrocza
ze Szkocji i Irlandii Anny Grabowskiej -
artystki, fotografika mieszkaj¹cej w Szko-
cji i Krzysztofa Schramma - prezesa To-
warzystwa Polsko-Irlandzkiego i Funda-
cji Kultury Irlandzkiej w Polsce. W ir-
landzki nastrój wprowadza³a uczestni-
ków tego niezwyk³ego spotkania równie¿
proza oraz poezja szkocka, irlandzka
i walijska, a tak¿e recytacje wykonane
w jêzykach celtyckich i w t³umaczeniach.
To by³y wspania³e dwie godziny muzyki,
która na przemian chwyta³a za serce i nie
pozwala "spokojnie usiedzieæ", gdy¿ sw¹
rytmicznoœci¹ wywo³ywa³a do tañca.
Zespó³ Jig Reel Maniacs by³ ju¿ w Œmi-
glu po raz czwarty - mamy nadziejê, ¿e
nie ostatni.

M.D.
M. Dymarkowska

Ellorien

Ellorien w kolejnej ods³onie

Jig Reel Maniacs w akcji
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DNI WOLNE DLA PRACUJ¥CEGO
RODZICA WYCHOWUJ¥CEGO
DZIECKO
W ramach uprawnieñ pracowniczych
zwi¹zanych z rodzicielstwem, ustawo-
dawca zagwarantowa³ prawo do zwolnie-
nia na dziecko do lat 14. Dni wolne pra-
cownik mo¿e wykorzystaæ jedynie do
ukoñczenia przez dziecko okreœlonego
w przepisach wieku. Niezale¿ny jest przy
tym status drugiego rodzica, czy te¿ wy-
miar czasu pracy, w jakim pracownik
wykonuje pracê.
Ile dni wolnych?
Pracownikowi wychowuj¹cemu przynaj-
mniej jedno dziecko w wieku do lat
14 przys³uguje w ci¹gu roku kalendarzo-
wego zwolnienie od pracy na 2 dni, z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia
(art. 188 KP). W myœl art. 189 (1) KP je-
¿eli oboje rodzice lub opiekunowie dziec-
ka s¹ zatrudnieni, z uprawnienia mo¿e
korzystaæ jedno z nich. Rodzice mog¹
tak¿e podzieliæ siê tym uprawnieniem
i wtedy ka¿dy z nich bêdzie mia³ prawo
do 1 dnia zwolnienia na dziecko. W celu
skorzystania z omawianego zwolnienia
na dziecko do lat 14 pracownik bêd¹cy
rodzicem lub opiekunem dziecka obo-
wi¹zany jest z³o¿yæ oœwiadczenie o zamia-
rze lub o braku zamiaru korzystania
z uprawnieñ okreœlonych w przepisach
wymienionych w art. 189 (1) KP. Okre-
œla ono, który z rodziców bêdzie korzy-
sta³ z tego zwolnienia i w wymiarze ilu
dni. Bezpoœrednio przed skorzystaniem
z dni wolnych na dziecko pracownik ma
jeszcze obowi¹zek z³o¿enia wniosku,
w którym podaje konkretny termin ich
wykorzystania. W razie kolidowania tego
terminu z obowi¹zkami zawodowymi,
nowy termin ustala po porozumieniu
z pracodawc¹.

