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Ostatnia sesja Rady Miejskiej Œmigla
w starym roku odby³a siê 18 grud-

nia. Radni w kompletnym sk³adzie pod-
jêli szeœæ uchwa³, w tym uchwa³ê w spra-
wie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Pozosta³e dotyczy³y zatwierdzenia pla-
nów pracy wszystkich komisji rady.
Do kompetencji Rady Miejskiej Œmigla

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA
nale¿y ustalenie wynagrodzenia dla bur-
mistrza Œmigla. W zwi¹zku z objêciem
funkcji przez nowego burmistrza ko-
nieczne by³o podjêcie przedmiotowej
uchwa³y, zgodnie z któr¹ miesiêczne
wynagrodzenie zasadnicze w³odarza wy-
niesie 5.500,00 z³. Dodatkowo w sk³ad
wynagrodzenia wejdzie dodatek funkcyj-

W  Wigiliê Bo¿ego Narodzenia,
             na œmigielskim rynku, odby³o
siê wspólne œpiewanie kolêd, na które
zaprosi³a wszystkich mieszkañców
gminy burmistrz Œmigla. Przed po³u-
dniem, przy ratuszu zebrali siê cz³on-
kowie Towarzystwa Œpiewu „Harmo-
nia”, M³odzie¿owej Orkiestr y Dêtej,
zespo³u „Bli¿ej Nieba”, wokalistki
Studia Piosenki „Muzol” oraz miesz-
kañcy, by wspólnie zaœpiewaæ kolê-
dy. Obecna by³a równie¿ burmistrz
Ma³gorzata Adamczak wraz ze swo-
im zas têpc¹  Marc inem Jurg¹.
W przedœwi¹teczn¹ akcjê w³¹czy³a
siê tak¿e œmigielska grupa motocy-
klowa. Na placu nie zabrak³o te¿ œw.
Miko³aja,  któr y rozdawa³ s³odkie
upominki.
Podczas œpiewania kolêd mieszkañ-

cy mogli odebraæ Betlejemskie Œwia-
t³o Pokoju, które przynieœli harcerze

WIGILIJNE ŒPIEWANIE KOLÊD

ny 1.800,00 z³, dodatek za wieloletni¹ pra-
cê 660,00 z³ oraz dodatek specjalny
w wysokoœci 2.000,00 z³.
W trakcie sesji zosta³a tak¿e przedstawio-
na informacja o stanie realizacji zadañ
oœwiatowych gminy Œmigiel.

AKA

ze œmigielskiego Hufca ZHP.
AKA, foto M. Majer

Pami¹tkowe zdjêcie ze wspólnego œpiewania kolêd
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Corocznie, 11 stycznia, na œmigiel-
skim rynku, przed obeliskiem Po-

wstañców Wielkopolskich, harcerze ze
œmigielskiego hufca, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych oraz miejscowych
organizacji oddali czeœæ mieszkañcom
ziemi œmigielskiej - uczestnikom walk po-
wstania wielkopolskiego.
W tym roku uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œw. w koœciele pw. NMP Wniebo-
wziêtej w Œmiglu. Po niej nast¹pi³ prze-
marsz przed obelisk znajduj¹cy siê na
Placu Rozstrzelanych. Poleg³ych w wal-
ce do apelu wezwa³a Magdalena Drót-
kowska, komendantka Hufca ZHP w Œmi-

APEL POLEG£YCH
glu, a rys historyczny niepodleg³o-
œciowego zrywu przedstawi³a hm.
Barbara £awniczak.
Przed obeliskiem okolicznoœciowe
wi¹zanki z³o¿y³y przyby³e delega-
cje: burmistrz Œmigla - Ma³gorzata
Adamczak, zastêpca burmistrza -
Marcin Jurga, zastêpca przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej - Rafa³
Klem, starosta koœciañski - Bernard
Turski, wicestarosta - Stefan Sta-
chowiak, cz³onek Rady Powiatu Ko-
œciañskiego - Krzysztof Walachow-
ski, kombatanci, dyrektor i pracownicy
Centrum Kultury, kierownik OKFiR oraz

W Zespole Szkó³ w Starej Przysiece
Drugiej jase³ka s¹ ju¿ tradycj¹ i nie-

w¹tpliwie wa¿nym wydarzeniem, do któ-
rego przygotowania trwaj¹ od listopada.
W tym roku przedstawienie z okazji œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia odby³o siê 19 grud-
nia 2014 r. Role w jase³kowym przedsta-
wieniu odegra³y dzieci z kó³ka teatralne-
go i jêzyka angielskiego klas I-III szko³y
podstawowej. Uczniowie przygotowywali
siê do swoich kwestii, pamiêtaj¹c o po-

JASE£KA W STAREJ PRZYSIECE DRUGIEJ
wadze wydarzenia, jakim by³o przyjœcie
na œwiat Zbawiciela.
Na widowni zasiedli rodzice, zaproszeni
goœcie oraz dyrektor szko³y - Pawe³
Szymkowiak. Œwi¹teczny nastrój podkre-
œla³y tak¿e stroje dzieci, dekoracja sali
oraz brzmi¹ce w tle kolêdy œpiewane
przez chór szkolny prowadzony przez
Micha³a Dolatê.

ZSP w Starej Przysiece Drugiej
foto  archiwum

W  Zespole Szkó³ w Bronikowie,
           16 grudnia 2014 r., odby³ siê Gmin-
ny Dzieñ Wolontariusza pod has³em „Ser-
ce ma ten, kto ma je dla innych”. W sali
wiejskiej zgromadzi³o siê oko³o 200 osób
zaanga¿owanych w pracê charytatywn¹.
Wspólne spotkanie wolontariuszy z gmi-
ny Œmigiel by³o okazj¹ do podsumowa-
nia i docenienia ich pracy. Na uroczystoœæ
przyby³o wielu zaproszonych goœci. Zja-
wili siê tak¿e wolontariusze, ich opieku-
nowie wraz z dyrektorami i wicedyrek-
torami szkó³.
Imprezê rozpoczê³a czêœæ oficjalna, pod-
czas której dyrektor
Zespo³u Szkó³
w Bronikowie - Piotr
Filipowicz podziêko-
wa³ wszystkim zgro-
madzonym osobom
za pomoc, zaanga¿o-
wanie spo³eczne, wy-
rozumia³oœæ i mi³oœæ
okazywana drugie-
mu cz³owiekowi. Wo-
lontariusze za sw¹
bezinteresown¹ pra-
cê otrzymali dyplo-
my i s³odkie upomin-
ki. W czêœci ar ty-
stycznej zaprezento-

GMINNY DZIEÑ WOLONTARIUSZA
wa³y siê zespo³y muzyczne i wokaliœci,
m.in. Zespó³ „3po3” z Bronikowa, „Stre-
fa S.” z Niet¹¿kowa, zespó³ muzyczny
Warsztatów Terapii Zajêciowej z Koœcia-
na, Tadeusz Bia³y - wirtuoz gry na pile,
Natalia J¹der, Jagoda Kasperska, a tak¿e
zespó³ wokalny z Czacza. Ponadto spo-
tkaniu towarzyszy³ pokaz prezentacji, tañ-
ce i wspólny œpiew.
Tego dnia szczególnie uhonorowani zo-
stali goœcie specjalni: Bartek Sikora -
ch³opak sparali¿owany po ciê¿kim wy-
padku, który mimo cierpieñ zachowuje
si³ê, energiê i pogodê ducha, Paulina

harcerze.
M.M., foto M.Majer

Czajka i Aneta Koronowska - wolonta-
riuszki, inicjatorki akcji, które mia³y na
celu pomóc Bartkowi oraz Tadeusz Bia-
³y - wolontariusz, wirtuoz gry na pile,
uczestnik dwóch edycji programu tele-
wizyjnego „Mam talent”.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania za
wsparcie w przygotowaniu dyplomów,
upominków i poczêstunku panu pos³owi
Wojciechowi Ziemniakowi, pani bur-
mistrz Ma³gorzacie Adamczak oraz Ra-
dzie Rodziców Zespo³u Szkó³ w Broniko-
wie.

ZS w Bronikowie, foto archiwum

Delegacje z³o¿y³y wi¹zanki

Tradycyjne jase³ka w Starej Przysiece
Drugiej

Goœciem specjalnym by³ Bartek Sikora

Dyrektor szko³y podziêkowa³ zebranym
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Po raz kolejny M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta ze Œmigla koncertowa³a z oka-

zji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Muzycy
wyst¹pili przed œmigielsk¹ publiczno-
œci¹ 28 grudnia w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Œmiglu. W œwi¹-
tecznym repertuarze koncertu, prowa-
dzonego przez kapelmistrza Piotra
B³aszkowskiego, znalaz³y siê przede
wszystkim kolêdy.
Wœród licznej publicznoœci obecni byli
m.in.: burmistrz - Ma³gorzata Adam-
czak, ks. Tadeusz Fo³czyñski - pro-
boszcz parafii pw. œw. Stanis³awa Kost-
ki, Jan Nowicki - poprzedni kapelmistrz
MOD, a tak¿e Aleksy Adamczewski -
prezes Banku Spó³dzielczego w Œmi-
glu.

AKA
foto M. Dymarkowska

ŒWI¥TECZNY KONCERT MOD

Zgodnie z kilkunastoletni¹ tradycj¹,
     w Œmiglu w³adze gminy wspólnie
z mieszkañcami wita³y Nowy Rok. Na
targowym placu burmistrz - Ma³gorza-
ta Adamczak o pó³nocy z³o¿y³a zebra-
nym noworoczne ¿yczenia, a póŸniej
wspólnie z mieszkañcami bawi³a siê
przy sylwestrowych rytmach. Burmi-
strzowi towarzyszy³ tak¿e radny - W³o-

POWITANIE NOWEGO ROKU
dzimierz Drótkowski. Nie zabrak³o fa-
jerwerków i szampana.
Noworoczn¹ uroczystoœæ przygotowy-
wa³o Centrum Kultury w Œmiglu oraz
Zak³ad Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej.

AKA
foto M. Majer

4 stycznia br. odby³y siê w Centrum
Kultury w Œmiglu dwa koncerty no-

woroczne. Pierwszy - tradycyjnie dla
mieszkañców naszej gminy, drugi - tym
razem specjalnie dla pracowników FKS

KONCERTY NOWOROCZNE
w Bronikowie. Gwiazd¹ koncertów by³
zespó³ pn. „Weseli Galicjanie”, który
przyjecha³ do nas z Tarnopola znajduj¹-
cego siê na Ukrainie. Nasi goœcie, jak
zwykle, pokazali pe³en profesjonalizm.
Muzyka, œpiew i taniec przeplata³y siê ze
sob¹ misternie przez ca³y czas trwania
koncertów. Publicznoœæ natomiast nie
zawiod³a ani liczebnie, ani jeœli chodzi
o ¿ywio³owy odbiór. Ca³oœæ dope³ni³o spe-
cjalne oœwietlenie sali, stwarzaj¹ce nie-
powtarzalny nastrój. Zosta³o ono wyko-
nane przez pracowników CK z ich pry-
watnych zasobów. By³ to bez w¹tpienia
jeden z najlepszych koncertów nowo-
rocznych.
W poniedzia³ek, 5 stycznia zespó³ zosta³

zaproszony na spotkanie z pani¹ bur-
mistrz  - Ma³gorzat¹ Adamczak oraz jej
zastêpc¹ - Marcinem Jurg¹. Spotkaniu
towarzyszy³a bardzo mi³a atmosfera.
By³o ono okazj¹ by porozmawiaæ
o kulturze polskiej i ukraiñskiej, a tak¿e
by wymieniæ siê wzajemnie pami¹tkowy-
mi upominkami.

