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O mistrzowskie tytu³y w dorocznych
gminnych konkursach - matema-

tycznym i or tograficznym walczyli
uczniowie klas drugich i trzecich naucza-
nia zintegrowanego.

Nie³atw¹ sztukê pos³ugiwania siê po-
prawn¹ polszczyzn¹ opanowa³y cztery
uczennice: drugoklasistka - Zofia Trafas
ze Szko³y Podstawowej w Czaczu oraz
trzy trzecioklasistki: Roksana Krzy¿añ-
ska ze szko³y w Starej Przysiece Drugiej,
Magdalena Szymañska ze Starego Boja-
nowa oraz Weronika Skrzypczak z Cza-
cza.

Do konkursu dzieci przygotowywa³y siê
pod czujnym okiem nauczycieli: Violet-
ty Borkowskiej-Wojtkowiak, Patrycji
Przybylskiej, Danuty Kowalczyk i Mag-
daleny Biegañskiej.

Mistrzyni¹ matematyki zosta³a trzecio-

MistrMistrMistrMistrMistrzynie orzynie orzynie orzynie orzynie ortografii i matematykitografii i matematykitografii i matematykitografii i matematykitografii i matematyki
klasistka: Alicja £awniczak ze szko³y
w Starym Bojanowie. Do matematycz-
nych zmagañ Alicjê przygotowa³a Violet-
ta Borkowska-Wojt-
kowiak. Zarówno
mistrzów matema-
tyki, jak i ortografii
uhonorowa³a bur-
mistrz Œmigla - Ma³-
gorzata Adamczak.
Laureaci konkur-
sów otrzymali gry
edukacyjne. Gratu-
lacje odebra³y rów-
nie¿ panie przygo-
towuj¹ce dzieci
do konkursów. Spo-
tkanie mistrzów
z burmistrzem od-
by³o siê w Urzê-

dzie Miejskim  w Œmiglu 15 czerwca.
AKA

foto A. Kasperska

MistrMistrMistrMistrMistrzynie odebra³y gratulacjezynie odebra³y gratulacjezynie odebra³y gratulacjezynie odebra³y gratulacjezynie odebra³y gratulacje
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Bogusz najlepszy w PolsceBogusz najlepszy w PolsceBogusz najlepszy w PolsceBogusz najlepszy w PolsceBogusz najlepszy w Polsce
Uczeñ œmigielskiego gimnazjum -

Bogusz Kulus od 26 do 28 maja br.
przebywa³ w Warszawie. Wyjazd by³ na-
grod¹ za zwyciêstwo w etapie miêdzyre-
gionalnym Konkursu Geologicznego or-
ganizowanego przez Pañstwowy Instytut
Geologiczny pod has³em „Skrzydlaty eks-
peryment Ziemi”. Podczas pobytu w sto-
licy trzecioklasista zwiedzi³ miasto i Mu-
zeum Ewolucji, a tak¿e odwiedzi³ Cen-
trum Nauki „Kopernik” i planetarium.
Natomiast trzeciego dnia uczestniczy³
w etapie fina³owym konkursu, który
odby³ siê w Muzeum Geologicznym Pañ-

stwowego Instytutu Geologii. Podczas
turnieju, który sk³ada³ siê z 5 rund, Bo-
gusz móg³ sprawdziæ swoj¹ wiedzê z geo-
logii, której tajniki zg³êbia od wielu lat.
W ka¿dej czêœci trzecioklasista musia³
udzieliæ odpowiedzi na 10 pytañ. Zdoby-
waj¹c, wœród gimnazjalistów pierwsze
miejsce w Polsce, œmigielanin udowod-
ni³, ¿e jest pasjonatem i ma ogromn¹ wie-
dzê nt. geologii.

Boguszowi gratulujemy ogromnego
sukcesu i ¿yczymy, aby dalej rozwija³ siê
w dziedzinie, któr¹ siê interesuje.

Gimnazjum w Œmiglu, foto archiwum

P recz z fermami skandowano w po-
       niedzia³ek, 22 czerwca br., przed
Urzêdem Miejskim Œmigla. Pikietê zor-
ganizowali przeciwnicy budowy ferm
zwierz¹t futerkowych na terenie gminy
Œmigiel. Mieszkañców wsparli cz³onko-
wie Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

W gminie Œmigiel maj¹ powstaæ dwie
fermy norek amerykañskich - w ̄ egrów-
ku oraz Karœnicach. Inwestorzy maj¹
ju¿ w rêkach niezbêdn¹ dokumentacjê.
Czeœæ mieszkañców miejscowoœci, s¹sia-
duj¹cych z przysz³ymi fermami, sprzeci-
wia siê tego typu przedsiêwziêciom.

Pikieta prPikieta prPikieta prPikieta prPikieta przed Urzed Urzed Urzed Urzed Urzêdem Miejskimzêdem Miejskimzêdem Miejskimzêdem Miejskimzêdem Miejskim

W poniedzia³ek dali temu wyraz przed
Urzêdem Miejskim Œmigla. W sekreta-
riacie burmistrza Œmigla organizatorzy
z³o¿yli petycje w wy¿ej wymienionej

sprawie. Ma³gorzata Adamczak nie
spotka³a siê z protestuj¹cymi, ponie-
wa¿ by³a na wczeœniej zaplanowanym
urlopie. Burmistrz spotka siê z orga-
nizatork¹ pikiety w œrodê, dnia 1 lipca
br. Dzieñ póŸniej natomiast wybierze
siê do Karœnic, by porozmawiaæ
z mieszkañcami.

Pikieta przebieg³a pokojowo, w ¿aden
sposób nie utrudniaj¹c petentom do-
stêpu do Urzêdu Miejskiego. Nie od-
notowano incydentów.

M.D.
foto M.M.

Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigiel-
skiej Kolejki W¹skotorowej oraz

Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne
w Œmiglu” promowa³y turystyczne walo-
ry œmigielskiej kolejki oraz reprezento-
wa³y gminê Œmigiel w Turnieju Liderów
podczas Targów Ekonomii Spo³ecznej -
„Jarmarku pomys³ów”. Odby³y
siê one 20 czerwca 2015 r. na leszczyñ-
skim r ynku. Zorganizowane zosta³y
przez Stowarzyszenie Centrum Promo-

Œmigielska drŒmigielska drŒmigielska drŒmigielska drŒmigielska drezyna na leszczyñskim jarezyna na leszczyñskim jarezyna na leszczyñskim jarezyna na leszczyñskim jarezyna na leszczyñskim jarmarkumarkumarkumarkumarku
cji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP. W przygotowanie stoiska w³¹czy³
siê operator - Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu. Lide-
rem grupy by³a Anna Wieczorek - pre-
zes Stowarzyszenia „Partnerstwo Lokal-
ne w Œmiglu”.

Œmigielskie stoisko wyposa¿one by³o
w oryginaln¹ drezynê oraz kolejkowe ga-
d¿ety, a zwiedzaj¹cy mogli skosztowaæ
domowego ciasta.

Poza indywidualnymi kramami, przed-
stawiciele uczestnicz¹cych w jarmarku
organizacji dokonywali prezentacji na
scenie, na której te¿ odbywa³y siê wystê-
py artystyczne oraz konkurencje. Œmi-
gielska ekipa wziê³a udzia³ w kilku kon-
kursach, m.in.: w konkursach kulinar-
nych, kalamburach, konkurencjach ta-
necznych, muzycznych oraz quizie wie-
dzy o subregionie leszczyñskim.

AKA

Leszczyñski Klub Kolarski z Leszna
oraz Uczniowski Klub Sportowy

„Junior” z Niet¹¿kowa w dniu 22 sierp-
nia br. (sobota) organizuj¹ I Supermara-
ton Szosowy „Szlakiem Don Kichota”
oraz I Maraton Szosowy S³u¿b Mundu-
rowych. Baza maratonu, czyli start, meta
i miasteczko zawodów umiejscowione zo-
stan¹ na terenie Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Kasprowicza
w Niet¹¿kowie.

W zwi¹zku z tym, na trasach oznaczo-
nych na zamieszczonej mapce mog¹ na-

Uwaga! UtrUwaga! UtrUwaga! UtrUwaga! UtrUwaga! Utrudnienia w rudnienia w rudnienia w rudnienia w rudnienia w ruchu!uchu!uchu!uchu!uchu!
st¹piæ utrudnienia w ruchu ulicznym. Or-
ganizatorzy prosz¹ o wyrozumia³oœæ,
a tak¿e o zamkniêcie tego dnia zwierz¹t
domowych (koty i psy).

Szczegó³y na temat imprezy mo¿na zna-
leŸæ na stronie www.lkk.hpu.pl.

P������ ��Pikieta prPikieta prPikieta prPikieta przed Urzed Urzed Urzed Urzed Urzêdem Miejskimzêdem Miejskimzêdem Miejskimzêdem Miejskimzêdem Miejskim

Bogusz KulusBogusz KulusBogusz KulusBogusz KulusBogusz Kulus
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Podczas gminnych zawodów sporto-
wo-po¿arniczych, przeprowadzo-

nych 7 czerwca 2015 r. w Œmiglu, najlep-
sze wyniki w piêciu generalnych klasyfi-
kacjach uzyska³y dru¿yny z: Machcina,
Niet¹¿kowa, Czacza i Karœnic. W grupie
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych
dziewcz¹t zwyciê¿y³a ekipa z Karœnic,
a wœród ch³opców tryumfowali stra¿acy
z Czacza. W grupach doros³ych mê¿-
czyzn oraz old-boy tryumfowa³y dru¿y-
ny z Niet¹¿kowa, a wœród Kobiecych
Dru¿yn Po¿arniczych ekipa z Machcina.

£¹cznie do zawodów przyst¹pi³o 36 ekip
po¿arniczych OSP z ca³ej gminy. Stra¿a-
cy do pokonania mieli bieg sztafetowy
z przeszkodami oraz æwiczenia bojowe.
Ocenie podlega³a zarówno szybkoœæ wy-
konania zadania, jak i jego poprawnoœæ.
Wyniki koñcowe zmagañ w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych:
Grupa A - Mê¿czyŸni
I miejsce - OSP Niet¹¿kowo I
II miejsce - OSP Sp³awie
III miejsce - OSP Machcin
IV miejsce - OSP Morownica I
V miejsce - OSP ¯egrówko

Stra¿ackie zmagania w ŒmigluStra¿ackie zmagania w ŒmigluStra¿ackie zmagania w ŒmigluStra¿ackie zmagania w ŒmigluStra¿ackie zmagania w Œmiglu
VI miejsce - OSP Niet¹¿kowo II
VII miejsce - OSP Sieropwo
VIII miejsce - OSP Czacz
IX miejsce - OSP Karmin
X miejsce - OSP Karœnice
XI miejsce - OSP Stare Bojanowo
XII miejsce - OSP Robaczyn
XIII miejsce - OSP Nowa Wieœ II
XIV miejsce - OSP Bronikowo
XV miejsce - OSP Nowa Wieœ I

Grupa C - Kobiety
I miejsce - KDP Machcin
II miejsce - KDP Wonieœæ
III miejsce - KDP Stare Bojanowo

Grupa Old-boy
I miejsce - OSP Niet¹¿kowo
II miejsce - OSP Sierpowo
III miejsce - OSP Karœnice

Grupa M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arni-
czej ch³opców
I miejsce - MDP Czacz
II miejsce - MDP Machcin
III miejsce - MDP Karœnice
IV miejsce - MDP Niet¹¿kowo

V miejsce - MDP Stare Bojanowo
VI miejsce - MDP Sierpowo
VII miejsce - MDP Morownica
VIII miejsce - MDP ¯egrówko
IX miejsce - MDP Robaczyn

Grupa M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arni-
czej dziewcz¹t
I miejsce - MDP Karœnice
II miejsce - MDP Czacz
III miejsce - MDP Sierpowo
IV miejsce - MDP Robaczyn
V miejsce - MDP Wonieœæ
V miejsce - Machcin

AKA, foto archiwum

8 czerwca 2015 r. w Zespole Szkó³
       w Bronikowie odby³ siê Miêdzysz-
kolny Konkurs Jêzyka Angielskiego „Bo-
okworms” zaadresowany dla gimnazjalistów.
Przygotowany on zosta³ przez Paulinê Jurgê
- nauczyciela jêzyka angielskiego. Do kon-
kursu zg³osi³y siê 4 szko³y z gminy Œmigiel:
Gimnazjum w Czaczu, Gimnazjum w Starej
Przysiece Drugiej, Gimnazjum w Œmiglu
i Gimnazjum w Bronikowie.

Ka¿da szko³a wytypowa³a dwóch reprezen-
tantów, którzy mieli za zadanie przeczytaæ
po angielsku ksi¹¿kê pt. „The body in the
library” Agathy Christie oraz przygotowaæ
siê z biografii autorki, a tak¿e z wiedzy ogól-

BookworBookworBookworBookworBookworms w Brms w Brms w Brms w Brms w Bronikowieonikowieonikowieonikowieonikowie
nej o krajach anglojêzycznych.