Dwa dni zwolnienia na dziecko do lat 14
w roku kalendarzowym przys³uguje bez
wzglêdu na to, czy pracownik posiada
jedno, czy wiêcej dzieci.
Drugi rodzic bez pracy
Prawo do zwolnienia na dziecko do lat
14 jest uprawnieniem pracowniczym, nie
mog¹ z niego skorzystaæ osoby wyko-
nuj¹ce pracê np. na podstawie umowy
cywilnej. Fakt braku zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy jednego z ro-
dziców lub w ogóle niewykonywania
przez niego pracy nie przeszkadza, ¿eby
z tych dni wolnych skorzysta³ pracuj¹cy
rodzic dziecka. Dlatego, je¿eli jeden
z rodziców prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, jest bezrobotny, wykonu-
je pracê na podstawie umowy prawa cy-
wilnego, przebywa na urlopie wycho-
wawczym lub bezp³atnym, to drugi ro-
dzic zatrudniony na podstawie umowy
o pracê ma prawo do zwolnienia na
dziecko do lat 14. Tak¿e w sytuacji,
w której dziecko ma zapewnion¹ opiekê
niepracuj¹cego zawodowo rodzica, dru-
gi wykonuj¹cy pracê rodzic nie jest po-
zbawiony prawa do dni wolnych na
dziecko. Nale¿y dodaæ, ¿e na prawo do
dni wolnych na dziecko nie wp³ywa te¿
rodzaj ³¹cz¹cej strony umowy o pracê
(na czas okreœlony, nieokreœlony, na pró-
bê czy na zastêpstwo), ani te¿ wymiar
czasu pracy, w jakim pracownik wyko-
nuje pracê.
Dwie umowy o pracê
Pracownik, który jest zatrudniony na
podstawie dwóch umów o pracê,
u dwóch ró¿nych pracodawców, naby-
wa prawo do zwolnienia na dziecko do
lat 14 oddzielnie w ka¿dym stosunku
pracy. Ka¿da z tych umów stanowi bo-
wiem niezale¿ny stosunek pracy, w któ-
rym pracownikowi osobno ustala siê
przys³uguj¹ce œwiadczenia i nabywa on
okreœlone prawa. W zwi¹zku z tym pra-
ca na dwóch etatach uprawnia pracow-

nika do skorzystania oddzielnie w jednej
i drugiej firmie z 2 dni wolnych na dziec-
ko w ka¿dym roku kalendarzowym. Je¿e-
li pracownik z³o¿y wniosek o dzieñ zwol-
nienia z tytu³u opieki nad dzieckiem u jed-
nego pracodawcy, nie oznacza to, ¿e jed-
noczeœnie ma obowi¹zek wykorzystania
tego zwolnienia u drugiego pracodawcy
(choæ ma do tego prawo).
Termin wykorzystania
Zwolnienie na dzieci do lat 14 udzielane
jest do ukoñczenia przez dziecko 14 lat.
Po osi¹gniêciu przez dziecko tego wieku
rodzice trac¹ prawo do tych dni wolnych.
Drugie ograniczenie dotyczy roku kalen-
darzowego. Oznacza ono, ¿e w razie nie-
skorzystania przez pracownika
z omawianego zwolnienia w danym roku
kalendarzowym, dni opieki przepadaj¹,
nie przechodz¹ one na rok nastêpny.
W kolejnym roku pracownik lub opiekun
mo¿e skorzystaæ z nowej puli 2 dni wol-
nych. Za niewykorzystane dni opieki na
dziecko nie przys³uguje te¿ ekwiwalent
pieniê¿ny. Ustawodawca nie okreœli³, ile
godzin pracy ma obejmowaæ taki dzieñ
wolny. Nale¿y z tego wnioskowaæ, ¿e bez
wzglêdu na to, przez ile godzin w dniu
zwolnienia na dziecko pracownik mia³
pracowaæ zgodnie z rozk³adem, zwolnie-
nie to obejmuje ca³y dzieñ jego pracy. Za-
tem jeden dzieñ opieki na dziecko pracow-
nika zatrudnionego w systemie podstawo-
wym na pe³ny etat obejmuje 8-godzinn¹
dniówkê, a pracownika zatrudnionego
w systemie równowa¿nym np. po 12 go-
dzin na dobê, dniówkê 12-godzinn¹.
W przypadku pracownika zatrudnionego
na czêœæ etatu dzieñ zwolnienia na dziec-
ko, w którym zgodnie z rozk³adem mia³
pracowaæ tylko kilka godzin, obejmuje tê
harmonogramow¹ dniówkê.

H.C.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.06.1974 rok Kodeks Pra-
cy ( Dz.U. z 1998 r. poz.94 ze zm.)

W sobotê, 19 paŸdziernika br. odby³
siê wernisa¿ wystawy fotograficz-

nej Tomasza Smoczyka z Leszna. Tema-
tem fotografii s¹ gin¹ce zawody. To ju¿
kolejny cykl ciekawych zdjêæ w wykona-
niu tego autora. Prace nad obecn¹ wy-
staw¹ trwa³y kilka lat, a fotografowi uda-
³o siê zatrzymaæ w kadrze pracê ludzi,

ZATRZYMANE W KADRZE których zawody s¹ ju¿ dziœ rzadko spoty-
kane, m.in.: kowala, zecera, maszynisty
czy rymarza. Kilka z tych prac zosta³o wy-
konanych w nieistniej¹cej ju¿ drukarni
Romana £êczyñskiego w Œmiglu.
Wystawa czynna by³a do 31 paŸdziernika
br.