M.D., foto M. Dymarkowska

Kapelmistrz - Piotr B³aszkowski

Koncert odby³ siê przy pe³nej sali

Koncert MOD ze Œmigla

Pani Burmistrz z³o¿y³a ¿yczenia

Tango w wykonaniu ukraiñskich tancerzy

„Weseli Galicjanie” w Urzêdzie Miejskim

„Weseli Galicjanie”
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4 stycznia, o godz. 1400, w sali
       w Karœnicach odby³o siê spo-
tkanie op³atkowo-noworoczne
dla mieszkañców Karœnic i Ksiê-
ginek. Licznie przybyli miesz-
kañcy w mi³ej, rodzinnej atmos-
ferze spêdzili niedzielne popo³u-
dnie. Punktualnie rozpoczêto
spotkanie msz¹ œwiêt¹ prowa-
dzon¹ przez ksiêdza proboszcza
z Wilkowa Polskiego - Marka
Smólskiego. Nastêpnie odby³ siê
wystêp jase³kowy w wykonaniu
dzieci, które zosta³y przygotowane przez
pani¹ Bernadetê Dudziñsk¹. Po wystê-

PRZY OP£ATKU

pie nast¹pi³o dzielenie siê op³atkiem,
a nastêpnie odby³ siê koncert kolêd w wy-

konaniu zespo³u „Wilkowianie”.
Na spotkanie przybyli zaprosze-
ni goœcie: burmistrz Œmigla -
Ma³gorzata Adamczak, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla -
Wies³aw Kasperski, radny Po-
wiatu Koœciañskiego - Jan Pie-
trzak oraz radna Rady Miejskiej
Œmigla - Anna Jaworska.
Organizatorami spotkania byli:
rady so³eckie Karœnic i Ksiêgi-
nek, Ko³o Gospodyñ Wiejskich,
OSP oraz Kó³ko Rolnicze.

A.J.
foto archiwum

W Œwiêto Trzech Króli, w koœciele
pw. œw. Stanis³awa Kostki w Œmi-

glu odby³ siê koncert kolêd i pastora³ek
w wykonaniu Zespo³u Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy” dzia³aj¹cego przy
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie.
Od czterech lat, w œmigielskim koœciele,
„¯eñcy Wielkopolscy” organizuj¹ kon-
certy kolêd, na które przychodzi liczne
grono mi³oœników pieœni bo¿onarodze-
niowych. Tak¿e tym razem nie brakowa-
³o s³uchaczy. Specjalnie dla nich zespó³
wykona³ tradycyjne polskie kolêdy oraz
mniej znane pastora³ki. W programie
by³y tak¿e niespodzianki, m.in.: wspólne
œpiewanie kolêd oraz zagadka dotycz¹ca
jednej z najpiêkniejszych polskich kolêd
- „Lulaj¿e Jezuniu”. Tego dnia chórzy-
stom zespo³u akompaniowa³a Hanna

KOLÊDOWALI

Markowska oraz kapela zespo³u pod kie-
rownictwem Wojciecha Augustyniaka.
Goœcinie wyst¹pi³a tak¿e kapela koŸlar-
ska w sk³adzie: Adam Knobel (kozio³ we-
selny) i Katarzyna Marach (skrzypce).

We wtorek, 6. stycznia, po raz pierw-
szy w Œmiglu odby³ siê Orszak

Trzech Króli. Uczestnicy t³umnie zebra-
ni przed koœcio³em pw. NMP Wniebowziê-
tej w Œmiglu ulic¹ Farn¹ przeszli na plac
Wojska Polskiego, gdzie przy zbudowanej
specjalnie na ten dzieñ stajence uczestni-
czyli w zainscenizowanym przez ministran-
tów miejscowej parafii wydarzeniu z³o¿e-
nia darów przez Trzech Króli - Kacpra,
Melchiora i Baltazara.
Nie zabrak³o wspólnego œpiewania kolêd,
któremu przewodniczyli cz³onkowie ze-
spo³u ¯eñcy Wielkopolscy oraz chór
z Kopanicy. Nastêpnie barwny korowód
przeszed³ ulic¹ Sienkiewicza oraz Ko-
œciuszki wracaj¹c do koœcio³a.
Dla najm³odszych najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y
z pewnoœci¹ zwierzêta. W korowodzie
udzia³ wziê³y: konie, koza oraz osio³ek.

M.M., foto M. Majer

ORSZAK TRZECH KRÓLI

W najbli¿szym czasie ¿eñcy zaprezentuj¹
kolêdy i pastora³ki podczas koncertów
w regionie.

R. Rosolski
foto Ariel Brzozowski

Koncert kolêd

Ks. Nowak z osio³kiem
Orszak Trzech Króli zatrzyma³
siê na placu Wojska Polskiego

Wystêp jase³kowy w wykonaniu dzieci
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Pomimo trudnoœci z „dopiêciem” pro-
gramu koncertu 23. Fina³u Wielkiej

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy i brzyd-
kiej pogody, tegoroczn¹ zbiórkê mo¿emy
zaliczyæ do udanych. W ubieg³ym roku
zebraliœmy nieca³e 16.000,00, a w tym a¿
18.025,37! Nasz sztab obejmowa³, jak co
roku, teren: Œmigla, Czacza, Starego
Bojanowa oraz ¯egrówka i skupia³ 59
wolontariuszy. Zbiórka trwa³a od 730 do
2100, a tegoroczn¹ najlepsz¹ wolonta-
riuszk¹ okaza³a siê Kaja Spycha³a, która
zebra³a 695,52 z³.
Koncert rozpocz¹³ siê o godz. 1700 wy-
stêpem tancerek i tancerzy ze Szko³y
Tañca „Poezja” w Koœcianie prowadzo-
nej przez Romana Wojdowskiego. Tañ-
ce latynoamerykañskie i standardowe
prezentowane by³y naprzemiennie z pio-
senkami wykonywanymi przez wokalist-
ki Studia Piosenki „Muzol”. Ciekawymi
akcentami tego bloku by³ wystêp pary
tanecznej kl. C oraz formacji latynoame-
rykañskiej „Lady`s”.
Jak zwykle, najwiêksz¹ widowniê i okla-
ski zebra³ zespó³ tañca wspó³czesnego
„Pryzmat” prowadzony przez Aldonê Ci-
chock¹ i Justynê Ostrowsk¹. Na œmigiel-
skiej scenie wyst¹pi³y grupy ze Œmigla
oraz Koœciana w ró¿nym wieku, barw-
nych strojach i ciekawych choreogra-

REKORDOWY, 23 FINA£ WOŒP
fiach. Po dostarczonych przez tancerzy
emocjach na scenie zrobi³o siê spokojniej
i klimatycznie. Z mini recitalem, w towa-
rzystwie gitary akustycznej, wyst¹pi³a
bowiem Natalia J¹der z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie, a po
niej wspania³y duet gitarowy - Micha³
Dolata i Marcin Kunc.
Po godzinie 1930 na scenie pojawi³y siê
dzieci, które z wielkim przejêciem zaœpie-
wa³y kolêdy i pastora³ki przygotowane
pod kierunkiem katechetki ¯anety Pra-
is.
Tegoroczny koncert zakoñczy³ wystêp
zespo³u wokalnego - „Absudr” z Leszna,
przygotowanego przez Ewê Halatyn -
nauczycielkê wokalu i instruktorkê te-
atraln¹. Ze wzglêdu na to, ¿e wystêpy
przed³u¿y³y siê, „Œwiate³ko do Nieba” roz-
b³ysnê³o w tym roku po 2000.
Jednak¿e warto by³o czekaæ.
Wszyscy wykonawcy wyst¹pili
ca³kowicie za darmo, nie pobie-
raj¹c nawet zwrotu kosztów
transportu, za co im serdecznie
dziêkujemy! Szczególne podziê-
kowania nale¿¹ siê równie¿ te-
gorocznym sponsorom: Urzêdo-
wi Miejskiemu w Œmiglu, Bur-
mistrzowi Œmigla oraz jej córce,
Starostwu Powiatowemu w Ko-

œcianie, Firmie Poli-Color ze Œmigla, Fir-
mie PHU Karol Sworacki, firmie MG
Travel z Koœciana, pañstwu Stasiakom
oraz grupie œmigielskich motocyklistów
„Wind Wolves”. Dziêki hojnoœci w³aœci-
ciela Restauracji „Poemat” - Paw³a Smel-
kowskiego nasi wolontariusze oraz wy-
konawcy mogli siê posiliæ i rozgrzaæ
pyszn¹ grochówk¹.

M.D., foto M. Dymarkowska

Voucher „Wind Wolves” wylicytowa³
Karol Sworacki

Podczas koncertu wyst¹pi³y dzieci ze œmigielskiej
szko³y

Wolontariusze ze Starego Bojanowa

Fina³ WOŒP w Czaczu

Nasi wolontariusze Zespó³ Pryzmat
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Zarz¹d Osiedla nr 3 w Œmiglu zorga-
nizowa³ ju¿ po raz czwarty spotkanie

op³atkowe dla najstarszych mieszkañ-
ców. Przy wigilijnym stole, w Restauracji
„Marta”, seniorzy spotkali siê 17 grud-
nia. W tym roku z zaproszenia przewod-
nicz¹cej zarz¹du - Danuty Strzelczyk sko-

OP£ATEK OSIEDLA NR 3
rzysta³o 57 osób, m.in.: burmistrz - Ma³-
gorzata Adamczak oraz ksi¹dz Tadeusz
Fo³czyñski - proboszcz parafii pw. œw.
Stanis³awa Kostki.
Spotkaniu towarzyszy³y œwi¹teczne
¿yczenia przy op³atku, wspólna modlitwa,
œpiewanie kolêd, tradycyjne potrawy oraz
s¹siedzkie rozmo-
wy. Dla wszyst-
kich uczestników
osiedlowej wigilii
zarz¹d oraz pose³
na Sejm - Wojciech
Ziemniak przygo-
towali upominki.
Uroczystoœæ uœwiet-
ni³ wystêp uczniów
Szko³y Podstawo-
wej w Œmiglu. Dzie-
ci przygotowa³a
Iwona W³och.

Wszystkim mieszkañcom Osiedla nr 3,
przewodnicz¹ca - Danuta Strzelczyk
¿yczy³a radosnych i spokojnych œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia oraz pomyœlnoœci
w Nowym Roku.

D. Strzelczyk
 foto archiwum

cd.

Istniej¹cy obecnie koœció³ zosta³ wybu-
dowany oko³o 1540 roku, a w po³owie

XVII wieku przeprowadzono w nim du¿o
prac remontowych i konserwatorskich.
W 1880 roku do bry³y koœcio³a dobudo-
wano kruchtê. Od p³d. œwi¹tynia jest póŸ-
nogotycka, murowana, orientowana, jed-
nonawowa, salowa i trójbocznie zamkniê-
ta. Od p³n. znajduje siê zakrystia i skarb-
czyk. Wnêtrze nakryte jest sklepieniem
gwiaŸdzistym. Na profilowanej belce tê-
czowej znajduj¹ siê póŸnogotyckie rzeŸ-
by: Chrystusa na krzy¿u, Matki Boskiej
Bolesnej i œw. Jana. Do kruchty prowa-
dzi wejœcie, a jej okna s¹ zamkniête ob-
ramieniem. Dach jest dwuspadowy, kry-
ty dachówk¹. W koœciele s¹ 3 o³tarze.
O³tarz g³ówny, wczesnobarokowy pocho-
dzi z 1646 roku. Ufundowany zosta³ przez
Zofiê i Jerzego I³owieckich, a wykonano
go we Wschowie. W centrum o³tarza
umieszczony jest obraz przedstawiaj¹cy
koronacjê NMP, sygnowany w 1887 roku
przez S. Lewickiego. Nad nim, w górnej
czêœci o³tarza, znajduje siê obraz „Ukrzy-
¿owanie”. Po bokach centralnej czêœci o³-
tarza, miêdzy kolumnami, przedstawio-
ne s¹ obrazy: „Modlitwa w Ogrójcu”
i „Bierzmowanie” (z lewej) oraz „Cier-
niem Koronowanie” i „Niesienie Krzy¿a”