Po wyczerpuj¹cych zmaganiach I miejsce
zdoby³o Gimnazjum w Bronikowie, które
reprezentowali Paulina Szymañska i Jonasz
Markowski z klasy III gimnazjum. II miejsce
zajê³o Gimnazjum w Czaczu reprezentowa-
ne przez Marka Meissnera z kl. III b oraz
Krystiana Bia³ego kl.III a. III miejsce zdobyli
reprezentanci Gimnazjum w Œmiglu: Mak-
symilian Sp³awski i Miko³aj Kasperski, a na
czwartym miejscu uplasowa³o siê Gimna-
zjum w Starej Przysiece Drugiej, reprezen-
towane przez Wiktoriê Domaga³ê oraz Ma³-
gorzatê Rzepkê z klasy II.
Serdecznie gratulujemy!

Paulina Jurga
foto archiwum

Roœnie m³oda kadraRoœnie m³oda kadraRoœnie m³oda kadraRoœnie m³oda kadraRoœnie m³oda kadra

Stra¿akom kibicowa³a burStra¿akom kibicowa³a burStra¿akom kibicowa³a burStra¿akom kibicowa³a burStra¿akom kibicowa³a burmistrmistrmistrmistrmistrz Œmiglaz Œmiglaz Œmiglaz Œmiglaz Œmigla

Uczestnicy konkursuUczestnicy konkursuUczestnicy konkursuUczestnicy konkursuUczestnicy konkursu
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Konkurs kulinarny na wypiek, b¹dŸ
potrawê charakterystyczn¹ dla zie-

mi œmigielskiej, og³oszony przez burmi-
strza Œmigla - Ma³gorzatê Adamczak
odby³ siê przy wiatrakach 14 czerwca
2015 r. podczas festynu zorganizo-
wanego przez parafiê pw. NMPW
w Œmiglu.

Do konkursu przyst¹pi³y cztery
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w: Kar-
œnicach, Poladowie, Robaczynie
i Morownicy. Wœród przygotowa-
nych kulinariów znalaz³y siê zarów-
no wypieki: „œmigielskie wiatracz-
ki”, „truskawkowy œmigielaczek”,
„sernik po œmigielsku”, jak i potra-
wy: „czernina po œmigielsku”, sa³at-
ka „pomidor i ogórek”, „œmigielskie
³ódeczki”, „szparagowy krem” oraz „kar-
gule”. Panie z Poladowa czêstowa³y tak-
¿e „wniebowziêtym” napojem. Jur y
w sk³adzie: burmistrz - Ma³gorzata
Adamczak, ks. dziekan - Krzysztof Mi-
zerski, Piotr Ratajczak - w³aœciciel re-
stauracji „Kakadu” w Œmiglu oraz Ani-
ta Kasperska - pracownik biura promo-
cji Urzêdu Miejskiego, wspieraj¹c siê
opiniami uczestników festynu kosztuj¹-
cych potrawy i wypieki, wy³onili laureata
konkursu. Zosta³o nim KGW w Polado-
wie za wypiek „œmigielskie wiatraczki”.
Nagrod¹ dla zwyciêskiego ko³a oraz
pozosta³ych uczestników konkursu

Œmigielskie WŒmigielskie WŒmigielskie WŒmigielskie WŒmigielskie Wiatraczki z Poladowaiatraczki z Poladowaiatraczki z Poladowaiatraczki z Poladowaiatraczki z Poladowa
by³y bony na zakup artyku³ów gospo-
darstwa domowego.
Konkurs kulinarny nie by³ jedyn¹ atrakcj¹
parafiady. Przed publicznoœci¹ wyst¹pi-
³y dzia³aj¹ce przy parafii zespo³y: „Ich-

tis” i „Atmosfera”, goœcinnie wyst¹pi³
zespó³ ks. Marcina JóŸwiaka, M³odzie-
¿owa Orkiestra Dêta ze Œmigla oraz
kabaret „Buczanki”. W programie fe-
stynu by³ równie¿ pokaz sztuki walki,

zumba oraz konkursy i inne atrak-
cje dla dzieci, pokaz OSP w Œmiglu,
policyjny, a tak¿e samochodów tere-
nowych. Imprezie towarzyszy³a lo-
teria fantowa oraz zaplecze gastro-
nomiczne, w tym domowe wypieki
parafianek. Dochód z festynu prze-
znaczony bêdzie na pomoc dla dzie-
ci i m³odzie¿y zaanga¿owanych
w dzia³alnoœæ parafii i doposa¿enie
nowych salek.

AKA, foto A.Kasperska

Cuda zdarzaj¹ siê wtedy, gdy nasze
serca zaczynaj¹ biæ dla innych-

te s³owa towarzyszy³y Samorz¹dowi
Uczniowskiemu Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum oraz Szkolnemu Ko³u Cari-
tas podczas organizacji charytatywnego
„Koncertu dla Roksany”, który odby³
siê 13 czerwca 2015 r. w Zespole Szkó³
w Starym Bojanowie pod honorowym pa-
tronatem burmistrza Œmigla - Ma³gorza-
ty Adamczak. Akcja ta mia³a na celu ze-
branie pieniêdzy na leczenie Roksany -
uczennicy kl. III gimnazjum, chorej
na ch³oniaka.

Zgromadzeni goœcie mieli okazjê: zaku-
piæ na kiermaszu rêkodzie³a wykonane
przez uczniów, nauczycieli i przyjació³
szko³y, pofarbowaæ w³osy na wymarzone
kolory, pomalowaæ paznokcie, wystylizo-
waæ profesjonaln¹ fryzurê, a tak¿e zro-
biæ sobie makija¿. Mi³oœnicy motorów
mogli skorzystaæ z przeja¿d¿ki, natomiast
smakosze ciast i grilla mieli okazjê de-
lektowaæ siê przysmakami.

Podczas koncertu wyst¹pili uczniowie

Pomóc Roksanie!Pomóc Roksanie!Pomóc Roksanie!Pomóc Roksanie!Pomóc Roksanie!
szko³y w Starym Bojanowie, Zespó³ Pie-
œni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy” -
grupa starsza, której instruktorem
jest Eugeniusz Kurasiñski, grupa m³od-
sza pod kierownictwem Rafa³a Rosolskie-
go, zespó³ taneczny „Iskierki” z Leszna
oraz grupa „Hajdasz”, w sk³ad której
wchodz¹ uczniowie klas I-III szko³y pod-
stawowej. Odby³ siê równie¿ pokaz mody
przygotowany przez El¿bietê Nowa-
kowsk¹. W przerwach licytowano prze-
kazane na ten cel przedmioty: obraz, iko-
ny, rêkodzie³a, pluszowego misia, pla-
stron Adama Skórnickiego, koszulki Unii
Leszno, srebrn¹ broszkê, sprzêt AGD,
ksi¹¿ki £ukasza Wierzbickiego
oraz kurtkê firmy Polcopper. Nikt nie
spodziewa³ siê, ¿e „bitwa” o wystawione
przedmioty, bêdzie bardzo zaciêta.

Koncert poprzedzi³ „Festyn rodzinny na
sportowo” zorganizowany w ramach pro-
jektu „WF z klas¹” przygotowany i prze-
prowadzony przez uczniów Zespo³u
Szkó³ w Starym Bojanowie.

Samorz¹d Uczniowski oraz Szkolne

Ko³o Caritas serdecznie dziêkuj¹ wszyst-
kim, którzy zaanga¿owali siê w przygo-
towanie akcji. Dziêkuj¹ za ¿yczliwoœæ,
wyrozumia³oœæ i wsparcie. Dziêki nam
wszystkim uda³o siê zebraæ 9 745,77z³.
Kwota ta z radoœci¹ zostanie przekazana
Roksanie.

ZS w Starym Bojanowie
foto archiwum
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Szkolny Klub Wolontariusza z Gimna-
zjum w Œmiglu ju¿ po raz czwarty, pod

okiem koordynatora - p. Izabelli Szablew-
skiej, doradczyni zawodowej, przyst¹pi³
do programu „M³ody Obywatel”: z Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej z Warsza-
wy. Ka¿dego roku m³odzie¿ podejmowa-
³a inicjatywê o innym charakterze.
Tym razem uczniowie zdecydowali
siê zorganizowaæ grê miejsk¹ pn. „Œmi-
gielskie potyczki z wiatrakami”. W przed-
siêwziêcie zaanga¿owano lokalne insty-
tucje, tj.: Urz¹d Miejski Œmigla, Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, Centrum Kultury,
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, Bank Spó³-
dzielczy w Œmiglu, Bank PKO BP w Œmi-
glu, w³aœcicieli lokalnych sklepów
oraz napotkanych mieszkañców miasta.
Nauczycielem wspieraj¹cym organizato-
rów tej inicjatywy by³a p. Monika W³och
- opiekun Samorz¹du Uczniowskiego.
Gra odby³a siê we wtorek, 26 maja br.
Uczestniczy³o w niej trzynaœcie dru¿yn
w szeœcioosobowych sk³adach („Kwiaty
Pustyni + Flap”, „Dalton Force”, „Dzikie
Zajence z albañskiego raju”, „Disco Ro-
baczki”, „Zozole”, „AFC Drewniaki”,
„Pompa Team”, „Dzikie Pumy”, „Weso-
³e Paprotki”, „Dzikie Dziki”, „Koledzy”,
„Miss Albanii” i „Laktmo”). Ch³opcy
i dziewczêta pod dowództwem opieku-
nów (nauczycieli, rodziców, rodzeñstwa)

Œmigielskie potyczki z wiatrakamiŒmigielskie potyczki z wiatrakamiŒmigielskie potyczki z wiatrakamiŒmigielskie potyczki z wiatrakamiŒmigielskie potyczki z wiatrakami
musieli wykonaæ 11 ró¿nych zadañ, pod-
czas których sprawdzano ich wiedzê,
umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê intuicj¹,
sprytem, a tak¿e wykazanie siê kreatyw-
noœci¹ i przedsiêbiorczoœci¹. Zadania
wymaga³y zaanga¿owania ca³ej grupy
oraz umiejêtnoœci wspó³pracy ze œrodo-
wiskiem lokalnym. Uczestnicy gry mu-
sieli samodzielnie przerysowaæ mapê,
a tak¿e zaznaczyæ
na niej punkty doce-
lowe. Wszyscy otrzy-
mali kartê gracza oraz
regulamin, a treœæ za-
dañ poznawali dopie-
ro w punkcie kontrol-
nym, w którym czu-
wali organizatorzy gry
- cz³onkowie Szkolnego
Klubu Wolontariusza.

Dla uczestników gra
okaza³a siê nie tylko
dobr¹ zabaw¹,
ale równie¿ wyzwa-
niem, ciekawym do-
œwiadczeniem oraz nauk¹ poprzez dzia-
³anie. Nagrody w postaci zaproszeñ dla
trzech najlepszych dru¿yn ufundowali
w³aœciciele Restauracji „Marta”, Restau-
racji „Kakadu” oraz Pizzerii „Italiano”.
I miejsce zdoby³a dru¿yna „Laktamo”
(pod opiek¹ p. Eweliny Œwidziñskiej),

II miejsce przypad³o „Disco Robaczkom”
(pod opiek¹ p. Kamili Skrzypczak), a trze-
cie ekipie „Dzikich Dzików” (pod opiek¹
Krzysztofa Chudaka).

Dyrektor Gimnazjum im. Konstytucji 3
Maja w Œmiglu, doradca zawodowy -
p. Izabella Szablewska oraz cz³onkowie
Szkolnego Wolontariusza z Gimnazjum
w Œmiglu sk³adaj¹ serdecznie podziêko-

wania zaanga¿owanym instytucjom,
mieszkañcom Œmigla, fundatorom na-
gród oraz opiekunom dru¿yn za wspar-
cie wolontariuszy w organizacji przedsiê-
wziêcia.

I.S.,
 foto archiwum
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W  dniach od 19 do 20 czer wca
          br. odby³ siê w Centrum Kultury
w Œmiglu VI Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki Dzieci i M³odzie¿y „Muzol”
im. Henryka Pelli. Festiwalowe emocje
ju¿ opad³y. Czas na spokojn¹ relacjê
z tego wydarzenia, ale najpierw kilka
s³ów o historii:

Pomys³odawc¹ festiwalu by³ Henryk
Pella - za³o¿yciel i w latach 2001-2008 in-
struktor Studia Piosenki „Muzol” dzia³a-
j¹cego przy Centrum Kultury
w Œmiglu.

Jego marzeniem by³o zorgani-
zowanie w Œmiglu konkursu
promuj¹cego zdolnych wokali-
stów z naszego regionu do Miê-
dzynarodowego Festiwalu
w Jarocinie. Pomys³ uda³o siê
zrealizowaæ w 2003 r., kiedy
odby³ siê I Regionalny Festiwal
Piosenki Dzieciêco-M³odzie¿o-
wej. Z czasem impreza nabiera-
³a tempa, zyskiwa³a wiêksz¹ po-
pularnoœæ na terenie ca³ego kra-
ju, a w koñcu - w 2007 roku prze-
obrazi³a siê w festiwal ogólno-
polski. Henryk Pella, kierownik arty-
styczny i dobry duch tego przedsiêwziê-
cia zmar³ w 2008 roku, a festiwal dziœ nosi
jego imiê.