M.D.
 foto A. Szulc

Œmigielanka Józefina Pieprzyk bardzo
kocha roœliny. Na swoim blogu

http://wspanialyogrod.blogspot.com
opisuje piêkno ogrodów, poszczegól-
nych roœlin, udziela konkretnych

wskazówek dotycz¹cych uprawy i kla-
syfikacji roœlin. Opisywane zagadnie-
nia s¹ opracowane w jasny, wyczerpu-
j¹cy sposób, poparte licznymi zdjêcia-
mi. Blog cieszy siê du¿ym uznaniem

internautów, liczba wyœwietleñ - ponad
31 tysiêcy mówi sama za siebie. Wszyst-
kich, którzy chcieliby zaczerpn¹æ ze
skarbnicy wiedzy pani Józefiny, b¹dŸ
tylko poogl¹daæ ciekawe fotki, odsy³a-
my na jej blog.

Kazimiera Styziñska

BLOGERKA
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D zieñ Edukacji Narodowej oraz
Dzieñ Patrona Szko³y w Zespole

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie obchodzono w tym roku bardzo uro-
czyœcie. Na poœwiêcon¹ temu wydarze-
niu akademiê przybyli zaproszeni goœcie:
Edward Strzymiñski - wicestarosta ko-
œciañski, p³k dypl. Miros³aw Szwed - do-
wódca 4 Zielonogórskiego Pu³ku Prze-
ciwlotniczego, p³k mgr in¿. Zbigniew
Nowak - dowódca 19 Samodzielnego
Oddzia³u Geograficznego, mjr Roman
Krajniak - szef Wydzia³u Rekrutacji Woj-
skowej Komendy Uzupe³nieñ w Lesznie,
Roman Schiller - wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla, Ewa Beba - dy-
rektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Ko-
œcianie, mgr Ryszard Karmoliñski - kanc-
lerz Wy¿szej Szko³y Humanistycznej
w Lesznie, Tadeusz Dekiert - Starszy
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Œmiglu, Wojciech Ziemniak - pose³ na
sejm RP, insp. Henryk Kasiñski - komen-
dant powiatowy Policji w Koœcianie, pp³k
dypl. Zbigniew Pruski - wojskowy ko-
mendant uzupe³nieñ, st. bryg. mgr in¿.
Jaros³aw Tomaszewski - komendant po-
wiatowy PSP w Koœcianie, st. bryg. mgr
in¿. Robert Baran - komendant miejski
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Lesznie,
Stefan Jaworski - by³y dyrektor Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie, ks. Tadeusz Fo³czyñski - proboszcz
parafii pw. œw. Stanis³awa Kostki w Œmi-
glu, ks. Krzysztof Mizerski - proboszcz
parafii pw. NMP Wniebowziêtej w Œmi-
glu, dr in¿. Piotr Zielonka - dyrektor Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Koœcianie, Teodozja Ratajczak
- wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació³
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie, Bogdan Kostyk - prze-
wodnicz¹cy Koœciañskiej Rady Honoro-
wych Dawców Krwi, Tadeusz Mizuro -
wieloletni przyjaciel szko³y, Aleksandra