(z prawej). Obok obrazu „Ukrzy¿owanie”
s¹ rzeŸby œw. Barbary i œw. Katarzyny,
a w zwieñczeniu postaæ Chrystusa Zmar-
twychwsta³ego. O³tarz jest tak¿e ozdobio-
ny figurami œw. Wojciech i œw. Stanis³awa.
Dwa barokowe, boczne o³tarze pochodz¹
z koñca XVII wieku. O³tarz z lewej strony
poœwiêcony jest Najœwiêtszemu Sercu
Pana Jezusa, a z prawej strony Chrystuso-
wi na krzy¿u. S¹ tam tak¿e rzeŸby przed-
stawiaj¹ce œw. Jadwigê i Weronikê. Ele-
mentem tego o³tarza by³ obraz œw. Józefa
z Dzieci¹tkiem, który od 1970 roku stano-
wi samodzieln¹ czêœæ wyposa¿enia koœcio-
³a. Wczesnobarokowe ambona i chrzciel-
nica pochodz¹ z lat 1630-40.
Przy koœciele znajduje siê, pochodz¹ca
z drugiej po³owy XV wieku, dzwonnica,
która by³a kiedyœ prawdopodobnie
baszt¹ obronn¹. W jej dolnej czêœci znaj-
duj¹ siê otwory strzelnicze, a w górnej
otwory dzwonne. Dzwon pochodzi z 1733
roku. Na najwy¿szej kondygnacji pozo-
sta³ œlad kominka. Przy koœciele usytu-
owany jest nadal czynny cmentarz, oto-
czony XVIII-wiecznym murem z bramk¹
pochodz¹c¹ z po³owy XVI wieku.
Wewn¹trz koœcio³a, z prawej strony o³ta-
rza, znajduje siê p³yta grobowa Miko³aja
Ossowskiego zmar³ego w 1575 r., pod-
sêdka ziemskiego. Przedstawiona tam

jest postaæ rycerza w zbroi z bu³aw¹
i mieczem. Natomiast z lewej strony o³-
tarza umieszczony jest nagrobek Anny
z ¯ychliñskich Ossowskiej zmar³ej
w 1596 r.
W ostatnich latach koœcio³owi grozi³a
katastrofa budowlana i dlatego na okres
niezbêdnych prac budowlanych by³ za-
mkniêty. Nabo¿eñstwa odprawiano m.in.
w kaplicy grobowej rodziny £anieckich
oraz w œwietlicach wiejskich w: Wilko-
wie Polskim, Œniatach, ¯egrówku i Kar-
œnicach. Remont wymaga³ du¿ych œrod-
ków finansowych. Dziêki zaanga¿owaniu
parafian, pomocy w³adz samorz¹dowych
i pañstwowych uda³o siê koœció³ urato-
waæ, gdzie dzisiaj mog¹ byæ odprawiane
msze œw. oraz nabo¿eñstwa. Remont by³
prowadzony nie tylko na zewn¹trz œwi¹-
tyni (m.in. przeprowadzona zosta³a ca³-
kowita wymiana dachu itd.), ale i we-
wn¹trz. Przy okazji prowadzonych prac
odkryto nieznane dotychczas freski. Ich
konserwacja wymaga³a tak¿e sporych
œrodków finansowych. Odrestaurowano
m.in.: freski przedstawiaj¹ce œwiêt¹ Ro-
dzinê oraz modl¹cego siê w Ogrójcu
Pana Jezusa. Ciekawy jest tak¿e fresk
monstracyjny ukazuj¹cy scenê Ukrzy¿o-
wania.

Jan Pawicki

Spotkanie op³atkowe w „Marcie”
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SPOTKANIE NOWOROCZNE OSIEDLA NR II

Po raz 12, w Zespole Szkó³ w Broniko-
wie, zosta³ utworzony Sztab Wielkiej

Orkiestr y Œwi¹tecznej Pomocy. Jest
to jeden z dwóch sztabów dzia³aj¹cych
w gminie Œmigiel.
Imprezê rozpoczê³a grupa motocyklowa
„Wind Wolves” ze Œmigla, opowiadaj¹c
o swojej pasji zwi¹zanej z motocyklami
i podró¿ami. Zainteresowaniem cieszy³
siê pokaz motorów, na których „milusiñ-
scy” robili sobie pami¹tkowe zdjêcia.
Sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy dziêkuje cz³onkom grupy za
uœwietnienie imprezy, a w szczególnoœci
za zaanga¿owanie siê w licytacjê, podczas
której wylicytowano ca³odniow¹ wyciecz-

WIELKI FINA£ W BRONIKOWIE
kê motocyklow¹.
Publicznoœci, zebra-
nej w sali wiejskiej
w Bronikowie, tak-
¿e spodoba³ siê wy-
stêp par tanecznych
ze Szko³y Tañca
Poezja z Koœciana
w tañcach standar-
dowych i latyno-
amer ykañskich.
Nie obojêtny okaza³
siê im pokaz Zespo-
³u Regionalnego im.
Anny Markiewicz
z Bukówca Górne-

go, który na naszej
scenie wyst¹pi³ po
raz pierwszy. Tego
dnia nie zabrak³o
równie¿ uczniów
naszej szko³y, któ-
rzy zaprezentowali
swoje umiejêtnoœci
muzyczne, graj¹c
i œpiewaj¹c.
Szczególne podziê-
kowania nale¿¹ siê
zespo³owi muzycz-
nemu „Akces”, któ-
ry od wielu lat za-
bawia najm³od-

szych uczestników imprezy podczas Fi-
na³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy. Fina³owym punktem programu
by³o „Œwiate³ko do nieba”.
Nasi wolontariusze, których by³o 13, spi-
sali siê jak zwykle „na medal”. Uda³o nam
siê zebraæ kwotê 2 754, 74 z³. Tym sa-
mym, po raz kolejny, pobiliœmy rekord.
Dziêkujemy wszystkim, którzy wziêli
udzia³ w 23 Finale Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy w Bronikowie, za
okazan¹ pomoc, a wykonawcom za po-
œwiêcony czas i w³o¿ony wysi³ek.

Paulina Jurga
foto archiwum

Po raz kolejny przewodnicz¹-
ca zarz¹du Osiedla nr II

w Œmiglu - Sylwia Konieczna wraz
z radnym tego okrêgu - Wojcie-
chem Adamczewskim zorganizo-
wa³a spotkanie noworoczne dla
seniorów. Na zaproszenie odpo-
wiedzia³o ponad 90 osób. Szcze-
gólne znaczenie mia³o to spotka-
nie dla osób samotnych, którzy na
ogó³ rzadko wychodz¹ z domu
i nie uczestnicz¹ ju¿ w ¿yciu to-
warzyskim oraz publicznym. Spo-
tkanie zorganizowane w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury
by³o okazj¹ do wzajemnego z³o-
¿enia ¿yczeñ noworocznych, wspólnych
rozmów „o s¹siedzkich sprawach”, a dla
niektórych nawet do wzajemnego rozpo-
znania siê po latach! Organizatorzy spo-
tkania zaserwowali wszystkim smaczn¹
kolacjê „na ciep³o”, a do kawy przepysz-
ne wypieki domowej roboty. Zaproszona
zosta³a tak¿e Ma³gorzata Adamczak -
nowo wybrana burmistrz Œmigla, wielo-
letnia mieszkanka naszego osiedla oraz

Stefan Stachowiak - nowy wicestarosta
koœciañski. Oboje goœcie, w swych wy-
st¹pieniach, z³o¿yli seniorom noworocz-
ne ¿yczenia i przybli¿yli goœciom spotka-
nia sw¹ dzia³alnoœæ samorz¹dow¹.
O czêœæ artystyczn¹ zatroszczyli siê: ze-
spó³ wokalno-muzyczny „MUZOL”
z Centrum Kultury Œmigiel oraz grupa
muzyków z M³odzie¿owej Orkiestry Dê-
tej w Œmiglu pod kierownictwem kapel-

mistrza Piotra B³aszkowskiego.
Dziewczêta z zespo³u „MU-
ZOL” zaœpiewa³y kilka utwo-
rów, które znakomicie wkom-
ponowa³y siê w nastrój spotka-
nia. Natomiast artyœci z orkie-
str y zainicjowali tradycyjne,
wspólne œpiewanie kolêd. Wszy-
scy seniorzy z ochot¹ w³¹czyli
siê do œpiewu.
Wiele osób, przede wszystkich
tych starszych, ogarnê³o wzru-
szenie i z rozrzewnieniem przy-
pominali sobie, kiedy to ostat-
ni raz widzieli siê z niektórymi
osobami! Spotkanie to by³o tak-

¿e okazj¹, aby publicznie podziêkowaæ
Marii Olejnik i Zenonowi Maækowiako-
wi za wsparcie materialne wielu imprez
osiedlowych. Seniorzy, jak sami przy-
znaj¹, byli wzruszeni, gdy¿ piêkne jest,
jak ktoœ bezinteresownie przychodzi
po to, aby zaprosiæ na takie spotkanie
pozornie obcych ludzi!

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

Wolontariuszki z Bronikowa

Jedn¹ z atrakcji by³y motocykle
grupy motocyklowej ze Œmigla

Spotkanie op³atkowe Osiedla nr II
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Nastêpnego dnia samoloty niemiec-
kie zaatakowa³y du¿y tabor konny,

wyje¿d¿aj¹cy ze Starego Bojanowa do
Bruszczewa. Zginê³o kilku Rosjan, któ-
rych pochowano we wspólnej mogile
przy drodze do Œmigla. Dzieñ wczeœniej
dokonano pochówku 2 ¿o³nierzy radziec-
kich w parku, w Morownicy, natomiast
zabitych w Œmiglu pochowano na cmen-
tarzu. W 1947 r. ekshumowano cia³a ¿o³-
nierzy i przeniesiono do wspólnej mogi-
³y na cmentarzu w Koœcianie.
Œmigiel wyzwoli³y oddzia³y 33
Armii I Frontu Bia³oruskiego,
które przez 4 dni, po b³yska-
wicznym natarciu, dotar³y tu
spod Sieradza, a wieczorem
pierwsze czo³gi dotar³y a¿ pod
Wolsztyn. W³adzê w mieœcie
wówczas obj¹³ kpt Pantjelej
Trubnikow. Zaj¹³ on, na komen-
danturê miasta, budynek przy
ul. Leszczyñskiej, obok browa-
ru. Wójtem gminy Œmigiel zo-
sta³ Roch Majchrzak, który po-
wo³a³ so³tysów. ¯ycie ma³ymi
krokami wraca³o do „normalne-
go” trybu. Otwarto piekarnie, m³yny
i sklepy. W Œmiglu spali³y siê: budynek
przy Jagielloñskiej 3, a tak¿e budynek
by³ej ¿andarmerii niemieckiej przy ul.
Koœciuszki. W Bruszczewie natomiast
spali³ siê dom i ca³e gospodarstwo Józe-
fa W³odarczaka. Ugaszono te¿ mniejsze
po¿ary w mieœcie. W budynku szkolnym
przy rynku utworzono szpital polowy.
S³u¿bê sanitarn¹ pe³ni³y sanitariuszki
PCK, a opiekê lekarsk¹ sprawowa³ dr
Stanis³aw Skar¿yñski. W dawnej restau-
racji Niemca Schulza, przy ul. Sienkie-
wicza, zorganizowano punkt sanitarno-
od¿ywczy dla powracaj¹cych do swoich
domów. By³ tu punkt noclegowy
(6 ³ó¿ek), gdzie wydano ponad 1000 po-
si³ków. Punktem PCK kierowa³ Witold
Schwarz. Wkrótce Rosjanie zaczêli
opró¿niaæ z towarów koœcio³y, szko³y
i inne magazyny. Towary te (mundury,
koce, odzie¿, obuwie, inne tekstylia, czê-
œci do samolotów), jako tzw. mienie po-
niemieckie, pocz¹tkowo ³adowano do