Przez lata zmienia³y siê formu³y impre-
zy. Jedno jednak nie uleg³o zmianie - cele,
czyli popularyzacja polskiej piosenki,
promowanie zdolnych, m³odych wokali-
stów oraz edukacja kulturalna. Niestety,
pomimo tego, ¿e impreza wspaniale siê
rozwija³a, trudnoœci finansowe, z który-
mi bor yka³o siê Centrum Kultur y
w Œmiglu zmusi³o organizatorów do pod-
jêcia decyzji najpierw o organizowaniu
imprezy co dwa lat, a w koñcu do ca³ko-
witej rezygnacji z festiwalu.

Tegoroczny festiwal zosta³ reaktywowa-
ny dziêki determinacji i zaanga¿owaniu
Micha³a Majera - sympatyka festiwalu.
W porozumieniu ze Œmigielskim Towa-
rzystwem Kulturalnym w Œmiglu uda³o
mu siê uzyskaæ œrodki na dofinansowa-
nie festiwalu ze œrodków Samorz¹du Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz Urzêdu
Miejskiego w Œmiglu. Wspólnie z preze-
sem ŒTK - Witoldem Omieczyñskim po-
zyska³ te¿ pomoc w organizacji festiwalu
u pos³a Wojciech Ziemniaka, prezesa
Banku Spó³dzielczego w Œmiglu - Alek-
sego Adamczewskiego oraz Dariusza
Jakubiaka - w³aœciciela firmy „Darex”.

Pomimo w¹tpliwoœci, czy po trzyletniej
przerwie festiwal ponownie przyjmie
siê w œrodowisku, liczba zg³oszeñ mi³o

Do zobaczenia za rDo zobaczenia za rDo zobaczenia za rDo zobaczenia za rDo zobaczenia za rok!ok!ok!ok!ok!
nas wszystkich zaskoczy³a - nap³ynê³o ich
bowiem ponad sto, a za³¹czone dema
dawa³y gwarancjê wysokiego poziomu.
Do udzia³u w przes³uchaniach festiwalo-
wych zosta³o zakwalifikowanych 51 osób.

Tradycj¹ sta³y siê zajêcia warsztatowe
organizowane w przeddzieñ festiwalu.
W tym roku prowadzi³a je Julia Stolpe -
absolwentka Policealnego Studium Pio-
senkarskiego im. Czes³awa Niemena
przy Zespole Szkó³ Muzycznych w Po-

znaniu, wokalistka z bogatym doœwiad-
czeniem scenicznym, nauczycielka œpie-
wu z zami³owaniem udzielaj¹ca od lat lek-
cji œpiewu pocz¹tkuj¹cym i zaawansowa-
nym wokalistom, tak¿e przygotowuj¹ca
uczestników konkursów telewizyjnych,
takich jak: X-factor, Must Be The Music,
czy Mam Talent. Julia œpiewa, w takich
zespo³ach jak: Poznañska Orkiestra Roz-
rywkowa, Pinokio Brothers, Smart Big
Band, Orkiestra Bardabusz oraz w zespo-
le muzycznym Teatru Kameralnego. Pro-
wadzi chóry, zespo³y wokalno-instru-
mentalne oraz zespo³y wokalne. Jest tak-
¿e instruktorem wielu warsztatów mu-
zycznych dla m³odzie¿y. Warsztaty prze-
prowadzone przez Juliê Stolpe w niezwy-
kle mi³ej atmosferze by³y bardzo dobrze
ocenione przez uczestników festiwalu.

Przes³uchania festiwalowe rozpoczê³y
siê o godz. 1100. Jak zawsze, podczas
œmigielskiego festiwalu, w jury zasiedli
fachowcy, a tak¿e ludzie zwi¹zani
od lat z festiwalem, czyli: Aleksander Ma-
liszewski (kompozytor, aran¿er, dyry-
gent, puzonista, pianista, by³y kierownik
muzyczny Miêdzynarodowego Festiwa-
lu Muzycznego w Sopocie, laureat wielu
nagród, m.in.: Nagrody Artystycznej
M³odych im. Stanis³awa Wyspiañskiego
za osi¹gniêcia w dziedzinie kompozycji
i dyrygentury), Halina Benedyk (woka-
listka, laureatka „Nagrody Publicznoœci”
na Festiwalu w Opolu w 1987 roku oraz

Miêdzynarodowej Organizacji Festiwali
„FIDOF” na Festiwalu w Sopocie w 1988
roku, aktualnie prowadzi warsztaty wo-
kalne i pracuje jako juror na konkursach
muzycznych) oraz Marzena Osiewicz
(absolwentka Akademii Muzycznej
w Poznaniu, kompozytorka, wokalistka,
pianistka, pedagog œpiewu, wyk³adowca
Policealnego Studium Piosenkarskiego
im Cz. Niemena w Poznaniu).

Przes³uchania trzech kategorii wieko-
wych zakoñczy³y siê wczeœniej
ni¿ siê spodziewano, g³ównie
dziêki sprawnemu ich przepro-
wadzeniu przez niezast¹pione-
go Krzysztofa Kubiaka z Lesz-
na. Pan Krzysztof by³ równie¿
konferansjerem w czasie Kon-
certu Laureatów. Jury nie mia-
³o tego dnia ³atwego zadania.
Jak podkreœlali, poziom by³ wy-
soki, a ich oceny mog³y byæ je-
dynie subiektywne. Z powodu
innych obowi¹zków ar ty-
stycznych Aleksander Mali-
szewski i Halina Benedyk nie
mogli pozostaæ na Koncercie

Laureatów. Jednak pani Halinka, w ich
wspólnym imieniu, z wrodzon¹ ¿yczli-
woœci¹, po¿egna³a siê z uczestnikami
udzielaj¹c im jednoczeœnie kilku cen-
nych wskazówek.

Koncert Laureatów zaszczyci³a swoj¹
obecnoœci¹ ¿ona zmar³ego Henryka Pel-
li - Blandyna Pella wraz z córk¹, rodzin¹
i znajomymi (wœród których by³ Euge-
niusz Latusek, juror „Muzola” z 2007
roku, Polak od lat mieszkaj¹cy w USA).
Wyniki konkursu:

W kategorii wiekowej 9-12 lat pierwsze
miejsce wyœpiewa³a rewelacyjna Zofia
Olga Fryœ z Kalisza, która wykonaniem
piosenki „Modelka” podbi³a serca nie
tylko jury, ale i publicznoœci. Drugie miej-
sce zajê³a Julia Mê¿yñska ze Swarzêdza
piosenk¹ „Bojê siê”, a trzecie Sara Maj-
chrzak z Leszna piosenk¹ „Ene Due
Rabe”. Jury przyzna³o równie¿ wyró¿nie-
nie Aleksandrze G¹siorowskiej z Pozna-
nia.

W kategorii wiekowej 13-15 lat najlepsz¹
wokalistk¹ okaza³a siê Paulina KaŸmier-
czak ze Starego Miasta, która wykona³a
piosenkê „Dzika ró¿a”. Drugie miejsce
zajê³a Julia Szkudlarek równie¿ ze Stare-
go Miasta, która zaœpiewa³a „Uratuj
mnie, uratuj siebie”. Natomiast trzecie
miejsce piosenk¹ „Szyba” wyœpiewa³a
Aleksandra Marcinkowska z D¹brówki.
Jur y przyzna³o dwa wyró¿nienia
w tej kategorii: Aleksandrze Maækowiak

WWWWWarsztaty z Juli¹ Stolpearsztaty z Juli¹ Stolpearsztaty z Juli¹ Stolpearsztaty z Juli¹ Stolpearsztaty z Juli¹ Stolpe
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z Czarnkowa i Natalii Mateckiej z Leszna.

W kategorii wiekowej 16 lat i wiêcej by³o
najwiêcej „pere³ek”. I miejsce zdoby³a zja-
wiskowa laureatka Grand Prix festiwalu
z 2012 roku - Nina Larek z Poznania. Bra-
wurowo wykona³a utwór „Szarp pan bas”.
Drugie miejsce zajê³a Maja Kocowska
z Pobiedzisk za wykonanie piosenki
„Smutek pustych pla¿”, natomiast trze-
cie miejsce zdoby³a Milena Kumór
ze Wschowy piosenk¹ „A jeœli nie znaj-
dziesz”. Wyró¿nienie w tej kategorii
otrzyma³a Monika Tabat z Chodzie¿y -
wielokrotna uczestniczka naszego festi-
walu.

Grand Prix VI Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Dzieci i M³odzie¿y „Mu-
zol” im. Henryka Pelli zdoby³ w niemal-
¿e operowym stylu Jakub Herfort z Bu-
dzynia piosenk¹ „Jedna ³za”.

Nagrody wrêczali: prezes Œmigielskiego
Towarzystwa Kulturalnego - Witold
Omieczyñski, sekretarz ŒTK - Anna Kra-
wiec, dyrektor Centrum Kultury w Œmi-
glu - Eugeniusz Kurasiñski, radna Rady
Miejskiej Œmigla - Beata ¯yto oraz Alek-
sy Adamczewski - prezes Zarz¹du Ban-
ku Spó³dzielczego w Œmiglu. Puchar
Grand Prix ufundowany przez przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla - Wie-
s³awa Kasperskiego wrêczy³a Blandyna
Pella. W trakcie uroczystoœci pojawi³ siê
tak¿e zastêpca burmistrza Œmigla - Mar-
cin Jurga, który z³o¿y³ uczestnikom gra-
tulacje i serdeczne podziêkowania orga-
nizatorom. Wszyscy ¿egnali siê s³owami
„Do zobaczenia za rok” i oby to by³y s³o-
wa prorocze.

M.D.
 foto M. Dymarkowska
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Rozpoczêcie tegorocznego Turniej
Wsi i Osiedli z uwagi na zapowia-

dane upa³y, w trosce o zdrowie zawodni-
ków, zosta³o przesuniête o trzy godziny.
Mimo to, wiêkszoœæ konkurencji roze-
grana zosta³a w ma³o przyjemnym upa-
le. Gor¹ca by³a równie¿, jak zawsze,
atmosfera turniejowa.

Ju¿ od kilku lat, na tydzieñ przed tur-
niejem, rozgrywane s¹ dwie konkuren-
cje - strzelanie z KBKS i wiatrówki. Na-
tomiast w dniu turnieju rozegrano szeœæ
konkurencji, które do ostatnich chwil
by³y dla reprezentacji tajemnic¹.

Pier wsze dwie konkurencje - rzut
do kosza i pchanie opony zosta³y roze-
grane jednoczeœnie. Pierwsza wymaga-
³a od dru¿yn kondycji i wytrzyma³oœci,
bowiem trzyosobowe zespo³y walczy³y
o ka¿dy punkt na silnie nas³onecznionym
boisku. Toczenie opony równie¿ nie oka-

Niet¹¿kowo najlepszeNiet¹¿kowo najlepszeNiet¹¿kowo najlepszeNiet¹¿kowo najlepszeNiet¹¿kowo najlepsze
za³o siê ³atwe, albowiem wielu zawodni-
ków za przekroczenie linii zosta³o zdys-
kwalifikowanych. Najlepszy wynik
osi¹gn¹³ zawodnik z Robaczyny - pchn¹³
oponê na odleg³oœæ 27 metrów i 35 cen-
tymetrów. Sprawnie zosta³a rozegrana
kolejna konkurencja, polegaj¹ca na po-
konaniu slalomu w alkogoglach (okula-
rach imituj¹cych zaburzenia wzroku
i równowagi, tak jak u cz³owieka
pod wp³ywem alkoholu). Jednoczeœnie
startowa³y tu trzy dru¿yny. Najlepsi oka-
zali siê zawodnicy ze Sp³awia. W ten sam
sposób rozegrana zosta³a kolejna konku-
rencja - rzuty lotkami do tarczy. Tu naj-
lepsze wyniki osi¹gnê³a reprezentacja
Starego Bojanowa, zdobywaj¹c ³¹cznie
92 punkty. Tego wyniku pozazdroœci³a im
widocznie burmistrz Œmigla - Ma³gorza-
ta Adamczak, która tu¿ po zawodach
urz¹dzi³a sobie mini turniej z so³tysem

z Karœnic - Zbigniewem Kêdzior¹. Du-
¿ych umiejêtnoœci wymaga³a kolejna kon-
kurencja - slalom taczk¹, na której by³y
u³o¿one na sobie czter y skrzynki.
Tu szybkoœæ musia³a byæ zrównowa¿o-
na z dok³adnoœci¹, skrzynki bowiem
³atwo siê przewraca³y, co przed³u¿a³o
wykonanie zadania. Najlepszy czas w tym
slalomie osi¹gnê³a dru¿yna z Sierpowa.
Najwiêcej emocji i zabawy dostarczy³a,
zarówno zawodnikom, jak i widzom,
ostatnia turniejowa konkurencja - ruro-
skoczki. Wymaga³a ona precyzyjnego
zgrania piêcioosobowej dru¿yny, prze-
mieszczaj¹cej siê na nadmuchanej rurze.
Niektórzy mieli z tym k³opoty, inni ska-
kali tak, jakby robili to codziennie.

ci¹g dalszy na str. 15
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Rodzinny piknik odby³ siê 6 czerwca
na kompleksie sportowym „Orlik”.