WIELKIE ŚWIĘTO W NIETĄŻKOWIE
i Miros³aw Biali, Jan
Pracz oraz grono pe-
dagogiczne, ucznio-
wie i ich rodzice.
Akademiê rozpoczê³a
swym uroczystym
przemówieniem pani
dyrektor  -  Ar leta
Adamczak-Puk, która
z³o¿y³a wszystkim na-
uczycielom, pracow-
nikom administracji
i obs³ugi serdeczne
¿yczenia. G³os zabra-
li tak¿e zaproszeni
goœcie oraz przedsta-
wicielka Samorz¹du
U c z n i o w s k i e g o .
W trakcie uroczysto-
œci pani dyrektor wy-
ró¿ni³a Nagrod¹ Dy-
rektora nauczycieli
i pracowników szko³y,
którzy wykazali siê
szczególnymi osi¹-
gniêciami oraz zaan-
ga¿owaniem w minio-
nym roku szkolnym.
Obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej po³¹czone zosta³y ze œlu-
bowaniem uczniów klas pierwszych oraz
pasowaniem uczniów klas mundurowych
przyjêtych w poczet spo³ecznoœci
uczniowskiej. Po pasowaniu m³odzie¿ od-
da³a czeœæ Janowi Kasprowiczowi sk³ada-
j¹c wi¹zankê kwiatów pod pomnikiem pa-
trona szko³y. Po czêœci oficjalnej, ucznio-
wie klas mundurowych przemaszerowa-
li krokiem defiladowym przed publiczno-
œci¹. Podczas parady przedstawiciele
Bractwa Kurkowego oddali salwê hono-
row¹. Ca³e spotkanie zwieñczy³o widowi-
sko s³owno-muzyczne zatytu³owane „No
i jak tu nie jechaæ?” przygotowane przez
pani¹ Kingê KaŸmierczak i pana Karola

Siejaka, a wykonane przez uczniów i ab-
solwentów naszej szko³y. Scenografiê
przygotowa³y nauczycielki jêzyka pol-
skiego: Danuta Krzystofik, Hanna Klem
i Alicja Zarzycka.
Pragniemy gor¹co podziêkowaæ osobom,
które udostêpni³y materia³y potrzebne do
aran¿acji wnêtrz oraz przygotowania sce-
nografii: panu Jerzemu Adamczewskie-
mu - w³aœcicielowi kwiaciarni „Astra”
w Œmiglu, pañstwu Górczak - w³aœcicie-
lom firmy ogrodniczej w Wydorowie,
pani Agnieszce Malcherek oraz panu Ma-
ciejowi Majorkowi.

ZSP w Niet¹¿kowie
foto Magdalena Dymarkowska

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta w Œmi-
 glu wzbogaci³a siê o kolejne, nowe

instrumenty. Samorz¹d, po raz trzeci, po-
zyska³ na ten cel œrodki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu pn. Rozwój Infra-
struktur y Kultur y, prior ytet: Infra-
struktura Domów Kultury. Tym razem
zakupiono dwa du¿e zestawy: zestaw
perkusyjny DW Desing, w sk³ad któ-
rego wchodz¹: kot³y, werbel, statywy
case do statywów, case do talerzy, case
perkusyjne i sto³ek perkusyjny oraz
zestaw marszowy instrumentów mu-

MAJ¥ NOWE INSTRUMENTY
zycznych, w sk³ad którego wchodz¹: bê-
ben marszowy, talerze marszowe, werbel
marszowy, roto-tomy marszowe, statyw
na bêben, pokrowiec na bêben, pokro-
wiec na werble, statyw do talerzy, pokro-
wiec do talerzy, pa³ki do werbla, zestaw
pa³ek marszowych oraz pokrowiec. War-
toœæ zakupionych instrumentów opiewa
na kwotê 20 224,00 z³. Dotacja przeka-
zana przez Narodowe Centrum Kultu-
r y (operatora programu) w ramach
projektu: „Zakup instrumentów dla
m³odych muzyków z M³odzie¿owej Or-
kiestr y Dêtej ze Œmigla” wynios³a

15 000,00 z³. Pozosta³e œrodki po-
chodz¹ z bud¿etu gminy Œmigiel. Po-
zyskanie grantu by³o mo¿liwe dziêki
du¿emu zaanga¿owaniu w napisanie
projektu i realizacjê programu cz³on-
ków orkiestr y: prezesa - Jaros³awa
Miedziarka i kapelmistrza - Piotra
B³aszkowskiego. Sprzêt zosta³ przeka-
zany do Centrum Kultury w struktu-
rach, którego funkcjonuje orkiestra.
Oficjalna prezentacja instrumentów
odby³a siê podczas III Jesiennych Spo-
tkañ Orkiestr Dêtych - Œmigiel 2014.