ŒMIGIEL W 1945 r. (II)
wagonów towarowych na stacji Koœcian
oraz Stare Bojanowo, a nastêpnie wywo-
¿ono do Rosji. ¯o³nierze radzieccy przez
kilka miesiêcy zajmowali pa³ace w: Bro-
nikowie, Koszanowie, Morownicy i Cza-
czu. Kwaterowali te¿ w Niet¹¿kowie oraz
Œmiglu. W sierpniu wycofano wiêkszoœæ
¿o³nierzy, pozostawiaj¹c kilkunastooso-
bowe patrole w Niet¹¿kowie i Czaczu.
Mia³y one przypilnowaæ liniê telefoniczn¹
z G³ogowa do Poznania.
W ostatni¹ niedzielê lutego, ks. Jan Jaz-

doñczyk poœwiêci³ koœció³ we Wonieœciu
i odprawi³ mszê. W uroczystoœci tej bra³
udzia³ komendant wojenny gminy Stare
Bojanowo, który dostarczy³ pojazd dla
ksiêdza z Bronikowa. Natomiast w nie-
dzielê, 28 stycznia, ks. Jan Jazdoñczyk
odprawi³ w Bronikowie nabo¿eñstwo ze
œpiewem „Bo¿e coœ Polskê”. Koœcio³y zo-
sta³y na nowo wyœwiêcone przez ks. Jaz-
doñczyka. Wyszli z ukrycia: w Czaczu ks.
Teofil Ratajczak oraz w Ksiêginkach ks.
Kazimierz £abiñski, który obj¹³ Wilko-
wo Polskie i Bia³cz Stary. W kwietniu
parafiê w Wonieœciu obj¹³ przyby³y z lu-
belskiego ks. Julian Maruszewski. Z obo-
zów powrócili: ks. Stanis³aw Cichy do
Wilkowa Polskiego, ks. Milan Kwiatkow-
ski do Bia³cza Starego oraz ks. Stanis³aw
Nowak, proboszcz ze Œmigla, który by³
zes³any do Krakowa. Za antypolskie wy-
st¹pienia Komendant MO z Koœciana
aresztowa³ ks. Klemta - Niemca, który nie
chcia³ uciekaæ i pozosta³ w Starym Boja-
nowie. Umieszczono go w wiêzieniu

w Poznaniu.
Józef Nowacki, koœcielny ze Œmigla, na-
ra¿aj¹c ¿ycie ukry³ szaty liturgiczne dla
1 kap³ana. Pozosta³e zosta³y zabrane
przez gestapo i zniszczone. Zachowa³y siê
tylko niektóre monstrancje i lichtarze za-
murowane w schowkach ukr ytych
w murach koœcio³a przez koœcielnego.
W wyniku zaczadzenia, które mia³o miej-
sce w budynku przy ul. Koœciuszki zmar-
li: radziecki major i sanitariuszka kpt
Anna Wojnarska - pochowano j¹ na miej-

scowym cmentarzu.
Pomoc biednym organizowa³
Polski Komitet Opieki Spo³ecz-
nej, którym kierowa³ Jan Wró-
blewski. Organizacj¹ szko³y zaj¹³
siê nauczyciel Feliks Si¹kowski.
28 lutego rozpoczêto zapis
uczniów do szko³y. Liczba dzie-
ci wynios³a: 592. Utworzono
2 klasy trzecie, 3 klasy drugie
i 7 klas pierwszych. Na pocz¹t-
ku zatrudniono 2 nauczycieli:
Zofiê £uczkowsk¹ oraz Leokadiê
Mulczyñsk¹. 20 kwietnia uczy³o
ju¿ 8 nauczycieli. Dobrowolnie

uczêszcza³o te¿ 106 uczniów w wieku po-
zaszkolnym, aby nadrobiæ stracone lata
nauki. W³aœcicielka ksiêgarni - Helena
Walkowska bezp³atnie ofiarowa³a 168
przedwojennych podrêczników dla klas
II-IV, które z nara¿eniem ¿ycia przecho-
wywa³a na strychu. Natomiast Jan Sko-
rupski przekaza³ 9 polskich, kolorowych
obrazów historycznych. Pod koniec lu-
tego rozpoczê³y naukê tak¿e inne szko³y
w gminie. 25 marca 1945 r. odby³ siê
w Œmiglu goœcinny wystêp artystów ope-
rowych z Poznania. Wystêpowa³ m.in. te-
nor Albin Fechner, brat miejscowego
nauczyciela. Czysty dochód z tego kon-
certu, w wysokoœci 644 z³, przeznaczono
na rzecz tutejszej szko³y.
Na pocz¹tku maja 1945 r., na boisku
w Œmiglu, dru¿yna K.S. Pogoñ Œmigiel
rozegra³a towarzyski mecz pi³karski
z dru¿yn¹ K.S. D¹b z Poznania, przegry-
waj¹c 2:4.
c.d.n.

mgr. Franciszek Cieœlik

Dawne zdjêcie ul. Jagielloñskiej
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W NAGRODÊ DO STAREGO M£YNA

Eryk Skrzypczak, uczeñ II klasy Gim-
nazjum w Œmiglu, zaj¹³ 3 miejsce na

Ogólnopolskim Konkursie Szkó³ Mu-
zycznych 1 stopnia, który odby³ siê
w £odzi.
Konkurs poprzedza³y dwa etapy elimi-
nacji - szkolny oraz makroregionalny.
Do fina³u w £odzi zakwalifikowa³o siê
³¹cznie 47 muzyków z ca³ego kraju.
„Z pe³n¹ œwiadomoœci¹ mo¿na powie-
dzieæ, ¿e w konkursie wystêpowali naj-
lepsi instrumentaliœci ze szkó³ muzycz-
nych 1 stopnia w Polsce” - t³umaczy
Piotr B³aszkowski, kapelmistrz M³o-
dzie¿owej Orkiestry Dêtej w Œmiglu
oraz pierwszy nauczyciel Eryka.
Er yk Skrzypczak gra na tr¹bce.
W M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej jest
od 4 lat. Ponadto kszta³ci siê w szkole

SUKCES ERYKA
muzycznej w Lesznie, pod okiem na-
uczyciela Artura Erenfelda.
Trzecie miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Szkó³ Muzycznych 1 stopnia to
nie jedyny sukces m³odego muzyka.
W 2014 roku zaj¹³ 2 miejsce na Ogól-
nopolskim Konkursie Instrumentów
Dêtych w Opolu oraz 1 miejsce w g³o-
gowskim konkursie trêbaczy. Er yk
Skrzypczak reprezentowa³ nas tak¿e za
granic¹ - w ubieg³ym roku zagra³ swój
solowy koncert we Francji.
Sukces Eryka Skrzypczaka zosta³ do-
strze¿ony przez burmistrz Ma³gorzatê
Adamczak, która zaprosi³a m³odego
muzyka do swojego gabinetu by oso-
biœcie z³o¿yæ mu gratulacje.

M.M.
foto archiwum

Eryk Skrzypczak podczas koncertu
we Francji

W pi¹tek, 16 stycznia, w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Œmiglu odby³o siê podsumowanie kon-
kursu internetowego pn. „Œwiêta z Biblio-
tek¹”. Trwa³ on od 19 grudnia 2014 r. do
6 stycznia 2015 r. Organizowany od
trzech lat konkurs œwi¹teczny powoli
wpisuje siê do tradycji biblioteki.
Na stronie internetowej www i facebo-
ok'u biblioteki zamieszono dziesiêæ ilu-
stracji, przedstawiaj¹cych znanych auto-
rów literatury polskiej i œwiatowej w stro-
ju œw. Miko³aja. Zadaniem internautów
by³o rozpoznanie postaci przedstawio-
nych na ilustracjach oraz podaæ imiê
i nazwisko ka¿dego z autorów.
Mo¿na by³o skorzystaæ z podpowiedzi:
u³o¿onych losowo cytatów i opisów cha-
rakteryzuj¹cych poszczególne osoby. Do
konkursu bibliotekarki wybra³y autorów,
któr ych twarze znane s¹ z mediów.
Wœród nich znaleŸli siê, np.: Katarzyna
Grochola, Joanne Kathleen Rowling,
Paulo Coelho, czy Andrzej Sapkowski.
Choæ by³y opinie internautów, ¿e kon-
kurs do ³atwych nie nale¿a³, to obecni na
pi¹tkowym spotkaniu zwyciêzcy twierdzi-
li, ¿e znalezienie odpowiedzi nie zajê³o
im wiele czasu, rekordziœci uporali siê
w nieca³¹ godzinê. Staraæ siê by³o warto,
bo œmigielscy sponsorzy okazali siê hoj-
ni, a nagrody okaza³y siê warte poœwiê-
conego czasu i wysi³ku.
Wp³ynê³o ponad 60 maili, w tym 37 z pra-
wid³owymi odpowiedziami, które wziê³y
udzia³ w losowaniu nagród. Nagrody tra-
dycyjnie wylosowa³ pierwszy czytelnik,
który, nastêpnego dnia po zakoñczeniu
konkursu, odwiedzi³ bibliotekê. Tym ra-
zem by³ to pan Roman £awniczak.

W podsumowuj¹cym spotkaniu wziê³o
udzia³ 12 osób. Bibliotekarki chêtnie
wys³ucha³y uwag dotycz¹cych konkursu
i wskazówek, które mog¹ okazaæ siê
przydatne w przysz³oœci. Na koniec kie-
rownik biblioteki - Danuta Hampel wrê-
czy³a nagrody, które otrzymali:
- Jakub Dudziñski (Karœnice) - zaprosze-
nie do Starego M³yna,
- Micha³ Majer (Œmigiel) - talon wartoœci
50 z³ do zrealizowania w AGORZE,
- Marek Stachowski (Œmigiel) - pizza ro-
dzinna z Pizzerii ITALIANO,
- Wojciech Czachowski (Czacz) - pizza
rodzinna z Pizzerii ITALIANO,
- Beata ¯yto (¯egrówko) - bon o warto-
œci 50 z³ do zrealizowania w ksiêgarni,
- Adam Olejnik (¯egrowo) - karnet upo-
minkowy o wartoœci 50 z³, uprawniaj¹cy
do zabiegów w Gabinecie Kosmetycz-
nym "FOR YOU",
- Anna Tomaszewska (Œmigiel) - zestaw
s³odyczy o wartoœci 25 z³,
- Iwona W³och (Œmigiel) - zestaw s³ody-
czy o wartoœci 25 z³,
- Paulina Klupsz (Œmi-
giel) - pakiet ksi¹¿ek
dla dzieci.
Spotkanie zakoñczy-
³o siê pami¹tkowym
zdjêciem organizato-
rów oraz nagrodzo-
nych (sympatyczne
by³o to, ¿e niektórzy
przybyli z rodzina-
mi). Do fotografii do-
³¹czy³ te¿ wicestaro-
sta koœciañski - Ste-
fan Stachowiak, któ-
r y jest aktywnym

czytelnikiem biblioteki.
Bibliotekarki dziêkuj¹ wszystkim, którzy
zechcieli wzi¹æ udzia³ w zabawie, a szcze-
gólnie w³aœcicielom firm, którzy ofiarnie
sponsorowali nagrody konkursowe:
- Miros³awa Stasik - Pizzeria ITALIANO,
- Katarzyna £abêda - Gabinet Kosmetycz-
ny FOR YOU,
- Miros³aw Grzesiewicz - Bar AGORA,
- Piotr Ratajczak - Pub STARY M£YN.

K. Styziñska
foto archiwum

Nagrody wrêcza³a kierownik
biblioteki - Danuta Hampel

Pami¹tkowe zdjêcie
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Zawód œlusarz? Dlaczego nie!
W ramach doradztwa zawodowego roz-
poczêto wspó³pracê z przedsiêbiorcami
z gminy Œmigiel. Ma ona na celu przybli-
¿enie struktury zak³adu pracy, specyfiki
danego zawodu oraz lokalnego rynku
pracy, a tak¿e lepsze poznanie miejsc,
w których uczniowie mog¹ pobieraæ
praktyczn¹ naukê zawodu.
Uczniowie z klas trzecich jako pierwsz¹
odwiedzili firmê FKS Okucia Okienne
i Drzwiowe w Bronikowie. Wizyta to by³a
dla gimnazjalistów doskona³¹ okazj¹, by
poznaæ nowoczesne technologie, szero-
ki asortyment produktów, wysok¹ jakoœæ
firmy i dzia³ania marketingowe, obejmu-
j¹ce ca³¹ Europê. Prezes zarz¹du - Ry-
szard Kozak zapozna³ m³odzie¿ ze spe-
cyfik¹ firmy, zawodem œlusarza oraz za-
prosi³ do pobierania praktyk zawodo-
wych w zak³adzie. Serdecznie dziêkuje-
my mu za wspania³¹ lekcjê zawodo-
znawcz¹ dla uczniów, którzy stoj¹ u pro-
gu wyboru dalszej œcie¿ki edukacyjnej.
Ju¿ niebawem nastêpna wizyta w kolej-
nym, lokalnym przedsiêbiorstwie.