Zarz¹d komitetu przygotowa³ atrakcje za-
równo dla dzieci, jak i starszych miesz-
kañców osiedla, w tym równie¿ mecz pi³-
ki no¿nej - „kawalerowie kontra ¿onaci”.
Na pikniku pojawi³o siê kilka nowoœci: se-
niorzy rzucali lotkami do balonów, w któ-
rych kry³y siê nagrody niespodzianki,
a najm³odsi „walczyli” z piniat¹ wype³-
nion¹ cukierkami. Na najlepszych w ka¿-
dej zabawie czeka³y nagrody ufundowa-
ne przez sponsorów oraz medale dla tych,
którzy zajêli trzy pierwsze miejsca. Upo-
minki mo¿na by³o równie¿ wylosowaæ.

Po zakoñczeniu meczu wszyscy uczest-
nicy pikniku opuœcili kompleks boisk
„Orlik” i przeszli na teren Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego na biesiadê przy
grillu. Przewodnicz¹ca - Donata Malak
oraz Zarz¹d Osiedla nr 3 serdecznie dziê-

V Rodzinny Piknik Osiedla nr 3V Rodzinny Piknik Osiedla nr 3V Rodzinny Piknik Osiedla nr 3V Rodzinny Piknik Osiedla nr 3V Rodzinny Piknik Osiedla nr 3

kuje mieszkañcom, którzy pomagali
w przygotowaniu i przeprowadzeniu pik-
niku, Oœrodkowi Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu oraz Kurkowemu Brac-

W sobotê, 13 czerwca br. Zarz¹d
Osiedla nr 4 w Œmiglu zaprosi³

mieszkañców na trzynasty ju¿ festyn or-
ganizowany z okazji Dnia Dziecka. Tego
dnia przygotowano wiele atrakcji
dla dzieci. Szczególnym powodzeniem cie-
szy³ siê, jak zwykle konkurs rysunku
na asfalcie.

Blok zabaw sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i doros³ych przygotowa³y i przepro-

Osiedle nr 4 dla dzieciOsiedle nr 4 dla dzieciOsiedle nr 4 dla dzieciOsiedle nr 4 dla dzieciOsiedle nr 4 dla dzieci
wadzi³y: Agnieszka Walkowiak i Magda-
lena Drótkowska. By³y konkurencje, ta-
kie jak: skoki w workach, skoki na ska-
kance, rzuty do celu, przeci¹ganie liny
i pe³ne emocji biegi z noszami. Dzieci
otrzyma³y s³odkie upominki i liczne nagro-
dy oraz lody „na och³odê”. Na zakoñcze-
nie wszyscy czêstowali siê kie³bas¹
z kot³a. Dziêki uprzejmoœci S³awomira
Starkbauera mo¿na by³o skorzystaæ tak¿e
z przeja¿d¿ki bryczk¹, a dla mi³oœników
koni mechanicznych krótkie przeja¿d¿ki
ufundowali motocykliœci ze œmigielskiej
grupy „Wind Wolves”.

W ramach festynu zosta³ równie¿ roze-
grany trzynasty Turniej Siatkówki Mie-
szanej o puchar przewodnicz¹cego Zarz¹-
du Osiedla nr 4. Po zaciêtej walce zwy-
ciê¿y³a dru¿yna „Drobnik i Spó³ka”
wygrywaj¹c z „W³óczykijami” i „Or³ami”.
Turniej sêdziowa³ Piotr Olejnik. Po trzech

turniejach na boisko weszli doroœli.
Wspó³organizatorami festynu byli: Cen-

trum Kultury w Œmiglu, Oœrodek Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu oraz
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych.

Wszystkim darczyñcom, harcerzom
z 11 SHDW „W³óczykije” ze Œmigla i oso-
bom zaanga¿owanym w przygotowanie
imprezy serdecznie dziêkujê.

W³odzimierz Drótkowski
 foto archiwum

W niedzielê, 14 czerwca w Starym
Bojanowie odby³ siê festyn spor-

towo-rekreacyjny. G³ównym organizato-
rem imprezy by³a Rada So³ecka wsi
Stare Bojanowo, któr¹ wspar³y: Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
oraz Centrum Kultury w Œmiglu.

OKFiR przygotowa³ szereg konkursów
i nagród. Ka¿dy móg³ pobraæ kar tê
i przechodz¹c od stanowiska do stano-
wiska wzi¹æ udzia³ w konkurencjach.
By³y rzuty woreczkami przez obrêcz,
strza³y do ma³ej bramki, rzuty hula hop
na pi³ki lekarskie, slalom oraz skoki

Zabawa w StarZabawa w StarZabawa w StarZabawa w StarZabawa w Starym Bojanowieym Bojanowieym Bojanowieym Bojanowieym Bojanowie
w workach.

Po dwóch godzinach za-
bawy prowadz¹cy zliczy-
li punkty i wy³onili najlep-
sze trójki w trzech kate-
goriach wiekowych:
do 13 lat, 14-16 lat oraz
doroœli.

Zwyciêzcy otrzymali na-
grody rzeczowe oraz dy-
plomy. Imprezie towarzy-
szy³y tak¿e inne liczne
atrakcje.

OKFiR
foto OKFiR

twu Strzeleckiemu w Œmiglu za udostêp-
nienie terenu, jak równie¿ niezawodnym
sponsorom.

AKA, A. Kasperska

MOQSUVXY [\] [^_`a_Konkursy dla dzieciKonkursy dla dzieciKonkursy dla dzieciKonkursy dla dzieci

Uczestnicy turUczestnicy turUczestnicy turUczestnicy turUczestnicy turniejuniejuniejuniejunieju

bRRRRysunek na asfelcie cieszy³ siêysunek na asfelcie cieszy³ siêysunek na asfelcie cieszy³ siêysunek na asfelcie cieszy³ siêysunek na asfelcie cieszy³ siê
powodzeniempowodzeniempowodzeniempowodzeniempowodzeniem

OKFiR prOKFiR prOKFiR prOKFiR prOKFiR przygotowa³ konkursyzygotowa³ konkursyzygotowa³ konkursyzygotowa³ konkursyzygotowa³ konkursy
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Koœció³ parafialny w Buczu pwKoœció³ parafialny w Buczu pwKoœció³ parafialny w Buczu pwKoœció³ parafialny w Buczu pwKoœció³ parafialny w Buczu pw. œw. œw. œw. œw. œw. Barbar. Barbar. Barbar. Barbar. Barbaryyyyy

Dzieje koœcio³a s¹ nierozerwalnie
zwi¹zane z nieistniej¹c¹ ju¿ wsi¹

Grobia, na terenie której powsta³ folwark
Dêbina. Koœció³ w Grobi istnia³ ju¿ w XIV
wieku. Œwiadczy o tym dokument po-
wsta³y w 1440 roku. W XVI wieku koœció³
znalaz³ siê w posiadaniu dysydentów, któ-
rym przekaza³ go Jan Bronikowski. Stan
koœcio³a uleg³ pogorszeniu i jak wynika
z wizytacji dokonanej w 1610 roku przez
Happa: „By³a niegdyœ wieœ zwana Gro-
bi¹, w której siê tylko zagrodnicy znaj-
dowali. Jak pamiêæ ludzka siêga by³ w tej
wsi koœció³ pod tytu³em N.M. Panny: ten
gdy ze staroœci zniszcza³, niejaka pani Go-
³aniecka, wdowa, wystawi³a w jego miej-
sce nowy. Ale gdy póŸniej te¿ sama do-
bra swoje, to jest wieœ Grobi¹ z zagrod-
nikami i wieœ Bucz z kmieciami ur. Jano-
wi Bronikowskiemu przeda³a ten, jako
heretyk, koœció³ spustoszy³, wieœ Grobiê
zniós³ ca³kiem wraz z zabudowaniami

plebañskimi i szko³¹, tak i¿ tylko nagie
œciany koœcio³a pozosta³y, a granice
od plebañskich pól zosta³y rozorane”.

Koœció³ zosta³ odzyskany w 1641 roku,
a 16 czerwca 1664 roku bp Maciej Kur-
ski poœwiêci³ koœció³ pw. œw. Barbary
mêczenniczki. Na pocz¹tku XVIII wieku
w³aœcicielem Bucza by³ Andrzej Mielêc-
ki. Istniej¹ca tam kaplica pocz¹tkowo s³u-
¿y³a arianom. Nastêpnie zosta³a przeka-
zana katolikom i w 1720 roku zosta³a po-
œwiêcona.

Istniej¹cy obecnie koœció³ wybudowa-
no w 1782 roku. Wczeœniej, bo we wspo-
mnianym 1720 roku bp. Andrzej Szo³dr-
ski przeniós³ na kaplicê prawa maj¹tko-
we i parafialne. Drewniany koœció³, wokó³
którego znajduje siê czynny cmentarz
jest orientowany, konstrukcji szkieleto-
wej, osadzony na ceglanym cokole, zbu-
dowany na planie krzy¿a równoramien-
nego z trójbocznie zamkniêtym prezbi-

terium. Dachy s¹ dwuspadowe, kryte
gontem, a nad krucht¹ blacha. Wie¿a
wybudowana jest w s³up, a na niej znaj-
duje siê he³m z latarni¹ i chor¹giewk¹
z dat¹ 1595. Na jednej z belek wewn¹trz
koœcio³a umieszczona jest data 1782. Po-
sadzka jest ceglano-kamienna. Okna
s¹ prostok¹tne i pó³koliœcie zamkniête.

Przy koœciele znajduje siê drewniana
dzwonnica konstrukcji s³upowej, oszelo-
wana, nakryta namiotowym daszkiem.
Dzwon zosta³ odlany w XVII wieku
w Gdañsku. Barokowy o³tarz g³ówny po-
chodzi z po³owy XVII wieku. Po bokach
znajduj¹ siê figury œw. Piotra i Paw³a,
a w zwieñczeniu œw. Barbary i anio³ów
oraz obraz Zwiastowania Marii Panny.
W lewym o³tarzy bocznym umieszczono
obraz œw. Barbary. W prawym o³tarzu
bocznym znajduje siê obraz œw. Benoma.

Jan Pawicki

Uczniowie klas III a i III b wraz z wy-
chowawcami - Dorot¹ Domaga³¹

i Renat¹ Kamieniarz przygotowa³y „Baj-
kê o dwunastu miesi¹cach”. Przedstawie-
nie to zosta³o zaprezentowane na scenie
Centrum Kultury w Œmiglu 12 czerwca
2015 roku. Pocz¹tkowo skierowane by³o
do œmigielskich przedszkolaków

Dwanaœcie miesiêcy na scenie CentrDwanaœcie miesiêcy na scenie CentrDwanaœcie miesiêcy na scenie CentrDwanaœcie miesiêcy na scenie CentrDwanaœcie miesiêcy na scenie Centrum Kulturum Kulturum Kulturum Kulturum Kulturyyyyy

i uczniów klas m³odszych szko³y podsta-
wowej. Natomiast o godzinie 1700 na wi-
downi zebra³y siê rodziny ma³ych arty-
stów oraz ich znajomi i s¹siedzi.
To dla nich uczniowie wyst¹pili po raz
trzeci. Wszystkie
spektakle zosta³y
ciep³o przyjête przez
widowniê. Szczegól-
nie ¿ywo reagowa³y
grupy przedszkol-
ne, które z du¿¹
uwag¹ œledzi³y losy
ma³ej Anulki.

Nie by³o to pierw-
sze przedstawienie
przygotowane przez
wymieniony powy-
¿ej nauczycielski
duet. Tradycj¹ bo-

wiem sta³o siê, ¿e co trzy lata, zanim
wychowankowie ukoñcz¹ trzeci¹ kla-
sê, ¿egnaj¹ nauczanie pocz¹tkowe
spektaklem teatralnym. Tradycj¹ sta-
³o siê równie¿ to, ¿e spektakle s¹ œwiet-
nie przygotowane nie tylko pod wzglê-
dem merytorycznym, ale i dekoracyj-
nym. Wystrój, rekwizyty oraz stroje
przygotowuj¹ same wychowawczynie,
które nie mo¿na pos¹dziæ o brak kre-
atywnoœci. Nic wiêc dziwnego, ¿e spek-
takle przez nie przygotowane ogl¹da
siê z ogromn¹ przyjemnoœci¹.