Monika Tomaszewska
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Jakub Jankowski, tenisista z Klubu „Po-
lonia” Œmigiel zaj¹³ siódme miejsce

w I Grand Prix Polski M³odzików, które
odby³o siê w ostatni weekend wrzeœnia
w Nowej Rudzie. Jego klubowi koledzy
uplasowali siê na dalszych miejscach -
Filip Ludwiczak w przedziale 21-24,
a Remigiusz Styziñski 25-32. W Drzon-
kowie, w drugi weekend paŸdziernika,
odby³o siê I Grand Prix Polski Juniorów.
Tam Andrzej Juszczak, równie¿ zawod-
nik „Polonii”, wywalczy³ miejsce w prze-
dziale 21-24.
Zawodnicy „Polonii” mog¹ siê równie¿
pochwaliæ dobrymi wynikami w Woje-
wódzkim Turnieju ̄ aków i Skrzatów. Na
najwy¿szym stopniu podium wœród
skrzatów stan¹³ Bar tosz Ludwiczak.

TENISISTA SIÓDMY W KRAJU
¯aczki tak¿e wywalczy³y miej-
sca na podium - Oliwia Szuster
zajê³a miejsce drugie, a Alek-
sandra Ma³ek miejsce trzecie.
Zawodniczki GLKS Orlêta
Czacz wziê³y udzia³ w I Okrê-
gowym Turnieju Juniorów
i Kadetów w sezonie 2014/
2015. Wœród juniorek pierw-
sze miejsce zajê³a Joanna Ma-
œlak, zaœ trzecie jej siostra Ali-
cja Maœlak. Milena Weinert, w
tej samej kategorii wiekowej,
uplasowa³a siê na miejscu
czwartym. W kadetkach pierw-
sze miejsce wywalczy³a sobie
Alicja Maœlak.

AKA, foto archiwum

Zawodnicy „Polonii” z trenerk¹ Danut¹ Strzelczyk

Ju¿ po raz pi¹ty Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu zaprosi³

reprezentacje szkó³ podstawowych i gim-
nazjów z terenu gminy Œmigiel do udzia-
³u w spartakiadzie.
Na „Orliku” spotka³y siê dru¿yny pi³ki
no¿nej (uczniowie klas V-VI szkó³ pod-
stawowych) oraz siatkarze (klasy II-III
gimnazjum).
Otwarcia imprezy dokona³ Zygmunt Ra-
tajczak - kierownik OKFiR-u, który krót-
ko przedstawi³ zasady rozgrywek i ¿yczy³
m³odym sportowcom powodzenia.
Ze wzglêdu na œlisk¹ nawierzchniê bo-
iska „Orlik”, siatkarze mecze rozgrywa-
li w œredniej sali sportowej œmigielskiej
szko³y. Ka¿da dru¿yna zagra³a trzy me-
cze, sêdziowa³ je Tomasz Fr¹ckowiak.
Z kolei m³odzi pi³karze rozegrali po czte-
ry mecze systemem „ka¿dy z ka¿dym”.

GMINNA SPARTAKIADA - ORLIK
Ostatni, dziesi¹ty mecz, zadecydowa³
o zajêciu pierwszego miejsca. Mecze pi³-
karskie sêdziowa³ Mi³osz Kupka. Orga-
nizatorzy zapewnili uczestnikom napoje
oraz dro¿d¿ówki.
Wyniki koñcowe Spartakiady:
Turniej Pi³ki Siatkowej:
I miejsce Gimnazjum w Czaczu,
II miejsce Gimnazjum Œmigiel,
III miejsce Gimnazjum Stara Przysieka
Druga,
IV miejsce Gimnazjum Bronikowo.
Turniej Pi³ki No¿nej:
I miejsce Szko³a Podstawowa w Œmiglu,
II miejsce Szko³a Podstawowa w Czaczu,
III miejsce Szko³a Podstawowa w Broni-
kowie,
IV miejsce Szko³a Podstawowa w Starej
Przysiece Drugiej,
V miejsce Szko³a Podstawowa w Starym

Bojanowie.
Wszystkie reprezentacje otrzyma³y pa-
mi¹tkowe puchary, a dru¿yny, które za-
jê³y miejsca I-III otrzyma³y równie¿ me-
dale. Sêdziowie wybrali najlepszych za-
wodników turniejów - statuetkê dla naj-
lepszego siatkarza odebra³ Mateusz Bo-
roñ z SP Czacz, natomiast najlepszym
pi³karzem zosta³ Wiktor Suszka z SP
Œmigiel.
Spartakiada zaliczana jest do I edycji ry-
walizacji miêdzyszkolnej na najbardziej
usportowion¹ szko³ê gminy Œmigiel.
Wyniki rywalizacji, osobno w kategorii
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
zostan¹ og³oszone w grudniu podczas
Podsumowania Roku Sportowego.
Dziêkujemy zawodnikom i opiekunom
grup.