Wolontariat na medal
„Wolontariat na medal” - taki tytu³ otrzy-
mali uczniowie Szkolnego Klubu Wolon-
tariusza z Gimnazjum im. Konstytucji
3 Maja w Œmigla, w ramach udzia³u
w konkursie og³oszonym przez Regional-
ny Oœrodek EFS w Lesznie na najcie-
kawsz¹ inicjatywê zorganizowan¹ na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci. 5 grudnia
2014 r. w ratuszu, w Lesznie odby³a siê

WIEŒCI Z GIMNAZJUM W ŒMIGLU
gala rozdania nagród laureatom. Na uro-
czystoœæ przybyli opiekunowie grup i wo-
lontariusze, którzy w minionym roku
podjêli wiele ciekawych i po¿ytecznych
inicjatyw.
Szkolny Klub Wolontariusza zg³osi³ do
konkursu inicjatywê, nad którym praco-
wa³ w okresie od stycznia do czerwca
2014 r. we wspó³pracy z Polskim Stowa-
rzyszeniem Kreatywnoœci oraz Centrum
Edukacji Obywatelskiej z Warszawy pt.
„Wernisa¿ szkolnych i lokalnych arty-
stów”. Dla m³odzie¿y to ju¿ kolejne uzna-
nie dla ich dzia³alnoœci, bowiem w dniach
5-6 czerwca 2014 r. wolontariusze zapre-
zentowali swoje dzia³ania oraz tegorocz-
ny projekt pn. „Wernisa¿ szkolnych i lo-
kalnych artystów” podczas dwóch uro-
czystoœci: na Zamku Królewskim w War-
szawie w ramach Ogólnopolskiej Prezen-
tacji Projektów M³odzie¿owych oraz
w Centrum Nauki „Kopernik” w Warsza-
wie.

Gimnazjaliœci na wyk³adzie
Ponad czterdzieœcioro uczniów z naszego
gimnazjum, dziêki uczestnictwu w wyk³a-
dzie zorganizowanym na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, mog³o poczuæ siê studenta-
mi. Tematem zajêæ, które odby³y siê 17
grudnia br., a które poprowadzi³ prof. Ru-
fin Makarewicz, by³a akustyka koncertu
rockowego. Zanim gimnazjaliœci zasiedli
w sali, mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia uczel-
nianych pomieszczeñ. Po pasjonuj¹cym
wyk³adzie, podczas którego ch³opcy

i dziewczêta poznawali zagadnienia z fizy-
ki, matematyki, historii muzyki, s³uchali
piosenek rockowych i … œpiewali kolêdy,
przyszed³ czas na wizytê w kinie. Organi-
zatorem wyjazdu by³ Piotr Andrynowski -
nauczyciel fizyki.

W œwi¹tecznym nastroju
Pi¹tek, 19 grudnia br., by³ dniem wyj¹tko-
wym w naszym gimnazjum. Najpierw gim-
nazjaliœci uczestniczyli w klasowych spo-
tkaniach wigilijnych, podczas których
œpiewali kolêdy, ³amali siê op³atkiem i spo-
¿ywali œwi¹teczne potrawy. Nastêpnie
zgromadzili siê w auli szkolnej, by obej-
rzeæ wystêp przygotowany przez uczniów
kl. IIa, IIIc i IIId pod kierunkiem p. J. Do-
magalskiej i p. M. Karolczak. Podczas
przedstawienia zaprezentowano wiersze
o tematyce bo¿onarodzeniowej i przypo-
mniano tradycje zwi¹zane ze œwiêtami
Narodzenia Pañskiego. Nie zabrak³o rów-
nie¿ polskich kolêd. Na zakoñczenie m³o-
dzie¿ wystêpuj¹ca z³o¿y³a ¿yczenia i prze-
³ama³a siê op³atkiem z dyrektorami, zapro-
szonymi goœæmi i nauczycielami.

Gimnazjum w Œmiglu, foto archiwum

VII konkurs na szopkê bo¿onarodze-
niow¹
Konkurs zorganizowa³o Starostwo Po-
wiatowe w Koœcianie. Rzesza chêtnych
dzieci wraz ze swymi rodzicami przyst¹-
pi³a do pracy. Mimo i¿ szopka mia³a mieæ
charakter tradycyjny, liczy³ siê przede
wszystkim pomys³. Ceniono tak¿e samo-
dzielne wykonanie wszystkich elemen-
tów. W ramach konkursu, w etapie szkol-
nym, komisja wy³oni³a 11 prac, które
przewiezione zosta³y do Koœciana. Pod-

WIEŒCI ZE SZKO£Y W CZACZU
czas uroczystej gali w Domu Kultury w
Koœcianie wrêczono nagrody. Nale¿y
dodaæ, i¿ w konkursie wziê³o udzia³ 346
szopek z ca³ego powiatu koœciañskiego.
Wœród nagrodzonych znaleŸli siê: Gabry-
sia Hoffmann, Patrycja B³aszkowska - III
miejsce w kategorii klas I-III SP, Julia
Andrzejewska, Natalia Buœko, Mateusz
Fr¹ckowiak, Mateusz KaŸmierczak, Pa-
tryk Golec, Mirella Majorczyk oraz Ka-
mil Bia³y - zdobywca I miejsca w katego-
rii prac IV- VI SP.

Wycieczka do Berlina
Dnia 18 grudnia 2014 roku odby³a siê
jednodniowa wycieczka do Berlina,
w której udzia³ wziêli uczniowie naszej
szko³y. W trakcie przejazdu przez miasto
zobaczyli wiele ciekawych zabytków,
miêdzy innymi: wie¿ê telewizyjn¹ Fern-
sehturm, kolumnê zwyciêstwa Sieges-
saule, katedrê Berliñsk¹ Berliner Dom,

ratusz Rotes Rathaus i Museuminsel.
Pier wszym punktem wycieczki by³o
zwiedzenie Bramy Brandenburskiej oraz
Holocaust-Mahnmal, czyli pomnika po-
mordowanych ̄ ydów. Stamt¹d wyruszo-
no do Reichstagu, a nastêpnie do Kazle-
ramt, czyli siedziby Kanclerza Niemiec
znajduj¹cej siê nad rzek¹ Szprew¹.
Uczniowie zwiedzili równie¿ Niemieckie
Muzeum Techniki, po czym udali siê na
jarmark bo¿onarodzeniowy tu¿ obok
Kaiser Wilhelm Gedachtniskirche. Mie-
li wiêc okazjê z bliska przyjrzeæ siê Ko-
œcio³owi Pamiêci, a na jarmarku kupiæ
ró¿ne s³odkoœci i wypróbowaæ swoich si³
pos³uguj¹c siê jêzykiem niemieckim.
Oko³o godz. 17:00 zmêczeni, lecz pe³ni
wra¿eñ opuœcili Berlin, który ¿egna³ ich
piêknymi, iluminacjami œwietlnymi.
O godz. 21:00, bogatsi o nowe doœwiad-
czenia, szczêœliwie dotarli do Czacza.

ZS w Czaczu, foto ZS w Czaczu

M³odzie¿ œpiewa³a kolêdy

M³odzie¿ z Czacza w Berlinie
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Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 1/15
brzmia³o: „CZAS NA PL¥SY”. Nagrodê -
du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez Restaura-
cjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzymuje Beata
Marach ze Œmigla

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

W sobotê, 10 stycznia w Œmiglu od-
by³o siê spotkanie op³atkowe Wiel-

kopolskiej Rady Krêgów Starszyzny Har-
cerskiej i Seniorów.
Seniorów harcerskich z ca³ej Wielkopol-
ski zaprosi³ w imieniu Komendy WRK-
SHiS jej przewodnicz¹cy - hm. Pawe³
Napieralski. Spotkanie odby³o siê
w restauracji „Marta”, a gospodarzem by³
Kr¹g Starszych Harcerzy Seniorów im.
Ksiêcia Józefa Poniatowskiego ze Œmigla
na czele z przewodnicz¹cym - hm. An-
drzejem Kluczyñskim. Na zaproszenie
odpowiedzia³o 100 instruktorów senio-
rów z 25 Krêgów Seniorów z Wielkopol-
ski. W spotkaniu uczestniczy³ tak¿e Ko-
mendant Chor¹gwi - hm. Tomasz Kuja-
czyñski.
Na uroczystoœæ dotarli tak¿e zaproszeni

HARCERSKI OP£ATEK
goœcie, w tym burmistrz Œmigla - Ma³go-
rzata Adamczak wraz z zastêpc¹ - Marci-
nem Jurg¹, Maciej Wiœniewski - sekre-
tarz Œmigla, Wies³aw Kasperski - prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla, Józef
Cieœla - przewodnicz¹cy Rady Przyjació³
Harcerstwa w Œmiglu, Eugeniusz Kura-
siñski - dyrektor Centrum Kultur y
w Œmiglu oraz komendantka Hufca ZHP
w Œmiglu - hm. Magdalena Drótkowska.
Spotkanie rozpoczê³a komenda „Do ra-
portu”, któr¹ z³o¿y³ hm. Pawe³ Napieral-
ski, melduj¹c Komendantowi Chor¹gwi
gotowoœæ do uroczystej zbiórki op³atko-
wej. Nastêpnie, symbolicznie zapalono
œwieczki na choince i rozpoczêto uroczy-
stoœæ. Nie zabrak³o tradycyjnego dziele-
nia siê op³atkiem oraz œpiewania kolêd.
Gospodarze uroczystoœci postarali siê

o to, by wszy-
scy uczestnicy
spotkania mieli
na sto³ach œpiew-
niki, dziêki cze-
mu ka¿dy móg³
przy³¹czyæ siê
do wspólnego
œpiewu. Gr¹ na
gitarach wtóro-
wali pwd. Jan
Mróz z Poznañ-
skich Wiarusów
i hm. Bogus³aw
Olejniczak Ko-
mendant HKS

Je¿yce II z Poznania.
Atrakcj¹ dla uczestników spotkania by³
koncert œmigielanina Tadeusza Bia³ego,
który na pile muzycznej zagra³ m.in.:
„O sole mio”, „El condor pasa” oraz „Ave
Maria” F. Schuberta. Harcerze d³ugo i na
stoj¹co dziêkowali artyœcie za piêkny
koncert.
Nastêpnie przyszed³ czas na czêœæ ofi-
cjaln¹ zbiórki. Przedstawiono sprawozda-
nie Wielkopolskiej Rady Krêgów Starszy-
zny Harcerskiej i Seniorów za okres 2010-
2014 oraz propozycje programowe WRK-
SHiS na 2015 rok, a tak¿e treœæ dokumen-
tu, w którym komendanci Krêgów Senio-
rów z Polski i kierownicy Referatów Star-
szyzny i Seniorów 12 Chor¹gwi zgroma-
dzeni na zbiórce w Gdañsku domagaj¹
siê, by do statutu ZHP oprócz: zuchów,
harcerzy, harcerzy starszych, wêdrowni-
ków, starszyzny, instruktorów, zostali
wprowadzeni tak¿e seniorzy harcerscy,
i by stali siê cz³onkami zwyczajnymi ZHP.
Pod koniec spotkania wszyscy harcerze
ustawili siê w krêgu, by wspólnie odœpie-
waæ „Bratnie S³owo…” oraz przekazaæ
sobie iskierkê przyjaŸni, która rozpoczê-
ta przez Komendanta Chor¹gwi przeto-
czy³a siê z r¹k do r¹k seniorów. Przed
wyjœciem wszyscy uczestnicy otrzymali
pami¹tkowe fotografie, które zosta³y
ufundowane przez Bank Spó³dzielczy
w Œmiglu.

M.M.
foto M. Majer

Dzieci zaprosi³y do przedszkola pani¹
weterynarz, która bardzo chêtnie

przyjê³a zaproszenie i przyby³a do przed-
szkola w psim towarzystwie. Opowiedzia-
³a ona dzieciom o swojej pracy oraz da³a
kilka wskazówek, jak postêpowaæ ze
zwierzêtami.
Zima to czas, w którym zwierzêta szcze-
gólnie nara¿one s¹ na niebezpieczeñstwo
wynikaj¹ce przede wszystkim z warun-
ków pogodowych. Ludzie stanowi¹ naj-
czêœciej jedyny ratunek dla opuszczo-
nych i bezdomnych zwierz¹t, dlatego
wa¿ne jest, aby ju¿ od najm³odszych lat
uczyæ dzieci szacunku do przyrody
i zwierz¹t, zaszczepiaæ w nich wra¿liwoœæ

PRZEDSZKOLAKI POMAGAJ¥
nie tylko na krzywdê drugiego cz³owie-
ka, ale równie¿ czworono¿nych przyjació³
oraz wychowywaæ je w poczuciu odpo-
wiedzialnoœci za siebie i innych.