M.D.
foto M. Dymarkowska

cdeg dhijkMali aktorMali aktorMali aktorMali aktorzy na sceniezy na sceniezy na sceniezy na sceniezy na scenie
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Historia z poezj¹ w tleHistoria z poezj¹ w tleHistoria z poezj¹ w tleHistoria z poezj¹ w tleHistoria z poezj¹ w tle
Uczennica klasy VIb Szko³y Podstawo-

wej w Czaczu - Marianna Han 29 maja
2015 r. odebra³a w Poznaniu nagrodê za
zajêcie II miejsca w regionalnym konkur-
sie „Poezja z histori¹ w tle” organizowa-
nym przez Instytut Pamiêci Narodowej
Oddzia³ w Poznaniu. Konkurs polega³ na
napisaniu wiersza, który sw¹ treœci¹ na-
wi¹zywa³ do wydarzeñ historycznych
zwi¹zanych z najbli¿sz¹ okolic¹ lub ro-
dzin¹. Marianna zdoby³a drugie miejsce,
co jest du¿ym wyró¿nieniem i docenie-
niem jej talentu poetyckiego. Poni¿ej
przedstawiamy wiersz, który podczas
gali wrêczania nagród odczyta³a w obec-
noœci wielu znakomitych goœci oraz in-
nych uczestników konkursu.
„Dwa krzy¿e”
Dziecko smutne a chlebak pusty
Rok piêædziesi¹ty szósty
Od krwi czerwonej splamione chusty
Rok piêædziesi¹ty szósty
Praca przerwana, strajk honorowy
W owego roku dzieñ czerwcowy.
W imiê wolnej Polski odbudowy
W owego roku dzieñ czerwcowy.
Lecz w³adza z g³osem ludu siê nie godzi
I wojsko na ulicê Poznania wychodzi
I strzela do swych rodaków, braci
A lud ostatni¹ garstkê nadziei ju¿ traci
S¹ zabici, dziecko w ramionach ojca kona
Lecz przyjdzie czas kiedy zemsta siê do-
kona
I sta³o siê po latach, zwyciêstwo odnie-
œliœmy
A dla bohaterów w Poznaniu dwa krzy¿e
wznieœliœmy.

Alicja w Krainie CzarAlicja w Krainie CzarAlicja w Krainie CzarAlicja w Krainie CzarAlicja w Krainie Czarówówówówów
5 maja 2015 r. uczniowie czackiej szko³y
wraz z nauczycielami udali siê do Teatru
Wielkiego w Poznaniu na widowisko ba-

WWWWWieœci ze szko³y w Czaczuieœci ze szko³y w Czaczuieœci ze szko³y w Czaczuieœci ze szko³y w Czaczuieœci ze szko³y w Czaczu
letowo-operowo-akrobatyczne pt. „Alicja
w Krainie Czarów”. Pomys³odawc¹ i re-
¿yserem spektaklu by³a Anna Nie-
dŸwiedŸ, muzykê skomponowa³ Gabriel
Kaczmarek, a wykonawc¹ by³a Sinfoniet-
ta Polonia pod batut¹ Cheung Chau. Na
scenie wyst¹pi³o ponad 120 osób. Obok
zawodowych wykonawców widzowie
mogli podziwiaæ uczniów Szko³y Baleto-
wej Anny NiedŸwiedŸ oraz Niepublicznej
Szko³y Sztuki Tañca i Szko³y Artystycz-
no-Akrobatycznej. Ponad dwugodzinne
przedstawienie by³o przerywane brawa-
mi i okrzykami zachwytu. Fascynowa³o
nie tylko tañcami i pokazami akrobatycz-
nymi, ale równie¿ niezwyk³ymi kostiuma-
mi i scenografi¹. Spektakl przeniós³ wi-
dzów do tajemniczej krainy baœni, cza-
rów, niesamowitych zdarzeñ. By³ on opo-
wieœci¹ o poszukiwaniu przyjaŸni i w³a-
snej to¿samoœci. Ogl¹daj¹cy nagrodzili
wystêpuj¹cych d³ugimi brawami.

Szkolna Olimpiada SporSzkolna Olimpiada SporSzkolna Olimpiada SporSzkolna Olimpiada SporSzkolna Olimpiada Sportowa Klas I-IIItowa Klas I-IIItowa Klas I-IIItowa Klas I-IIItowa Klas I-III
1 czerwca 2015 r. w Czaczu odby³a siê

Szkolna Olimpiada Sportowa klas I-III.
Uczniowie mogli wystartowaæ w trzech
wybranych przez siebie konkurencjach
w: biegu prze³ajowym, skoku w dal, rzu-
tach do celu, rzutach pi³k¹ lekarsk¹, bie-
gu na 40 m i skokach przez skakankê.
Po zaciêtej walce, najlepsi stanêli na po-
dium i odebrali z r¹k wicedyrektor - Ma-
rii Szudry medale.

Ocaliæ od zapomnienia…Ocaliæ od zapomnienia…Ocaliæ od zapomnienia…Ocaliæ od zapomnienia…Ocaliæ od zapomnienia…
29 maja na cmentarzu parafialnym
w Czaczu odby³a siê wzruszaj¹ca uroczy-
stoœæ upamiêtniaj¹ca Józefa Kozicê - po-
wstañca wielkopolskiego, który zgin¹³
pod Rynarzewem w 1919 r. W obecnoœci
burmistrza Œmigla - Ma³gorzaty Adam-
czak, ksiêdza proboszcza - Piotra Markie-

wicza, dyrektor - Renaty Stachowskiej,
radnego i so³tysa wsi Czacz - Lecha ̄ aka,
pocztów sztandarowych OSP Czacz, Ze-
spo³u Szkó³ w Starym Bojanowie, Zespo-
³u Szkó³ w Czaczu, harcerek i uczniów
z czackiej szko³y oraz rodziny powstañ-
ca zosta³a ustawiona pami¹tkowa tablica.
Ten nieznany grób odkry³y uczennice
klasy III gimnazjum realizuj¹c projekt.
Nawi¹za³y w tej sprawie kontakt z Mu-
zeum Powstania Wielkopolskiego w Po-
znaniu, który ufundowa³ tablicê. Dzia³a-
nia uczennic sta³y siê pocz¹tkiem kolej-
nego projektu, którego celem jest odkry-
cie i oznakowanie grobów czackich bo-
haterów.

¯ycie codzienne w star¯ycie codzienne w star¯ycie codzienne w star¯ycie codzienne w star¯ycie codzienne w staro¿ytnym Rzymieo¿ytnym Rzymieo¿ytnym Rzymieo¿ytnym Rzymieo¿ytnym Rzymie
„¯ycie codzienne w staro¿ytnym Rzymie”
to temat lekcji, któr¹ uczniowie klasy IV
przygotowali wykorzystuj¹c elementy
dramy. Ch³opcy przebrani za rzymskich
legionistów æwiczyli szyk bojowy, a na-
stêpnie uczestniczyli w uczcie, któr¹
przygotowa³y ich kole¿anki przebrane za
rzymianki. Wspólnie spo¿ywali posi³ki
przygotowane przez uczennice: kurcza-
ka w miodzie, placki z dodatkiem ró¿-
nych zió³, sery i owoce. Nastêpnie odby-
³a siê walka gladiatorów, która w prze-
sz³oœci by³a istotnym elementem rozryw-
ki Rzymian. Widzami byli nie tylko na-
uczyciele, ale i przybyli rodzice.

Festiwal NaukiFestiwal NaukiFestiwal NaukiFestiwal NaukiFestiwal Nauki
W œrodê 20 maja odby³ siê Festiwal Na-
uki, który by³ podsumowaniem ca³orocz-
nej pracy uczniów i nauczycieli. Odby³ siê
on w ramach programu „Szko³a z klas¹
2.0”. W trakcie festiwalu uczniowie pre-
zentowali wyniki swojej pracy na zajê-
ciach. Zaproszeni uczniowie obejrzeli
pokaz obs³ugi zadañ multimedialnych
„Tajemnice przyrody” i interaktywnego
testu matematycznego, prezentacjê mul-
timedialn¹ dokumentuj¹c¹ wspó³pracê
pierwszoklasistów i ko³a fotograficznego.
Ponadto uczniowie klasy Ib zaprezento-
wali plansze, które wykonali podczas
trwania projektu. Ostatni¹ czêœci¹ festi-
walu by³ pokaz w³aœciwoœci graniastos³u-
pów oraz pokaz z wykorzystaniem zesta-
wu o odnawialnych Ÿród³ach energii.

Po zaprezentowaniu siê wszystkich
uczestników nast¹pi³o krótkie podsumo-
wanie oraz przypomnienie zasad z Ko-
deksu 2.0. Uczniowie zapoznali siê tak¿e
z plakatem, krótko omówili i uzasadniali
jego poszczególne punkty.

ZS w Czaczu
 foto archiwum

PrPrPrPrPrzed Tzed Tzed Tzed Tzed Teatreatreatreatreatrem Wem Wem Wem Wem Wielkim w Poznaniuielkim w Poznaniuielkim w Poznaniuielkim w Poznaniuielkim w Poznaniu
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Z dniem 12 czerwca br. zakoñczy³ siê
projekt pt. „Chatka Puchatka”. By³

on realizowany w ramach programu
„Na dobr y pocz¹tek Fundacji BGK
im. J.K. Steczkowskiego”. Stworzone go
we wspó³pracy z Zarz¹dem Szkó³ i Pla-
cówek Oœwiatowych w Œmiglu, Szko³¹
Podstawow¹ w Œmiglu i Oœrodkiem Po-
mocy Spo³ecznej w Œmiglu.

Zajêcia odbywa³y siê od stycznia
do czerwca, raz w tygodniu i uczestni-
czy³o w nich 25 dzieci w wieku 5- 8 lat
z gminy Œmigiel. Projekt mia³ na celu: or-
ganizacjê zajêæ edukacyjno-rozwojo-
wych, edukacjê poprzez zabawê oraz za-
chêcenie rodziców do tworzenia lokal-
nych grup zabawowych. Zajêcia ogólno-
rozwojowe prowadzi³a Rozalia Klecha,
jêzykowe - Anna Nowicka, zajêcia psy-
choedukacyjne, w tym równie¿ dla rodzi-
ców - Magdalena Kryœ, a logopedyczne -
Honorata Nowak. Wszystkie zajêcia pro-
wadzono w formie twórczych zabaw pla-
stycznych, jêzykowych, zagadek i ekspe-
rymentów z ró¿nymi przedmiotami, prze-
platanych krótkimi æwiczeniami dramo-
wo-ruchowymi. W ramach projektu zor-
ganizowano równie¿ wyjazdy do: Widzi-
Misie we W³oszakowicach, Deli Parku
w Trzebawiu oraz do Zoo w Poznaniu.
Podczas ka¿dej wycieczki dzieciom
i opiekunom (Rozalii Klecha, Monice
W³och, Izabelli Szablewskiej) towarzy-
szyli zainteresowani rodzice i rodzeñstwo
uczestników projektu.

Chatka Puchatka dobieg³a koñcaChatka Puchatka dobieg³a koñcaChatka Puchatka dobieg³a koñcaChatka Puchatka dobieg³a koñcaChatka Puchatka dobieg³a koñca
Uroczyste podsu-

mowanie projektu
w formie rodzinnego
pikniku odby³o siê
12 czerwca br. na pla-
cu zabaw w Koszano-
wie, który bezp³atnie
udostêpni³ nam so³-
tys - Piotr Wasielew-
ski. Podczas pikniku
dzieci i rodzice zaan-
ga¿owani byli w licz-
ne gry i zabawy min.
w: œcie¿kê eduka-
cyjn¹, podczas której
nale¿a³o wykonaæ
6 ró¿nych zadañ.
Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ przeci¹gania
liny. W tej konkurencji wziêli udzia³ ro-
dzice kontra wolontariusze ze œmigiel-
skiego gimnazjum, którzy pomagali IN-
DZE w organizacji rodzinnej uroczysto-
œci. Dla dzieci by³y przyszykowane tak-
¿e s³odkoœci i lody, a dla rodziców kawa
i s³odki poczêstunek. Na koniec mo¿na
by³o zjeœæ kie³basê z paleniska. Uczest-
nicy projektu otrzymali równie¿ dyplomy
oraz ksi¹¿eczki.

Mamy nadziejê, ¿e nasze zajêcia by³y
dla najm³odszych skarbnic¹ inspiracji,
kreatywnoœci i wiedzy, a zaplanowany
program zajêæ pozwoli³ rozwin¹æ u dzie-
ci umiejêtnoœci poznawcze, psychofizycz-
ne i spo³eczne.