OKFiR, foto OKFiR

W sobotê, 11 paŸdziernika w goœcin-
nej Morownicy, aby powitaæ jesieñ,

spotkali siê zarówno m³odzi, jak i starsi
rowerzyœci. Mimo, i¿ pora letnia skoñczy-
³a siê 22 wrzeœnia, s³oñce przygrzewa³o
mocno.
Organizator, Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu przy wspó³pracy z
Danut¹ Strzelczyk - nauczycielk¹ ze
Szko³y Podstawowej w Œmiglu, przygo-
towa³ dla uczestników konkursy spraw-
noœciowe, które rozgrywano osobno
w kategoriach: dzieci i m³odzie¿ oraz do-
roœli.
Ponad siedemdziesiêciu turystów, indy-
widualnych oraz uczniów ze szkó³ w Bro-
nikowie, Czaczu, Starej Przysiece Dru-
giej, Starym Bojanowie, Œmiglu, bawi³o
siê wspólnie miêdzy innymi przy: poko-

XI ŒMIGIELSKA JESIEÑ TURYSTYCZNA
nywaniu toru przeszkód, slalomie rowe-
rowym, czy rzucaniu lotkami do tarczy.
Na pocz¹tku zje¿d¿aj¹cy rowerzyœci mo-
gli nabraæ si³ dziêki ciep³emu posi³ku, na
który ka¿dy uczest-
nik przy wjeŸdzie
otrzymywa³ okolicz-
noœciowy buton.
Zdobywcy miejsc
I-III w ka¿dej konku-
rencji otrzymali na-
grody rzeczowe oraz
dyplomy. Po wszyst-
kich zmaganiach na-
desz³a pora opusz-
czenia Morownicy.
Dziêki uprzejmoœci
pani so³tys - Violetty
Karolczak mogliœmy

skorzystaæ z pomieszczeñ i terenu przy
œwietlicy wiejskiej.

OKFiR
foto OKFiR

Najlepsi w rzutach lotkami do tarczy
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W III Jesiennym Turnieju Pi³karskim
Mê¿czyzn Niezrzeszonych, orga-

nizowanym przez Oœrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Œmiglu, na
Orliku spotka³o siê piêæ dru¿yn:
Astra II, Byczki Gniewowo, Dra-
gon, Mekintosh & Porabiantos
oraz Piscaso. Walczy³y one
o puchar burmistrza Œmigla.
Mecze rozgrywano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, w zwi¹zku
z czym ka¿da dru¿yna rozegra³a
po czter y spotkania tr waj¹ce
20 minut (2 x 10 minut). Maksy-
malnie mo¿na by³o zdobyæ
12 punktów (po 3 za wygrany
mecz), za remis dru¿yna otrzymy-
wa³a 1 punkt.

TURNIEJ PIĘCIU DRUŻYN
Astra II, pokonuj¹c w ostatnim meczu
Byczki Gniewowo, wyrówna³a punktacjê
z Mekintosh & Porabiantos (po 10 pkt.)

i zgodnie z regulaminem o wyniku koñ-
cowym zadecydowa³y zdobyte bramki
(Astra mia³a ich 15, a Mekintosh

14).Tym samym puchar z r¹k bur-
mistrza Œmigla - Wiktora Sneli
odebra³a dru¿yna Astra II. II miej-
sce zajê³a dru¿yna Mekintosh &
Porabiantos, III miejsce Picaso, IV
miejsce Dragon, a V miejsce Bycz-
ki Gniewowo.
Dru¿yny, które zajê³y miejsca II-
V otrzyma³y pami¹tkowe statuet-
ki.
Sêdziowie - Józef Szulc i Hieronim
Ogrodowczyk wybrali najlepszego
pi³karza turnieju - Marka Szwar-
ca z dru¿yny Mekintosh.