J. Spalona, foto archiwum

Harcerski op³atek

Dzieci z pani¹ weterynarz
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To by³a Pastora³ka, jakiej jeszcze nie
widzieliœmy! M³odzi aktorzy z Teatru

„Anakonda” z Leszna zas³u¿yli na grom-
kie brawa. Piêkne kostiumy, scenografia
i profesjonalna gra aktorska oraz œpiew
na wysokim poziomie, sprawi³y, ¿e by³ to
dla œmigielskiej widowni niezapomniany
spektakl.
Teatr m³odzie¿owy „Anakonda” zosta³
utworzony na bazie dzieciêcej grupy te-
atralnej, za³o¿onej w 1996 roku, kiedy to
dziewczêcy zespó³ wokalny, o tej samej
nazwie, zosta³ zaanga¿owany do przed-

PASTORA£KA
stawienia dyplomowego Ewy Halatyn
(twórczyni „Anakondy”), koñcz¹cej wów-
czas krakowsk¹ PWST (Re¿yseria Te-
atralna Dzieci i M³odzie¿y - oddzia³ we
Wroc³awiu). „Anakonda” jako teatr dzie-
ciêcy, póŸniej m³odzie¿owy, uczestniczy-
³a w wielu ogólnopolskich konkursach
i przegl¹dach teatralnych, zdobywaj¹c
nagrody i wyró¿nienia. Grupa ma na
swoim koncie wiele spektakli, przygoto-
wuje równie¿ okolicznoœciowe monta¿e
s³owno-muzyczne.
Obecnie „Anakonda” sk³ada siê z dwóch

gr up:  m³odszej  -
warsztatowej oraz
starszej - (w wieku 17-
30 lat) graj¹cej pe³no-
metra¿owe spektakle.
Pastora³ka wg Leona
Schillera, w re¿yserii
Ewy Halatyn, przy
wspó³pracy Grzego-
rza Handke (akusty-
ka i oœwietleniowca)
by³a pier wszym ze
spektakli przedsta-
wionych na œmigiel-
skiej scenie, ale nie

19 grudnia - Czacz
Ok. godz. 745 patrol zatrzyma³ do kon-
troli drogowej 59-letniego mieszkañca
gm. Œmigiel, kieruj¹cego pojazdem wol-
nobie¿nym. Przeprowadzone badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,26 promila
alkoholu w organizmie mê¿czyzny.

27 grudnia - Czacz
Ok. godz. 820 patrol zatrzyma³ do kon-
troli drogowej, kieruj¹cego samochodem
marki Daewoo Matiz, 30-letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel. Przeprowadzone ba-
danie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,22
promila alkoholu w organizmie kierow-
cy.

30 grudnia - Œmigiel
Patrol ruchu drogowego ok. godz. 1730
w Œmiglu zatrzyma³ do kontroli drogo-
wej kieruj¹c¹ citroenem, 34-letni¹ miesz-
kankê powiatu koœciañskiego. W trakcie
kontroli policjanci wyczuli woñ alkoholu
od kieruj¹cej. Przeprowadzone badanie
stanu trzeŸwoœci potwierdzi³o przypusz-
czenia funkcjonariuszy. Kobieta w wydy-
chanym powietrzu mia³a ponad 1,4 pro-
mila alkoholu. W samochodzie, z ty³u, na
siedzeniu, siedzia³a kilkuletnia dziew-

czynka, a w baga¿niku, w wózku spa³o 3-
letnie dziecko. Za kierowanie pojazdem
pod wp³ywem alkoholu kobiecie grozi do
2 lat pozbawienia wolnoœci. Nieprawid³o-
we przewo¿enie dziecka to wykroczenie
zagro¿one grzywn¹.

3 stycznia - Œmigiel
Ok. godz. 2215, na ul. Morownickiej, kie-
ruj¹cy peugeotem partnerem, mieszka-
niec gm. Œmigiel uderzy³ w ty³ poprze-
dzaj¹cego go pojazdu toyota rav 4, któ-
r ym kierowa³a mieszkanka powiatu
wolsztyñskiego. Kieruj¹cy pojazdami byli
trzeŸwi.

8 stycznia - Czacz
Ok. godz. 1050, na ul. Wielichowskiej,
kieruj¹cy samochodem marki Peugeot
307, 66-letni mieszkaniec pow. koœciañ-
skiego podczas wykonywana manewru
skrêtu w lewo zajecha³ drogê prawid³o-
wo wyprzedzaj¹cego go pojazdowi mar-
ki Scania kierowanego przez 48-letniego
mieszkañca pow. k³obuckiego. Kieruj¹-
cy byli trzeŸwi. Sprawca kolizji zosta³
ukarany MK.

8 stycznia - Œmigiel
Ok. godz. 2104 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w Œmiglu w godz. od 1700 do 2040
nieznany sprawca w³ama³ siê do domu
jednorodzinnego. £upem sprawcy pad³a

z³ota bi¿uteria. Zg³aszaj¹cy wartoœæ skra-
dzionego mienia oszacowa³ na kwotê ok.
1 500 z³.

12 stycznia - Œmigiel
Ok godz. 1026 w Œmiglu, na skrzy¿owa-
niu ulicy Œw. Wita z ulic¹ Lipow¹, kieru-
j¹cy samochodem marki Peugeot, miesz-
kaniec pow. gostyñskiego nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu i doprowadzi
do zderzenia z pojazdem marki Fiat Se-
icento kierowanym przez mieszkañca
pow. koœciañskiego. Nadal s¹ wyjaœnia-
ne okolicznoœci zdarzenia.

12 stycznia - Œmigiel
Ok. godz.1745 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w na terenie gm. Œmigiel, w godz.
od 16.00 do 17.25 nieznany sprawca w³a-
ma³ siê do domu jednorodzinnego.
£upem sprawcy pad³a z³ota bi¿uteria
o wartoœci kilku tysiêcy z³otych.

13 stycznia - Koszanowo
Ok. godz. 1645, w Koszanowie, policjan-
ci WRD zatrzymali do kontroli kieruj¹-
cego rowerem, 51-letniego mieszkañca
pow. koœciañskiego bêd¹cego w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie stanu trzeŸwoœci
wykaza³o 1,68 promila alkoholu w orga-
nizmie kontrolowanego.

Ÿród³o
www.koœcian.policja.gov.pl

Adam i Ewa w raju

Teatr „Anakonda” na œmigielskiej scenie

ostatnim. 15 lutego br., zobaczymy w wy-
konaniu Teatru „Agrafka", sk³adaj¹cego
siê w czêœci z tych samych aktorów i pro-
wadzonego równie¿ przez Ewê Halatyn,
„Moralnoœæ pani Dulskiej” wg. Gabrieli
Zapolskiej. Ju¿ dzisiaj wszystkich ser-
decznie zapraszamy!

M.D.
M. Dymarkowska
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PRAWO PRACY OD A DO Z
1. Termin z³o¿enia wniosku o urlop
na ¿¹danie
Pracownik, co do zasady, powinien z³o-
¿yæ wniosek o urlop na ¿¹danie najpóŸ-
niej pierwszego dnia takiego urlopu -
przed rozpoczêciem swojej dniówki ro-
boczej. Zgodnie z art. 167 K.P. pracodaw-
ca udziela, na ¿¹danie pracownika
i w terminie przez niego wskazanym,
4 dni urlopu, z przys³uguj¹cej pracowni-
kowi puli urlopu wypoczynkowego na
dany rok. Jedynym warunkiem realiza-
cji tego uprawnienia jest zg³oszenie ¿¹da-
nia udzielenia urlopu najpóŸniej w dniu
jego rozpoczêcia.
Kwestia tego terminu w praktyce wzbu-
dza³a jednak wiele w¹tpliwoœci. Roz-
strzygn¹³ je S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu
z dnia 15 listopada 2006 roku, sygn. akt I
PK 128/06. Z wyroku SN wynika, ¿e pra-
cownik powinien zg³osiæ wniosek o udzie-
lenie urlopu na ¿¹danie najpóŸniej w dniu
rozpoczêcia urlopu, ale przed rozpoczê-
ciem swojego dnia pracy. Zdaniem s¹du
nie jest równie¿ wykluczone, ¿e sposób
udzielania urlopów na ¿¹danie, ze wzglê-
du na nik³oœæ regulacji ustawowej, zosta-
nie ustalony u danego pracodawcy w dro-
dze zwyczaju, czy pewnej praktyki. Je¿e-
li akceptuje ona w sposób trwa³y póŸniej-
szy termin zg³oszenia urlopu na ¿¹danie
(tj. po rozpoczêciu dniówki roboczej),
wówczas pracodawca musi akceptowaæ
taki sposób/termin z³o¿enia wniosku
o udzielenie urlopu na ¿¹danie przez pra-
cownika.

2. ZUS zleceniobiorcy pracuj¹cego
dodatkowo na czêœæ etatu.
Osoba wykonuj¹ca umowê zlecenie
mo¿e przyst¹piæ do ubezpieczenia cho-

robowego dobrowolnie, na swój wnio-
sek. Jest to jednak mo¿liwe tylko wtedy,
gdy ubezpieczeniom emerytalnym i ren-
towym z umowy zlecenia zleceniobior-
ca podlega obowi¹zkowo. Zazwyczaj ma
to miejsce w przypadku, gdy umowa zle-
cenia stanowi dla zleceniobiorcy jedyne
zatrudnienie. Obowi¹zkowym ubezpie-
czeniom emerytalno-rentowym zlece-
niobiorca bêdzie podlega³ równie¿
w przypadku, gdy mimo i¿ dodatkowo
podejmie zatrudnienie na podstawie
umowy o pracê, bêdzie uzyskiwa³ z pra-
cy na etacie miesiêczne osk³adkowane
wynagrodzenie w kwocie ni¿szej ni¿ mi-
nimalna p³aca (w roku 2015 minimalna
p³aca wynosi brutto 1 750 z³). W takiej
sytuacji, w dalszym ci¹gu bêdzie móg³
podlegaæ z umowy zlecenia dobrowol-
nie ubezpieczeniu chorobowemu. Tylko
zleceniobiorca, który pracuje dodatko-
wo na etacie i uzyskuje z tego tytu³u
osk³adkowany przychód w kwocie co
najmniej minimalnego wynagrodzenia,
podlega ubezpieczeniom emerytalno-
rentowym za zlecenia dobrowolnie. Wte-
dy nie mo¿e przyst¹piæ do dobrowolne-
go ubezpieczenia chorobowego
.
3. Jak d³ugo po ustaniu zatrudnie-
nia przys³uguje zasi³ek chorobowy?
Przede wszystkim, aby ZUS móg³ pod-
j¹æ wyp³atê zasi³ku chorobowego za
okres po ustaniu tytu³u ubezpieczenia
chorobowego (zatrudnienia), ubezpie-
czony musi byæ niezdolny do pracy. Co
wiêcej, niezdolnoœæ tê trzeba udokumen-
towaæ zaœwiadczeniem lekarskim ZUS
ZLA. Nie mo¿e te¿ mieæ miejsca ¿adna
z sytuacji wymienionych w art.13 usta-
wy o œwiadczeniach pieniê¿nych ubez-
pieczenia spo³ecznego w razie choroby
i macierzyñstwa (Dz.U. z 2014 r. poz.
159), zwanej ustaw¹ zasi³kow¹. W œwie-
tle przytoczonego przepisu, zasi³ek cho-

robowy nie przys³uguje za okres po usta-
niu zatrudnienia, gdy osoba niezdolna do
pracy, miêdzy innymi ma ustalone prawo
do emerytury lub renty z tytu³u niezdol-
noœci do pracy, kontynuuje dzia³alnoœæ
zarobkow¹ lub podjê³a dzia³alnoœæ zarob-
kow¹ stanowi¹c¹ tytu³ do objêcia ubezpie-
czeniem chorobowym albo zapewniaj¹c¹
prawo do œwiadczeñ za okres niezdolno-
œci do pracy z powodu choroby. Dlatego
te¿ w celu uzyskania prawa do zasi³ku
chorobowego za okres po ustaniu tytu³u
ubezpieczenia chorobowego pracownik
bêdzie musia³ przed³o¿yæ w ZUS swoje
oœwiadczenie sporz¹dzone na druku ZUS
Z-10 (formularz oœwiadczenia jest dostêp-
ny na stronie www.druki.gofin.pl). Jeœli
natomiast chodzi o d³ugoœæ okresu, za
który bêdzie wyp³acany zasi³ek chorobo-
wy, to obowi¹zuj¹ tu ogólne regu³y doty-
cz¹ce ustalania okresu zasi³kowego. Zo-
sta³y one okreœlone w art. 8 i 9 ustawy
zasi³kowej. Zasi³ek chorobowy bêdzie
zatem pracownikowi przys³ugiwa³ przez
okres trwania niezdolnoœci do pracy
z powodu choroby, przy czym nie d³u¿ej
ni¿ przez 182 dni lub, gdy niezdolnoœæ do
pracy zosta³a spowodowana gruŸlic¹ - 270
dni. Ustalaj¹c tê liczbê dni ZUS bêdzie
bra³ pod uwagê przede wszystkim okres
nieprzerwanej niezdolnoœci do pracy, do-
liczaj¹c do niego okresy poprzedniej nie-
zdolnoœci do pracy spowodowanej t¹ sam¹
chorob¹, je¿eli przerwa pomiêdzy usta-
niem poprzedniej, a powstaniem ponow-
nej niezdolnoœci do pracy nie przekracza-
³a 60 dni.