Serdecznie dziêkujemy naszym partne-

rom: pani Barbarze Kuderskiej - kierow-
nik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmi-
glu, panu Witoldowi Kulusowi - kierow-
nikowi Zarz¹du Szkó³ i Placówek Oœwia-
towych w Œmiglu, panu Robertowi Plew-
ka - dyrektorowi Szko³y Podstawowej
w Œmiglu za pomoc i wsparcie w realiza-
cji projektu, so³tysowi Koszanowa - Pio-
trowi Wasielewskiemu za udostêpnienie
placu zabaw, Monice W³och za opiekê
nad uczestnikami projektu podczas wy-
jazdów oraz wolontariuszom z Gimna-
zjum im. Konstytucji 3 Maja w Œmiglu za
pomoc w organizacji pikniku rodzinne-
go.

Izabella Szablewska
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Spo-

³ecznych INGA, foto archiwum

W roku szkolnym 2014/2015 ucznio-
wie klasy IV Zespo³u Szkó³ w Bro-

nikowie, z inicjatywy wychowawcy - Pau-
liny Jurgi, wziêli udzia³ w zajêciach Ko-
lorowego Uniwersytetu na UAM
w Poznaniu.

Rok Akademicki 2014/2015 rozpocz¹³
siê Uroczyst¹ Inauguracj¹ 15.10.2014 r.,
na którym Kolorowi Studenci wys³ucha-
li wyk³adu inauguracyjnego dr. Tomasza
Skireckiego pn. „Kolorowe symbole Au-
sralii”. Kolejne wyk³ady odbywa³y
siê co miesi¹c, a zakoñczy³y Uroczystym
Absolutorium w Auli UAM w Poznaniu
10.06.2015, gdzie Kolorowi Studenci po-
jawili siê wraz ze swoimi rodzinami oraz
wychowawc¹. Tego dnia stali siê absol-
wentami Kolorowego Uniwersytetu.

Kolorowi Studenci przez ca³y rok aka-
demicki wys³uchali wyk³adów na nastê-
puj¹ce tematy: „Po co chodzimy do szko-
³y?” dr. £ukasza Kaczmarka (Wydzia³ Hi-
storyczny), „Czy Boga mo¿na wyliczyæ?”
ks. prof. UAM dr. hab. Piotra Ostañskie-

KolorKolorKolorKolorKolorowi Studenci z Browi Studenci z Browi Studenci z Browi Studenci z Browi Studenci z Bronikowaonikowaonikowaonikowaonikowa
go (Wydzia³ Teologiczny), „Mam prawo
do… ochrona praw dziecka” dr Julii Woj-
nowskiej-Radziñskiej (Wydzia³ Prawa
i Administracji), „Maszyna wiedzy - mo-
tor myœlenia” prof. dr hab. Ewy Nowak
(Wydzia³ Nauk Spo³ecznych),
„Jak mówi¹ po angielsku mali (afro)ame-
rykanie?” dr. Rados³awa Dylewskiego
(Wydzia³ Anglistyki), „Zabawy z chemi¹”
dr. Grzegorza Krzyœko (Wydzia³ Chemii)
oraz „Z czym to siê je? O roœlinach u¿yt-
kowych” dr. Karola Wêglarskiego
i mgr Joanny Gadziñskiej.

Uroczyste Absolutorium Kolorowego
Uniwersytetu w roku akademickim
2014/2015 rozpoczê³o siê odœpiewaniem
hymnu Gaude Mater, a nastêpnie rektor
Kolorowego Uniwersytetu - prof. dr hab.
Zbigniew Pilarczyk wraz z Rad¹ Na-
ukow¹ Kolorowego Uniwersytetu uro-
czyœcie przywitali Kolorowych Studen-
tów oraz zaproszonych goœci. Kolorowi
Studenci wys³uchali krótkiego koncertu
muzyki gospel w wykonaniu grupy Go-

spel Joy. Nastêpnie rektor Kolorowego
Uniwersytetu wrêczy³ ka¿demu z osob-
na Dyplom Absolwenta.

Paulina Jurga
foto archiwum

KolorKolorKolorKolorKolorowy Student z Browy Student z Browy Student z Browy Student z Browy Student z Bronikowaonikowaonikowaonikowaonikowa

lmnopqmrstuv wxPodsumowanie prPodsumowanie prPodsumowanie prPodsumowanie projektu w forojektu w forojektu w forojektu w forojektu w formie zabawymie zabawymie zabawymie zabawymie zabawy
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Wbrew pozorom by³o to trudne i wyczer-
puj¹ce zadanie.

Sprawne przeprowadzenie imprezy za-
wdziêczamy trzem sk³adom sêdziow-
skim, którym dziêkujemy za pomoc.
Turniej Wsi i Osiedli zakoñczono podsu-
mowaniem i rozdaniem dyplomów, cze-

W czwartek, 2 lipca w gminie Œmi-
giel goœci³ Rektor Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr
hab. Grzegorz Skrzypczak. Tematem
rozmów by³o podjêcie wspó³pracy gmi-
ny z uczelni¹ na wielu p³aszczyznach.
Goœæ odwiedzi³ m.in. firmê Michel, spe-
cjalizuj¹c¹ siê unikatow¹, w skali kraju,
technik¹ produkcji pasz dla zwierz¹t.

M.M., foto M. Majer

Rektor w ŒmigluRektor w ŒmigluRektor w ŒmigluRektor w ŒmigluRektor w Œmiglu

ków o wartoœci 200 z³ dla ka¿dej dru¿y-
ny oraz statuetek. Najlepsza w tym roku
okaza³a siê reprezentacja wsi Niet¹¿ko-
wo - to ona odebra³a statuetkê ufundo-
wan¹ przez przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Œmigla - Wies³awa Kasperskie-
go. Drugie miejsce zajê³o Stare Bojano-
wo - gospodarz turnieju, a trzecie Nowa

Wieœ. Wielkie brawa nale¿¹ siê tak¿e
dru¿ynie z Przysieki Polskiej, która
w niepe³nym sk³adzie - 6 osób (pozosta-
³e dru¿yny sk³ada³y siê z osób piêtnastu)
nie podda³a siê, wystartowa³a w turnieju
i zajê³a ósme miejsce. Ostatnie miejsce
zajê³a reprezentacja z Czacza, która zdo-
by³a jedynie punkty ze strzelania. Osta-
tecznie dru¿yna ta zrezygnowa³a z udzia-
³u w turnieju.

Specjalne nagrody czeka³y te¿ na najm³od-
szego i najstarszego uczestnika zawodów.
Byli nimi: Anastazja £ukaszewska i Tadeusz
Dekiert, którzy odebrali z r¹k fundatorki,
burmistrz Œmigla - Ma³gorzaty Adamczak
bony o wartoœci 200,00 z³ .

Organizatorzy imprezy nie podo³aliby
temu przedsiêwziêciu, gdyby nie spon-
sor - Bank Spó³dzielczy w Œmiglu oraz
firmy i instytucje, dziêki którym uda³o
siê skompletowaæ akcesoria niezbêdne
do przeprowadzenia konkurencji: Cen-
trum Ogrodnicze El¿biety Jankowskiej,
Szko³a Podstawowa w Œmiglu, Market
Dino, Serwis i Myjnia Samochodowa
Romana Ratajczak, czy Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w Œmiglu. Podziêkowania nale¿¹
siê tak¿e Radzie So³eckiej wsi Stare Bo-
janowo i gospodarzowi obiektu za pomoc
w organizacji turnieju.

M.D. foto M. Dymarkowska

cd. ze strony nr 10
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Na ostatnim, szóstym spotkaniu w ra
mach kampanii „Uzale¿nia mnie tyl-

ko sport” sporo siê dzia³o!
Odby³o siê ono 13 czerwca w Lesznie

i wziê³o w nim udzia³ blisko sto osób re-
prezentuj¹cych Œmigiel.

Koordynatorka - Danuta Strzelczyk
przygotowa³a i rozpisa³a ca³y plan bie-
gów. Niestety nie mog³a pojechaæ
do Leszna ze wzglêdu na inne obowi¹zki
- równie¿ spor towe. Wiedzieliœmy,
¿e mamy du¿e szanse na dobre miejsca
w poszczególnych kategoriach, ale na-
prawdê nie spodziewaliœmy siê miejsca
na podium we wszystkich konkuren-
cjach! Wyniki zosta³y sprawdzone i po-
twierdzone oraz podpisane przez przed-
stawicieli/koordynatorów wszystkich
gmin, koordynatora subregionu oraz
przedstawicieli UMWW. Tego dnia jed-
nak nie wyniki i nagrody okaza³y siê naj-
wa¿niejsze. Istotny by³ bowiem czas spê-
dzony z dzieckiem. Najbardziej cieszy
fakt, ¿e w naszej gminie jest wielu rodzi-
ców, którzy potrafi¹ z dzieæmi bawiæ siê
na sportowo, a przy okazji rozs³awiaæ
nasz¹ gminê.
Wyniki zmagañ:
Przedszkola - grupa I
1. Œmigiel
2. Leszno
3. Zb¹szyñ

Œmigielanie uzale¿nieni od sporŒmigielanie uzale¿nieni od sporŒmigielanie uzale¿nieni od sporŒmigielanie uzale¿nieni od sporŒmigielanie uzale¿nieni od sportu!tu!tu!tu!tu!
Klasy 1-3 - grupa II
1. Œmigiel
2. Leszno
3. Miejska Górka
Klasy 4-6 - grupa III
1. Leszno
2. Miejska Górka
3. Œmigiel
Gimnazja - grupa IV
1. Miejska Górka
2. Leszno
3. Œmigiel
Szko³y ponadgimnazjalne - grupa V
1. Miejska Górka
2. Leszno
3. Œmigiel

W koñcowej klasyfikacji naszego sub-
regionu gmina Œmigiel zajê³a pierwsze
miejsce przed Lesznem, Miejsk¹ Górk¹,
Zb¹szyniem, powiatem grodziskim i Miê-
dzychodem! Za wynikami id¹ nagrody:
I miejsca to weekendowe wyjazdy do ho-
telu nad jeziorem, III miejsca to bony
o wartoœci 200 z³otych na zakupy w De-
cathlonie. Niezapomniane bêd¹ na pew-
no wspomnienia zawodników. Trzeba za-
znaczyæ, ¿e ka¿dy wyjazd by³ spotkaniem
rodzinnym. Œwiadczy o tym choæby ro-
dzina Hamrolów, gdzie startowa³a mama
Violetta, tato £ukasz i synowie Tymote-
usz i Bartosz, tak¿e rodzina JóŸwiaków
w sk³adzie: mama Iwona, tato Robert oraz

Jakub i Sara, rodzina Czarneckich wraz
ze swoimi rodzinnymi kibicami i fotore-
porterami, mocny sk³ad rodziny Szku-
dlarków z panem Micha³em na czele,
rodzina Zieliñskich w czteroosobowym
sk³adzie oraz rodzina Skrzypczaków
z Marysi¹ i Wiktorem i wielu, wielu in-
nych. Ka¿demu zawodnikowi nale¿¹ siê
osobne gratulacje i podziêkowania. Tak
naprawdê ka¿dy da³ z siebie coœ, które
przynios³o niesamowite wyniki. Warto
jeszcze wspomnieæ, ¿e w œmigielskiej
ekipie bra³a udzia³ burmistrz Ma³gorza-
ta Adamczak z Krystianem.

Przed nami jeszcze spotkanie podsumo-
wuj¹ce kampaniê i wyjazd do Karpacza
zasponsorowany przez Iwonê i Roberta
JóŸwiaków. Bêdzie okazja do powspomi-
nania!

OKFiR, foto archiwum

����ReprReprReprReprezentacja Œmigla by³a tak liczna,ezentacja Œmigla by³a tak liczna,ezentacja Œmigla by³a tak liczna,ezentacja Œmigla by³a tak liczna,ezentacja Œmigla by³a tak liczna,
 ¿e nie mieœci³a siê na zdjêciach ¿e nie mieœci³a siê na zdjêciach ¿e nie mieœci³a siê na zdjêciach ¿e nie mieœci³a siê na zdjêciach ¿e nie mieœci³a siê na zdjêciach
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Zajêcia z symulatorem staroœci, æwi-
czenia na wózkach inwalidzkich lub

z opask¹ na oczach - tak bêd¹ poznawaæ
wolontariat gimnazjaliœci z 30 szkó³
w Wielkopolsce, w tym cz³onkowie Szkol-
nego Klubu Wolontariusza z Gimnazjum
im. Konstytucji 3 Maja w Œmiglu. Pro-
gram „Wolontariat z klas¹” to kolejny pro-
jekt, do jakiego przyst¹pili wolontariusze
pod opiek¹ koordynatora - Izabelli Sza-
blewskiej oraz opiekuna programu - Alek-
sandry Adamek. Stowarzyszenie Centrum
Promocji Inicjatyw Spo³ecznych „CREO”
jest inicjatorem programu, który ma na
celu: zwrócenie uwagi na aktywnoœæ spo-
³eczn¹ wœród gimnazjalistów, zachêcenie
m³odzie¿y do podejmowania inicjatyw spo-
³ecznych, promowanie idei wolontariatu,
wielkodusznoœci oraz samoistnej chêci po-
magania innym, a tak¿e uwra¿liwienie m³o-

WWWWWolontariat z klas¹olontariat z klas¹olontariat z klas¹olontariat z klas¹olontariat z klas¹
dych ludzi na potrzeby
osób starszych oraz
niepe³nosprawnych.
W trakcie przedsiê-
wziêcia, które sk³ada
siê z kilku etapów, wo-
lontariusze bêd¹
uczestniczyli w warsz-
tatach, cyklicznych ak-
cjach, itd. Efektem koñ-
cowym ma byæ wypra-
cowanie oraz zrealizo-
wanie inicjatywy
na rzecz jednej z grup:
osób starszych lub nie-
pe³nosprawnych.
Pierwsze warsztaty
m³odzie¿ ma ju¿ za sob¹. Odby³y siê one
28 maja br. Podczas zajêæ poruszono te-
mat staroœci. Warsztaty prowadzi³a trener-

ka ze stowarzyszenia CREO z Poznania -
Nina Woderska.