OKFiR, foto OKFiR

W  niedzielê, 12 paŸdziernika br.
odby³ siê turnieju pi³karski pn.

„Pamiêci Micha³a”. Micha³ Michalski by³
wielokrotnym uczestnikiem Amatorskiej
Ligi w Pi³ce No¿nej Halowej organizowa-
nej przez UKS „Junior” w Niet¹¿kowie.
Gra³ w zespole DH Trans. Organizuj¹c
turniej charytatywny chcieliœmy wes-
przeæ ¿onê Renatê oraz synów: Kacpra
i Filipa.
Podczas turnieju mo¿na by³o wypiæ
kawê, herbatê, zjeœæ ciasto z domowych
wypieków oraz kie³baskê.
Organizatorem turnieju byli: UKS „Ju-
nior”, zespó³ DH Trans z Henrykiem
Drobnikiem oraz Zespó³ Szkó³ Ponad-

PAMIÊCI MICHA£A
gimnazjalnych im. Jana Kasprowicza
w Niet¹¿kowie.
Turniej rozpocz¹³ siê minut¹ ciszy. Na-
stêpnie zespo³y rozpoczê³y rywalizacjê.
Wyniki meczów:
DH Trans - Grzeœpol - 1:0,
Kozatko- Robson Team 6/9 - 2:0,
Makintosh & Porabiantus - Marta - 1:2,
DH Trans - Kozatko - 0:0,
Grzeœpol  - Robson Team 6/9 - 2:0,
Makintosh & Porabiantus - DH Trans - 1:1,
Marta - GRZEŒPOL - 3:0,
Kozatko - Makintosh & Porabiantus - 1:0,
Robson Team 6/9 - Marta - 0:5,
Grzeœpol  - Kozatko - 0:0,
DH Trans - Robson Team 6/9 - 3:1,

Kozatko - Marta - 1:0,
Makintosh & Porabiantus - Grzeœpol - 0:3,
Marta - DH Trans - 0:0,
Robson Team 6/9 - Makintosh & Porabian-
tus - 0:3.
Zespo³y, które zajê³y miejsca od III do I
otrzyma³y puchary. Ka¿dy jednak otrzy-
ma³ pami¹tkowy dyplom. Zwyciêsk¹ dru-
¿yn¹ okaza³ siê zespó³ Kozatko. II miej-
sce zaj¹³ zespó³ Marta, a trzecie miejsce
zespó³ DH Trans.
Za sprawne przeprowadzenie turnieju
odpowiedzialni byli: Marcin Grzesiak,
£ukasz Z³otkowski, Hubert Krause oraz
Jaros³aw Pietrowski.

J.P., foto archiwum

Ju¿ po raz pi¹ty, na Torwarze w War-
szawie, 18 paŸdziernika br., zosta³ ro-

zegrany najwiêkszy i najbardziej presti¿o-
wy turniej pi³ki no¿nej dla dzieci i m³odzie-
¿y w Polsce - 5. Turniej Orlika o Puchar
Premiera RP. Do Warszawy przyjecha³y 64
zespo³y - zwyciêzcy szesnastu fina³owych
turniejów wojewódzkich. Do œcis³ego fina-
³u zakwalifikowa³o siê osiem dru¿yn.
Wœród 4000 widzów, to wielkie widowisko
mog³o prze¿ywaæ trzynastu zawodników

BYCZKI W WARSZAWIE
z dru¿yny „Byczki Gniewowo”. Uda³o siê
im skorzystaæ z tego wyjazdu dziêki po-
s³owi na RP - Wojciechowi Ziemniakowi.
Meczom fina³owym towarzyszy³o wiele
atrakcji, a dodatkowo po turnieju nasi za-
wodnicy mieli okazjê zwiedziæ warszawsk¹
Starówkê.
„Byczki” z Gniewowa w nowych koszul-
kach sponsorowanych przez firmê KO-
WALSKI z Niet¹¿kowa godnie reprezen-
towa³y w stolicy nasz¹ gminê. Kolejny

komplet koszulek dru¿yna otrzyma³a od
Radia „Elka”. Fundatorom wszyscy pi³-
karze serdecznie dziêkuj¹!

M.D., foto archiwum

Byczki  w Warszawie

Uczestnicy turnieju

Puchar otrzyma³a Astra II