H.C.
Podstawa prawna:
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
12.10.2001 r. w sprawie szczegó³owych za-
sad i trybu kierowania przez ZUS na reha-
bilitacjê lecznicz¹ ( Dz.U. nr 131, poz.
1457)

Przy okazji zorganizowanego przez bi-
bliotekê spotkania œmigielskiej m³o-

dzie¿y z poetk¹ - Stanis³aw¹ £owiñsk¹
ujawni³ siê nowy, rodzimy talent. Kata-
rzyna Maria Brzeziñska jest uczennic¹
œmigielskiego gimnazjum. „Chcia³abym
zostaæ aktork¹, poniewa¿ uwielbiam
wcielaæ siê w inne osoby, ci¹gle poszy-
kujê prawdziwej siebie. Moj¹ pasj¹ jest
pisanie, a bardziej opisywanie moich
emocji. Uwielbiam twórczoœæ Wis³awy
Szymborskiej. Dziêki niej pokocha³am
poezjê” - mówi o sobie. Oto wiersz, któ-
rym m³oda autorka zgodzi³a siê z nami
podzieliæ.

BOJÊ SIÊ S£OWA Z£EGO
JAK PTAKI K£USOWNIKÓW

K. Styziñska
foto archiwum

S³owa
Ukaraj s³owa za to, co oddaj¹, bo nigdy
nie s¹ moj¹ ostoj¹.
Nadzieje nie umieraj¹, tylko ukrywaj¹ siê
przed zranieniem.
Budzê odrazê moimi myœlami, bo moja
mi³oœæ oznacza ból.
Bojê siê s³owa z³ego, jak ptaki k³usowni-
ków, gdy uciekaj¹ na ciep³y l¹d.
Upijasz siê niepewn¹ modlitw¹. Nie-
pewn¹, bo nie wiesz, czy ktoœ jej wys³u-
cha. Katarzyna Maria Brzeziñska
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S£OWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA
POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW S£OWIAÑSKICH

Szmigiel c.d.
Koœció³ ich zgorza³ w jednym z po¿arów
miasta i ju¿ nie powsta³; szko³ê zamkniê-
to w r. 1637; proskr ypcyê ar yanów
uchwalono w r. 1658. Cmentarz ich z sa-
dzawk¹ do chrztu znajdowa³ siê za bram¹
koœciañsk¹, naprzeciw luterañskiego.
Szko³a luterañska, powsta³a oko³o r. 1630,
o katolickiej wspominaj¹ wizyty koœciel-
ne z r. 1600 i 1685. Szpital, za³o¿ony
w r. 1547, dotrwa³ do naszych czasów.
Oko³o r. 1837 istnia³ w Sz. dom sierot.
Ludnoœæ miejscowa trudni siê rolnic-
twem, drobnym przemys³em i handlem.
Niegdyœ warzono tu s³ynne piwo, które
z czasem ust¹pi³o grodziskiemu.
W r. 1580 p³aci³o miasto 20 z³p. soszu
i 45 z³p. 21 gr. podatku pañstwowego.
By³o wówczas 8 ³an. miejskich, 27 rze-
mieœl., 4 szynkarzy i 5 wiatraków. Po¿a-
ry nawiedza³y miasto w r. 1588, 1618,
1627, 1634, 1807 i 1814. W maju 1629 r.
wzywano z ambony przeœladowanych na
Szl¹sku luteranów. Nap³yw by³ wielki
i cel osi¹gniêty; miasto zape³ni³o siê
Niemcami. Powietrze morowe, sro¿¹ce
siê od 7 lipca 1709 do koñca sierpnia 1710
r. sprz¹tnê³o niemal 2000 ludzi. Przy
schy³ku zesz³ego wieku mia³ Sz. 3 koœcio-
³y katol., 1 protest., 2 bramy miejskie,
6 gmachów publicznych, 50 wiatraków
i 343 dym; mieszkañców by³o 2125, miê-
dzy nimi 235 ¿ydów, 67 sukienników, 53
m³ynarzy, 48 p³ócienników, 33 szewców,
28 szynkarzy, 16 garncarzy, 15 krawców,
14 kupców, 13 kuœnierzy, po 12 rzeŸni-
ków i piekarzy, 7 bednarzy, 6 handlarzy
sukna, po 5 ko³odziejów, stolarzy i kowa-
li, po 4 rymarzy, golarzy i handlarzy m¹ki,
po 3 czapników, powroŸników, mydlarzy,
farbiarzy, ober¿ystów i handlarzy skór
i ¿elaza, po 2 olejników, foluszników, fur-
manów, muzykantów, cieœli, garbarzy,
rêkawiczników, guzikarzy, szmuklerzy
(szmuklerz, pasamonik - rzemieœlnik
wyrabiaj¹cy pasy, galony, frêdzle- przyp.
red.), koszykarzy, handlarzy szk³a i wy-
rabiaczy kapeluszów s³omianych, 1 pe-
rukarz, brukarz, szklarz, murarz, szlu-
sarz, kotlarz, iglarz, siod³arz, piernikarz,
kominiarz, kapelusznik, z³otnik, pusz-
karz, ptasznik, ceglarz, malarz i aptekarz.
Dochody miejskie wynosi³y 3094 tal.
a d³ugi 5105 tal.; miasto utrzymywa³o kata
i 2 stró¿ów nocnych; jarmarków odbywa-
³o siê 6 do roku. Oko³o r. 1809 by³o 2500
mk.; w 1811 r. 2185 mk. w 352 dym.; 1816
r. 2017 mk.; 1843 r. 2793 mk. (824 kat.,
1612 prot., 357 ¿yd.) w 280 dym.; 1816 r.

3242 mk.; 1871 r. w 288 dym. 3373 mk.
(1474 kat., 1700 prot., 199 ¿yd., 1564 p³ci
mê¿., 1809 ¿eñ.; dzieci ni¿ej 10 lat by³o
864, osób g³uchoniemych 4, ob³¹kanych
4 i ociemnia³ych 2). Za pierwszego zna-
nego dziedzica uchodzi Wincenty £odzia
z Kêpy, woj. poznañski († 1386). Paproc-
ki twierdzi, ¿e jeden z synów Przec³awa
z Gu³tów (nie z Go³uchowa), ststy wiel-
kop. ¿yj¹cego miêdzy r. 1359 i 1387, wzi¹³
nale¿¹ce do Leszna miasta: Radomicko,
Sz. i Kêb³ów. Inni przywodz¹ jakiegoœ
Ramziela, którego imiê przypomina Ram-
sza z pobliskiego Czacza i wspomniane-
go w Rocznikach g³ogowskich (Script.
Rer. Siles., X, 6) pod r. 1439 „Vemschyl
de Smygil”, który z innymi Polakami, na-
je¿d¿aj¹cymi Szl¹sk, uton¹³ w Odrze. Inni
wreszcie widz¹ dziedzica Szmigla w An-
drzeju z Bnina, bisk. poznañskim, który
tam wystawi³ nowy koœció³. Zdaniem na-
szem Sz. zdawna po kilku miewa³ dzie-
dziców. Szmigielscy Miko³aj, Wojciech,
Andrzej i Stanis³aw wystêpuj¹ tu miêdzy
r. 1523 i 1547, Arciszewscy, BrzeŸniccy,
Cikowscy, Dudycze i Rozdra¿owscy mie-
dzy r. 1570 i 1627, Leszczyñscy ok.
r. 1696, Su³kowscy r. 1738, Ch³apowscy
r. 1791, w koñcu ksiê¿na Acerenza-Pigna-
telli. W r. 1604 Stanis³aw Cikowski, pod-
skarbi koronny, odsprzeda³ swoj¹ czêœæ
mta Szmigla, z wsiami Koszanowo, Nie-
t¹szkowo, Gliñsko Wielkie i Ma³e Paw-
³owi Arciszewskiemu za 47000 z³p., ten
zaœ odst¹pi³ tê majêtnoœæ za 50000 z³p.
Helenie z Zakrzewskich Arciszewskiej,
córce Wojciecha, matce Krzysztofa i Elia-
sza Arciszewskich (Z³ota Ks., II, 353).
Leszczyñscy byli ju¿ dziedzicami ca³ego
Sz. z przyleg³oœciami; klucz szmigielski
sk³ada³y: Gliñsko, Koszanów, Nowawieœ,
Proszczewo i Szmigiel. Osada ta istnia³a
ju¿ w czasach przedchrzeœcijañskich
i by³a gêsto zaludnion¹. Wykopane po-
pielnice w mieœcie i na przyleg³ych cmen-
tarzyskach, ci¹gn¹cych siê ku wschodo-
wi, œwiadcz¹ o znacznych rozmiarach
osady a znalezione w grobach ¿u¿le o ist-
nieniu kuŸnic miejscowych. Groby by³y
pokryte kamieniami; drug¹ warstwê two-
rzy³y ¿u¿le, pod któremi sta³y popielnice
i ró¿ne inne naczynia z szcz¹tkami przed-