ISZ, foto archiwum

W Zespole Szkó³ w Starej Przysiece
Drugiej odby³a siê 22 czerwca br.

Szkolna Olimpiada Sportowa uczniów
klas I-III miejscowej SP oraz Szko³y Fi-
lialnej w Wonieœciu.

Celem imprezy by³a: promocja aktyw-
nego i zdrowego stylu ¿ycia, integracja
zespo³ów klasowych i szkolnych, kon-
frontacja w³asnych umiejêtnoœci z umie-
jêtnoœciami rówieœników z innych klas
i szkó³, popularyzacja sportu oraz zasad
fair play. Na uczestników czeka³y ró¿no-
rodne dyscypliny sportowe, m.in.: wyœci-
gi z woreczkami, skoki w workach, rzu-
ty do celu, tor przeszkód, skoki na ska-

OlimpiadaOlimpiadaOlimpiadaOlimpiadaOlimpiada

kance, turniej pi³ki no¿nej, dwa ognie
oraz zagadki w jêzyku angielskim. By³o
wiele emocji, zabawy i radoœci. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ by³o przedstawienie te-

atralne i piosenka na temat zdrowego
od¿ywiania przygotowane przez uczest-
ników ko³a teatralnego oraz zajêæ œwie-
tlicy szkolnej (pod kierunkiem Izabeli
W³odarczak i Magdaleny Schulz).

Po zakoñczeniu czêœci artystycznej,
uczestnikom zosta³y wrêczone dyplomy
oraz symboliczne nagrody. Wszystkim
dzieciom oraz paniom ze Szko³y Filialnej
w Wonieœciu bardzo dziêkujemy za wi-
zytê w Starej Przysiece Drugiej oraz tak
emocjonuj¹ce sportowe zmagania.

Donata Kowalczyk
Magdalena Schulz

Izabela W³odarczak

Tegoroczny „Festyn Œwiêtojañski”,
który odby³ siê 27 czerwca br. w Je-

zierzycach, by³ rekordowo deszczowy.
Pomimo tego, chêæ zabawy i spêdzenia
czasu na œwie¿ym powietrzu w gronie
znajomych zwyciê¿y³a - Jezierzyce bawi-
³y siê znakomicie! Nie zabrak³o dzieci

Deszczowe wiankiDeszczowe wiankiDeszczowe wiankiDeszczowe wiankiDeszczowe wianki
chêtnych do gier i zabaw, ani tancerzy,
którzy z parasolami lub przemoczeni
dzielnie i licznie wstawili siê na parkie-
cie by bawiæ siê przy muzyce zespo³u
„Wehiku³”. Organizatorom uda³o
siê zrealizowaæ prawie wszystkie punkty
programu. Wyst¹pili wokaliœci Studia

Piosenki „Muzol”, Kapela Podwórkowa
„Wiarusy”, by³ pokaz sztucznych ogni,
a tak¿e symboliczne puszczenie wian-
ków. Ze wzglêdu na pogodê nie odby³
siê jedynie obrzêd œwiêtojañski, przygo-
towany przez ZPiT „¯eñcy Wielkopol-
scy”.

M.D.
foto Magdalena Dymarkowska

�WWWWarsztaty dla wolontariuszyarsztaty dla wolontariuszyarsztaty dla wolontariuszyarsztaty dla wolontariuszyarsztaty dla wolontariuszy

By³o wiele emocji, zabawy i radoœciBy³o wiele emocji, zabawy i radoœciBy³o wiele emocji, zabawy i radoœciBy³o wiele emocji, zabawy i radoœciBy³o wiele emocji, zabawy i radoœci

������JezierJezierJezierJezierzyce bawi³y siê znakomiciezyce bawi³y siê znakomiciezyce bawi³y siê znakomiciezyce bawi³y siê znakomiciezyce bawi³y siê znakomicie
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30 maja - Œmigiel30 maja - Œmigiel30 maja - Œmigiel30 maja - Œmigiel30 maja - Œmigiel
Ok. godz. 21:06 policja otrzyma³a zg³o-
szenie, ¿e w Œmiglu ok. godz. 1630

do sklepu spo¿ywczego przyszed³ niezna-
ny mê¿czyzna, który poprosi³ ekspe-
dientkê o nape³nienie przyniesionego
przez niego pojemnika wod¹ potrzebn¹
do uzupe³nienia rzekomo uszkodzonego
uk³adu ch³odzenia pojazdu. Po powrocie
z zaplecza ekspedientka stwierdzi³a,
¿e mê¿czyzna opuœci³ sklep, a z kasy znik-
nê³y pieni¹dze w kwocie ponad 1 000 z³.

1 czer1 czer1 czer1 czer1 czerwca - Œmigielwca - Œmigielwca - Œmigielwca - Œmigielwca - Œmigiel
Ok. godz. 139 w Œmiglu na drodze K-5
w Œmiglu kieruj¹cy pojazdem specjali-
stycznym marki Mercedes, 33-letni
mieszkaniec pow. koœciañskiego, uszko-
dzi³ na drodze K-5 podœwietlenie znaku
drogowego informuj¹ce o przejœciu
dla pieszych, wisz¹ce nad jezdni¹. Spraw-
ca kolizji zosta³ ukarany MKK.

4 czer4 czer4 czer4 czer4 czerwca - Wwca - Wwca - Wwca - Wwca - Wonieœæonieœæonieœæonieœæonieœæ
Ok. godz. 1441 w Wonieœciu patrol

z PP w Œmiglu zatrzyma³ do kontroli dro-
gowej 56-letniego mieszkañca pow. ko-
œciañskiego kieruj¹cego rowerem wbrew
obowi¹zuj¹cemu zakazowi s¹dowemu.

5 czer5 czer5 czer5 czer5 czerwca -Œmigielwca -Œmigielwca -Œmigielwca -Œmigielwca -Œmigiel
Ok. godz. 1130 w Œmiglu, na ul. Sienkie-
wicza patrol z PP w Œmiglu zatrzyma³
do kontroli drogowej 56-letniego miesz-
kañca pow. koœciañskiego kieruj¹cego
rowerem wbrew obowi¹zuj¹cemu zaka-
zowi s¹dowemu.

14 czer14 czer14 czer14 czer14 czerwca - Starwca - Starwca - Starwca - Starwca - Stare Bojanowoe Bojanowoe Bojanowoe Bojanowoe Bojanowo
Ok. godz. 155 dy¿urny zosta³ powiado-
miony o w³amaniu do domu jednorodzin-
nego w Starym Bojanowie. Sprawca do-
kona³ kradzie¿y bi¿uterii oraz pieniêdzy.
Wstêpnie war toœæ strat wyceniono
na kwotê oko³o 1 800 z³.

19 czer19 czer19 czer19 czer19 czerwca - Œmigielwca - Œmigielwca - Œmigielwca - Œmigielwca - Œmigiel
Ok. godz. 1225 w Œmiglu na ul. Œw. Wita
patrol zatrzyma³ do kontroli drogowej
kieruj¹cego rowerem 56-letniego miesz-
kañca gm. Œmigiel jad¹cego rowerem.
Przeprowadzone badanie stanu trzeŸwo-
œci wykaza³o 0,64 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu rowerzysty.

23 czer23 czer23 czer23 czer23 czerwca - Wydorwca - Wydorwca - Wydorwca - Wydorwca - Wydorowoowoowoowoowo
Ok. 1300 w Wydorowie na krajowej pi¹t-
ce 77-letni mieszkaniec Poznania, kieru-
j¹cy renault clio, uderzy³ w ty³ zestawu
ci¹gnik rolniczy z przyczep¹. 83-letnia
pasa¿erka clio ze z³aman¹ rêk¹ trafi³a
do szpitala.

26 czer26 czer26 czer26 czer26 czerwca - Wwca - Wwca - Wwca - Wwca - Wonieœæonieœæonieœæonieœæonieœæ
Ok. godz. 940 policjanci z PP w Œmiglu
zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹-
cego rowerem wbrew obowi¹zuj¹cemu
zakazowi s¹dowemu 56-letniego miesz-
kañca pow. koœciañskiego. Ponadto prze-
prowadzone badanie stanu trzeŸwoœci
wykaza³o ponad 1 promil alkoholu
w organizmie kontrolowanego.

26 czer26 czer26 czer26 czer26 czerwca - gm. Œmigielwca - gm. Œmigielwca - gm. Œmigielwca - gm. Œmigielwca - gm. Œmigiel
Ok. godz. 1517 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e na terenie gm. Œmigiel w dniach
od 01 maja do 26 czerwca br. nieznany
sprawca skrad³ ró¿nego rodzaju elemen-
ty silnika z samochodu marki Dodge Cali-
ber. Zg³aszaj¹cy wartoœæ skradzionego
mienia oszacowa³ na kwotê ok. 3 000 z³.

Ÿród³o
www.policja.koœcian.gov

W dniach 22-24 czerwca w Zespole
Szkó³ w Starej Przysiece Drugiej

obchodzony by³ „Tydzieñ dla bezpieczeñ-
stwa”. W tym czasie uczniowie podczas
zajêæ lekcyjnych zapoznawani byli z sze-
roko rozumian¹ tematyk¹ bezpieczeñstwa.

W poniedzia³ek uczniowie utrwalali za-
sady poruszania siê pieszych, rowerzy-
stów i innych uczestników ruchu drogo-
wego. Po zajêciach wziêli udzia³ w wyko-
naniu zadañ, takich jak: przejazd przez
tor rowerowy, wykonanie znaku drogo-
wego, rozwi¹zywanie testu oraz wykona-
nie mapek okolicy z miejscami szczegól-
nie niebezpiecznymi. Najm³odsi ucznio-
wie zaprezentowali piosenki zwi¹zane
z bezpiecznym poruszaniem siê po dro-
gach. Wszystkie zadania mia³y na celu
popular yzacjê zasad bezpiecznego
uczestniczenia w ruchu drogowym
jako pieszy, pasa¿er i rowerzysta.

Drugiego dnia m³odzie¿ zg³êbia³a tema-
tykê z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy. W zwi¹zku z tym zorganizowany
zosta³ turniej pierwszej pomocy. Ka¿da
z klas IV-VI szko³y podstawowej i I-III
gimnazjum musia³a zaprezentowaæ umie-
jêtnoœci udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym. W konkuren-
cjach uczniowie wykonywali: opatrunek
rany g³owy, unieruchomienie z³amanej
koñczyny górnej, przeniesienie poszko-

TTTTTydzieñ dla bezpieczeñstwaydzieñ dla bezpieczeñstwaydzieñ dla bezpieczeñstwaydzieñ dla bezpieczeñstwaydzieñ dla bezpieczeñstwa
dowanego i u³o¿enie go w pozycji bez-
piecznej, a tak¿e wykonanie RKO.
Uczniowie odpowiedzialnie podeszli
do powierzonych im zadañ, wykonuj¹c
je z namys³em i starannoœci¹.