miotów bronzowych, ¿elaznych i srebr-
nych. Pier wsze wykopalisko opisa³
J. Meller w dzie³ku wydanem w Jenie
r. 1679 p.t. „Historia urnae sepulcralis
Sarmaticae”. PóŸniej rozkopywano te
grobowiska, szukaj¹c ukrytych w ziemi
skarbów; przy tej sposobnoœci znalezio-
no star¹, z³ot¹ monetê rzymsk¹. W r. 1719
odkryto drugie cmentarzysko. Czêœæ wy-
kopalisk znajduje siê w berliñskim mu-
zeum staro¿ytnoœci. Pierwotne dzieje Sz.
wi¹¿¹ siê z dziedzicami, o których wspo-
mniano powy¿ej; miastem by³ ta osada
w r. 1458, dostawi³a bowiem 7 ¿o³nierzy
pieszych na wyprawê malborsk¹. Naj-
wiêkszego rozg³osu za¿ywa³ Sz. gdy
w nim osiedlili siê aryanie. W r. 1610
odby³ siê tu synod dyssydentów wielko-
polskich; r. 1752 dnia 18 kwietnia zapro-
wadzono statut Su³kowskich; r. 1736 na-
des³ali mieszkañcy Sz. dla dotkniêtych
powodzi¹ Poznañczyków 600 bochenków
chleba, 9 garncy piwa i beczkê soli;
r. 1835 dnia 20 kwietnia uzyska³o miasto
ordynacyê miejsk¹. Przys³owie polskie
„Dryja w Szmiglu konia wygra³a, a ch³o-
pa obwieszono” odnosi siê prawdopodob-
nie do jednego z Ch³apowskich herbu
Dryja, przys³owie zaœ niemieckie „Schmie-
gel liegt auf dem Huegel” wyra¿a rzeczy-
wiste po³o¿enie Sz. na wzgórzu. Ryciny
przedstawiaj¹ce miasto podaj¹ M. Adelt
w swej Hist. de Arianismo, wyd. w Gdañ-
sku r. 1741 i (Huebner-Sirisa) w Hist. stat.
topogr. Beschr. v. Sued-Preussen, I wyd.
w Lipsku r. 1798.
Powiat szmigielski utworzono w r. 1887
z po³owy pow. koœciañskiego, ustanowio-
nego w r. 1815. Granicê poci¹gniêto od
Jaskó³ek na Ma³e £êki, Bia³cz, Jeligowo,
Widziszewo, Przysiekê Niemieck¹, Brze-
ziny, Gniewowo, Wonieœæ, Che³kowo, Je-
zierzyce, Adamowo i Witos³aw, zagarnia-
j¹c te osady do pow. szmigielskiego.
Mogilnica, prawy dop³. Obry, w p³n.-
wsch. czêœci powiatu i Samica, lewy dop³
Obry, z sieci¹ jezior, przez które p³ynie,
w p³d.-wschodniej czêœci, stanowi¹ na
pewnej przestrzeni granicê miêdzy pow.
koœciañskim i szmigielskim; sucha gra-
nica ci¹gnie siê od ujœcia Magilnicy do
Gniewowa. inne granice pozosta³y te
same, które przedtem odgranicza³y pow.
koœciañski, t.j. na p³n. pow. bukowski, na
zach. babimoski, na p³d. wschowski.
Najwiêksza d³ugoœæ powiatu od p³n. na
p³d. wynosi 36 klm.; szerokoœæ od wscho-
du na zachód 28 klm.

c.d.n.
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W niedzielê, 18 stycznia br. o godz.
1400 odby³ siê turniej pi³karski

rocznika 2005 i m³odszego w hali w Jer-
ce o Puchar Burmistrza Gminy Krzywiñ.
Wziê³a w nim udzia³ dru¿yna „Iskra Wo-
nieœæ” (rocznik 2005 i m³odszy) i zajê³a
3 miejsce.
Do turnieju zg³osi³y siê 4 dru¿yny: PKS
Jerka, która zajê³a 1 miejsce, Borussia
Jerka (2 miejsce), Iskra Wonieœæ (3
miejsce) oraz ZS Lubiñ (4 miejsce).
Dru¿yna „Iskra” Wonieœæ zagra³a tego
dnia w sk³adzie: Gabriel Juszczak, Alan
Spycha³a, Szymon Teœner, Korneliusz
De Jager, Jakub Wierzejewski, Mi³osz
Przygocki, Fabian Szczerbal i Piotr
Skotarczak.
Dru¿yna istnieje od roku i bra³a udzia³
ju¿ w czterech turniejach pi³karskich,
a w tym roku przygotowujey siê do na-

ISKRA Z WONIEŒCIA
stêpnych czterech
turniejów. Zespó³
trenuje w okresie zi-
mowym w sali spor-
towej w ZS w Starej
Przysiece Drugiej,
a w okresie letnim
na boisku spor to-
wym w  Wonieœciu.
Z a ³ o ¿ y c i e l e m
i pierwszym trene-
rem dr u¿yny jest
Tomasz Juszczak,
natomiast drugim
trenerem - £ukasz
Spycha³a.
„Iskra” nasz rejon reprezentuje tak¿e
w turniejach organizowanych w innych
gminach, np. w gminie Krzywiñ.
W czerwcu „Iskra” planuje po raz dru-

gi zorganizowaæ turniej w Wonieœciu i za-
prosiæ swoich rywali.

M.D.
 foto archiwum

Projekt pn. „Robaczyn na sportowo”
to kolejna inicjatywa zrealizowana

w naszej gminie, na któr¹ pozyskano do-
tacjê w ramach konkursu Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich „Wielkopolska
Wiara Aktywnie Dzia³a” wdra¿anego
przez leszczyñskie Stowarzyszenie PI-
SOP. Realizacji projektu podjê³a siê gru-
pa aktywnych mieszkañców Robaczyna,
która na potrzeby wykonania projektu
skupi³a siê wokó³ so³tysa - Wiktorii Bur-
dyki i przyjê³a nazwê „Nasz Robaczyn”.
Obs³ugi finansowo-ksiêgowej dotacji pod-
jêli siê cz³onkowie Stowarzyszenia Part-
nerstwo Lokalne w Œmiglu. Dziêki pracy
grupy zdemontowano stare ³awki na bo-
isku i zamontowano nowe. Grant wyniós³

ROBACZYN NA SPORTOWO
4 218,00 z³. Wk³ad w³asny, w postaci pra-
cy mieszkañców, wyniós³ ok. 2 000,00 z³.
W zwi¹zku z ograniczonymi œrodkami fi-
nansowymi z dotacji zakupiono materia³
na wykonanie 15 ³awek. Gmina Œmigiel
w ramach wspó³pracy zakupi³a materia³
- drewno na kwotê 500,00 z³ -
2 ³awki, a mieszkañcy ze œrodków w³a-
snych sfinansowali wykonanie jednej
sztuki. Elementem projektu by³o równie¿
dosadzanie lip i dêbów na terenie zielo-
nym przy œwietlicy. Na zakoñczenie
mieszkañcy wsi, którzy w³¹czyli siê
w realizacjê projektu, spotkali siê w sali
wiejskiej na skromnej imprezie integra-
cyjnej. So³tys Robaczyna wraz z burmi-
strzem Œmigla osobom zaanga¿owanym

w odnowienie i uatrakcyjnienie boiska,
z którego korzystaæ bêd¹ zarówno miesz-
kañcy, jak i turyœci, sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania.

Monika Tomaszewska
foto archiwum

„Iskra” Wonieœæ

Zamontowano nowe ³awki

Pod tym has³em, 25 stycznia br. odby³
siê koncert kolêd i pastora³ek w wy-

konaniu chóru „Harmonia” i wokalistów
Studia Piosenki „Muzol” dzia³aj¹cych

KOLÊDUJMY PÓKI CZAS
przy Centrum Kultury w Œmiglu. Kon-
cert, wed³ug scenariusza instruktorki -
Marzanny Mizgalskiej, mia³ na celu rów-
nie¿ uhonorowanie Babæ i Dziadków, któ-

rzy niedawno obchodzili swoje œwiêto.
Repertuar koncertu by³ niezwykle zró¿-
nicowany, nie zabrak³o wspólnego œpie-
wania i chwil pe³nych wzruszeñ.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Chór „Harmonia” Studio Piosenki „Muzol”
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Po raz IV Uczniowski Klub Sportowy
Œmigiel, Oœrodek Kultury Fizycznej

i Rekreacji oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie zorganizowa-
li Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziew-
cz¹t pod patronatem burmistrza Œmigla
oraz starosty powiatu koœciañskiego.
28 i 29 grudnia 2014 r. do rywalizacji przy-
st¹pi³o ³¹cznie 15 zespo³ów z ró¿nych
regionów Polski. Turniej zosta³ rozegra-
ny w dwóch kategoriach wiekowych:
m³odziczek i kadetek. Zespó³ kadetek ze
Œmigla zaj¹³ II miejsce przegrywaj¹c
ostatnie spotkanie z UKS SMS Warsza-
wa. Natomiast zespó³ m³odziczek nie
awansowa³ do grupy fina³owej i w kon-
sekwencji zaj¹³ V miejsce. W turnieju
rozegrano ³¹cznie 45 spotkañ, które zgro-
madzi³o na trybunach liczn¹ rzeszê kibi-
ców, za co organizatorzy serdecznie dziê-

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
kuj¹.
Wyniki turnieju:
Kategoria Kadetek
1. UKS SMS Warszawa,
2. UKS Œmigiel,
3. Gimnazjum nr 5 Kêdzierzyn KoŸle,
4. MKS Piast G³ogów,
5. UKS Olimp Wrzeœnia,
6. SKF KS Poznañ,
7. MLKS Volley Wrzeœnia.
MVP kategoria kade-
tek - Marika Karasek
(UKS SMS Warsza-
wa)
Kategoria M³o-
dziczki
1. SP Kosieczyn,
2. UKS SMS Warsza-
wa,
3. MKS Piast G³o-

gów,
4. UKS Olimp Wrzeœnia,
5. UKS Œmigiel,
6. LKS Wrzos Miêdzyborów,
7. UKS Sportowiec Borowo,
8. KS Energetyk Poznañ.
MVP kategoria m³odziczek - Zuzanna
Wróbel (SP Kosieczyn)

Organizator
foto archiwum

Zespó³ kadetek UKS Œmigiel wygra³
turniej bara¿owy o awans do pó³fina-

³u Mistrzostw Wielkopolski. Zagra³y
w nim jeszcze dziewczêta z Murowanej
Goœliny i Poznania. Dwie wygrane - 3:0
i 3:1 da³y awans œmigielankom do pierw-
szej ósemki. W pó³finale los przydzieli³
im zespó³ UKS „Pi¹tka” Turek. Pierwsze
spotkanie odbêdzie siê 11 stycznia
w Turku, a mecz rewan¿owy 18 stycznia
o godz. 1100 w sali gimnastycznej Szko-
³y Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja

AWANS KADETEK
w Œmiglu.
W sk³ad zespo³u wchodz¹: Julia Apolinar-
ska (kapitan), Daniela Kie³czewska, Na-
talia Targosz, Sara Szlachetka, Aleksan-
dra Hartlieb, Paulina Toœ, Olga Szlachet-
ka (libero), Monika Szefner, Jagoda
Bergman, Natalia Janik i Kinga Bauta.
Dziewczyny s¹ trenowane przez Ryszar-
da Primela i Zbigniewa Wieczorka.

UKS Œmigiel
foto archiwumn

Jakub Jankowski z Polonii Œmigiel zaj¹³
3 miejsce na Grand Prix Polski M³o-

dzików, które odby³y siê w dniach 09-
11.01.2015 r w Bilczy. Miejsce to zapad-
nie nam w pamiêci na bardzo d³ugo, gdy¿
jest to historyczne zajêcie miejsca na
podium. Jakub w ca³ym turnieju dozna³
tylko jednej pora¿ki - w 1/2 fina³u z £uka-
szem Soko³owskim (KS SPÓJNIA War-
szawa). Jest to najwiêkszy sukces nasze-
go klubu w zmaganiach krajowych.

TRZECI W KRAJU
Zmagania rozpoczê³y pi¹tko-
we eliminacje, prowadzone
z podzia³em na grupy. W so-
botê do rywalizacji w³¹czy³y siê
zawodniczki i zawodnicy, któ-
rzy zostali zwolnieni z udzia³u
w eliminacjach, dziêki wyso-
kim miejscom osi¹gniêtym
podczas poprzedniego turnie-
ju w tej kategorii wiekowej lub
zakwalifikowaniu siê z elimina-

cji wojewódzkich.
W turnieju brali
udzia³ jeszcze dwaj
nasi zawodnicy - Fi-
lip Ludwiczak, który wygra³
swoj¹ grupê, lecz w dalszej ry-
walizacji zosta³ sklasyfikowany
na 25-32 oraz Remigiusz Sty-
ziñski, który w grupie by³ trze-
ci i zaj¹³ miejsce 33-40.
Do Bilczy nasi zawodnicy
pojechali wraz z trenerem -
Danut¹ Strzelczyk i Sebastia-

nem Jankowskim (ojcem Jakuba).
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê tak-
¿e Tadeuszowi Koz³owskiemu (trenero-
wi Polonii), rodzicom oraz sympatykom
tenisa, którzy nam pomagaj¹.
Sukces Jakuba doceni³a równie¿ Bur-
mistrz Œmigla, zapraszaj¹c go na specjal-
ne spotkanie w swoim gabinecie.

Piotr Mulczyñski, foto archiwum
Jakub na podium (trzeci od lewej strony)

Jakub z opiekunami na spotkaniu
z pani¹ Burmistrz

Otwarcie turnieju

UKS Œmigiel