Ostatni dzieñ obfitowa³ w najwiêksz¹ licz-
bê atrakcji. W œrodê, 24 czerwca ucznio-
wie wzbogacali swoj¹ wiedzê z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej. Podczas lek-
cji dowiedzieli siê, jak zachowaæ siê pod-
czas ewakuacji oraz jakie s¹ g³ówne przy-
czyny po¿arów lasów, domów i po¿arów
wystêpuj¹cych na obszarach wiejskich.
Dzieci nauczy³y siê, jak przeciwdzia³aæ po-
¿arom. Mog³y te¿ wype³niæ ankietê, spraw-
dzaj¹c, czy ich domy s¹ dobrze zabezpie-
czone przed ogniem. Wiedza i umiejêtno-
œci pozyskane w trakcie zajêæ lekcyjnych
przyda³y siê tego samego dnia. W szkole
bowiem przeprowadzona zosta³a próbna
ewakuacja. Wszyscy uczniowie sprawnie
i zgodnie z jej zasadami opuœcili budynek
szko³y i udali siê na miejsce zbiór-
ki. Pochwaleni przez stra¿aków,
oczekiwaliœmy na kolejne atrakcje
tego dnia - a by³o ich sporo. Na-
uczyciele i uczniowie starszych
klas, pod czujnym okiem stra¿a-
ków, walczyli z ogniem za pomoc¹
ró¿nego typu gaœnic. Po æwicze-
niach, specjalnie przygotowane na
tê okazjê, ognisko ugasili stra¿acy,

wykorzystuj¹c profesjonalny sprzêt znaj-
duj¹cy siê w wozie stra¿ackim. Kto myœla³,
¿e to koniec atrakcji, by³ w wielkim b³ê-
dzie. Po zawodach do dzia³añ przyst¹pili
ochotnicy z OSP Wonieœæ. Uczennice na-
szej szko³y: Blanka Wawrzyniak, Patrycja
Kamiñska, Julia Nowaczyk, Julia Kamiñ-
ska, Olga Micha³owska, Marcelina Przy-
bylska, Klaudia Kurzawska i Zuzanna Ra-
tajczak, które aktywnie dzia³aj¹ w m³odzie-
¿owej dru¿ynie stra¿ackiej, zaprezentowa-
³y pokaz musztry, sztafety i bojówkê. Chêt-
ni mogli wypróbowaæ swoich si³
w sztafecie oraz musztrze poprowadzonej
przez Blankê Wawrzyniak. Na zakoñcze-
nie dla wszystkich przeprowadzono pokaz
bojówki. Ogrom atrakcji rozpali³ prawdzi-
wy ogieñ emocji, który ochotniczki spraw-
nie ugasi³y, dostarczaj¹c tym samy dzie-
ciom du¿o radoœci.

Katarzyna G³ówczak, Zofia Kolasa
foto archiwum
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Pionowo:Pionowo:Pionowo:Pionowo:Pionowo:
1. obszar stale zamieszkany i wyzyskiwa-

ny przez cz³owieka
2. szef wydzia³y szko³y wy¿szej
3. Matka Heraklesa
4. Kazimierz, aktor
5. szpec¹ honor
7. bez podpisu
8. wœród Fordów
9. plecione z wikliny
10. de… s³ynny markiz
11. samiec œwini
12. Polski Instytut Spraw Miêdzynarodo-

wych
16. œliski
19. wœród Indian
25. sp³awia drewno
26. Prodi, b. przewodnicz¹cy Komisji

Europejskiej
27. wœród owoców
28. Chester Wiliam, amerykañski admi-

ra³ podczas II wojny œwiatowej
29. stolica Rwandy
30. skrzydlaty postrach sadów
31. œpiewa, ¿e jest macho
32. np. nurnik
33. œniadaniowa kawa

34. ma liczbê atomow¹ 10
37. rysunek wy¿³obiony w materiale
39. wolna czêœæ bomu

Poziomo:Poziomo:Poziomo:Poziomo:Poziomo:
6. np. ratunkowa
10. królestwo Rzeckiego
13. „pierwszy” Fiat
14. luba, mi³a
15. Hrabia… Christo
17. ministerstwo z dyplomatami
18. autor „Królowej Margot”
20. narodowy demokrata
21. wiedza przeznaczona dla wtajemni-

czonych
22. du¿o gestykuluje
23. rzeka p³yn¹ca przez £ódŸ
24. mieszkanka Samoa
25. ma³y Franciszek
30. miasto w Grecji
33. hiszpañska Agnieszka
35. kieruje mod³ami w meczecie
36. Dietrich, zagra³a w filmie „Dotyk z³a”
38. zbêdne, nudne pisanie
40. odg³os wê¿a
41. dawny ¿aglowiec ba³tycki
42. kawa zbo¿owa z „Delekty”

43. stopieñ Bahuna
45. kwoki

#####------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 7/15Kupon konkursowy „WŒ” nr 7/15Kupon konkursowy „WŒ” nr 7/15Kupon konkursowy „WŒ” nr 7/15Kupon konkursowy „WŒ” nr 7/15
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

#####------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga!
Rozwi¹zanieRozwi¹zanieRozwi¹zanieRozwi¹zanieRozwi¹zanie
krkrkrkrkrzy¿ówki uka¿ezy¿ówki uka¿ezy¿ówki uka¿ezy¿ówki uka¿ezy¿ówki uka¿e
siê w  numersiê w  numersiê w  numersiê w  numersiê w  numerzezezezeze
wrwrwrwrwrzeœniowym .zeœniowym .zeœniowym .zeœniowym .zeœniowym .
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Rozwi¹zanie umowy po d³ugotrRozwi¹zanie umowy po d³ugotrRozwi¹zanie umowy po d³ugotrRozwi¹zanie umowy po d³ugotrRozwi¹zanie umowy po d³ugotr wa³ejwa³ejwa³ejwa³ejwa³ej
chorchorchorchorchorobieobieobieobieobie

Rozwi¹zujemy z pracownikiem stosu-
nek pracy na podstawie art.53 Kp. po d³u-
gotrwa³ej chorobie - po wykorzystaniu
pierwszych 3 miesiêcy z przyznanego
12-miesiêcznego œwiadczenia rehabilita-
cyjnego. Czy w zwi¹zku z tym pracowni-
kowi przys³uguje odprawa pieniê¿na
(zak³ad zatrudnia powy¿ej 20 pracowni-
ków)?.

Odprawa pieniê¿na z ustawy o szczegól-
nych zasadach rozwi¹zywania z pracow-
nikami stosunków pracy …(Dz.U. z 2003
roku nr 90 poz.844 ze zmianami), dalej
ustawy o zwolnieniach grupowych, przy-
s³uguje, je¿eli przyczyn¹ rozwi¹zania sto-
sunku pracy s¹ okolicznoœci niedotycz¹-
ce pracownika. Przepisom tej ustawy
podlegaj¹ pracodawcy o stanie zatrudnie-
nia wynosz¹cym co najmniej 20 pracow-
ników. Przy czym, zarówno w przypad-
ku zwolnieñ grupowych, jak i indywidu-
alnych, dokonywanych w ramach
tej ustawy, akt ten przewiduje, ¿e do roz-
wi¹zania stosunku pracy z przyczyn nie-
le¿¹cych po stronie pracownika musi
dojœæ w drodze wypowiedzenia dokona-
nego przez pracodawcê lub na mocy po-
rozumienia stron. Ponadto w odniesieniu
do zwolnieñ indywidualnych przyczyny
rozwi¹zania stosunku pracy, niele¿¹ce
po stronie pracownika, musz¹ stanowiæ
wy³¹czny powód ustania stosunku pracy.

W sytuacji opisanej we wstêpie,
nie s¹ spe³nione ¿adne wymogi nabycia
prawa do odprawy pieniê¿nej z ustawy
o zwolnieniach grupowych, bowiem
umowa z pracownikiem jest rozwi¹zywa-
na bez wypowiedzenia po up³ywie kodek-
sowego okresu chorobowej niezdolnoœci
do pracy. S¹ to co prawda przyczyny nie-

zawinione przez pracownika, jednak go
dotycz¹ce. Wobec powy¿szego pracow-
nikowi nie przys³uguje odprawa pieniê¿-
na z ustawy o zwolnieniach grupowych.

TTTTTrrrrreœæ œwiadectwa pracy w razie dyscy-eœæ œwiadectwa pracy w razie dyscy-eœæ œwiadectwa pracy w razie dyscy-eœæ œwiadectwa pracy w razie dyscy-eœæ œwiadectwa pracy w razie dyscy-
plinarkiplinarkiplinarkiplinarkiplinarki

Œwiadectwo pracy dokumentuje wyga-
œniêcie lub rozwi¹zanie stosunku pracy.
Zasady jego sporz¹dzania okreœla rozpo-
rz¹dzenie MPiPS w sprawie szczegó³o-
wej treœci œwiadectwa pracy (Dz.U.z 1996
roku, nr 60, poz.282 ze zmianami).
W za³¹czniku okreœlaj¹cym wzór œwia-
dectwa pracy wskazany jest te¿ sposób
wype³niania tego dokumentu. Zgodnie
z wyjaœnieniami w ustêpie 3 lit. a) œwia-
dectwa pracy, który wskazuje tryb i pod-
stawê prawn¹ rozwi¹zania stosunku pra-
cy, pracodawca podaje jeden z trybów
rozwi¹zania stosunku pracy okreœlonych
w art. 30 § 1 Kp.. Ponadto, w przypadku
rozwi¹zania stosunku pracy za wypowie-
dzeniem lub bez wypowiedzenia, dodat-
kowo wskazuje stronê sk³adaj¹c¹ oœwiad-
czenie woli w tej sprawie.

Jak wynika z podanych informacji,
ustawodawca wymaga podania w art.
3 lit a) œwiadectwa pracy art. 30 § 1 Kp.,
stanowi¹cego podstawê prawn¹ usta-
nia zatrudnienia oraz odpowiedniego
trybu, a tak¿e wskazanie strony roz-
wi¹zuj¹cej umowê. Taki zapis w przy-
padku dyscyplinarki jest jednak bardzo
ogólny. Nie wiadomo wówczas, czy pra-
cownik zosta³ zwolniony dyscyplinar-
nie, czy mo¿e nast¹pi³o natychmiasto-
we rozwi¹zanie umowy bez winy pra-
cownika. Dyscyplinarne zwolnienie
wp³ywa natomiast na prawo do zasi³ku
dla bezrobotnych. W zwi¹zku z tym,
je¿eli pracodawca rozwi¹¿e umowê
o pracê w tr ybie dyscyplinarnym,
to w œwiadectwie powinien jako tryb
zwolnienia podaæ art. 30 § 1 pkt 3 Kp.
w zwi¹zku z art. 52 § 1 pkt 1 Kp.

PrPrPrPrProwadzenie dzia³alnoœci w trakcie ko-owadzenie dzia³alnoœci w trakcie ko-owadzenie dzia³alnoœci w trakcie ko-owadzenie dzia³alnoœci w trakcie ko-owadzenie dzia³alnoœci w trakcie ko-
rrrrrzystania z zasi³ku macierzystania z zasi³ku macierzystania z zasi³ku macierzystania z zasi³ku macierzystania z zasi³ku macierzyñskiegozyñskiegozyñskiegozyñskiegozyñskiego

Praca wykonywana w trakcie przebywa-
nia na zasi³ku chorobowym pozbawia
prawa do œwiadczenia za ca³y okres nie-
zdolnoœci do pracy orzeczony danym
zwolnieniem lekarskim. Podobnie jest
w przypadku wykorzystywania zwolnie-
nia od pracy w sposób niezgodny z ce-
lem tego zwolnienia. Taki sam skutek
przynosi praca na œwiadczeniu rehabili-
tacyjnym i zasi³ku opiekuñczym. Do za-
si³ku macierzyñskiego te¿ stosuje siê nie-
które przepisy dotycz¹ce zasi³ku choro-
bowego. Nie ma jednak wœród nich tego
z zakresu sankcji za pracê na œwiadcze-
niu lub nieprawid³owe wykorzystanie
zwolnienia od pracy. Oznacza to, ¿e zain-
teresowana, po porodzie, w trakcie prze-
bywania na zasi³ku macierzyñskim, nie-
zale¿nie od tego, czy za okres ustalony
przepisami kodeksu pracy jako okres
podstawowego urlopu macierzyñskiego,
dodatkowego urlopu macierzyñskiego,
czy te¿ urlopu rodzicielskiego, bêdzie
mog³a powróciæ do prowadzenia w³asnej
firmy, bez ryzyka utraty prawa do tego
œwiadczenia. Wysokoœæ nale¿nego zasi³-
ku macierzyñskiego, w zwi¹zku z wyko-
nywan¹ prac¹, nie ulega zmniejszeniu.
W œwietle art. 29 ust.7 ustawy zasi³kowej,
stosowne zmniejszenie tego œwiadczenia
ma bowiem zastosowanie wy³¹cznie do
pracowników, którzy ³¹cz¹ korzystanie
z dodatkowego urlopu macierzyñskiego
na warunkach urlopu macierzyñskiego
lub urlopu rodzicielskiego z wykonywa-
niem pracy u pracodawcy udzielaj¹cego
takiego urlopu.

H.C.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.06.1974 - Kodeks Pracy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).
Ustawa o œwiadczeniach pieniê¿nych
z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby
i macierzyñstwa (Dz.U. z 2014 roku poz.159)

W sali wiejskiej w Sierpowie odby³
siê V Wiosenny Turniej Warcabo-

wy. Tradycyjnie rozgrywa³ siê o puchar
burmistrza Œmigla. Do rywalizacji stanê-
³o 23 zawodników i zawodniczek z  po-
wiatów: poznañskiego, gostyñskiego,
leszczyñskiego, grodziskiego, wroc³aw-
skiego i koœciañskiego - w tym a¿ 11
z gminy Œmigiel. Turniej rozegrano
w dwóch kategoriach: dzieci do lat 13
oraz seniorzy. W pierwszej zwyciê¿y³a
Agata Belka z Wyskoci, wygrywaj¹c
z siostr¹ Ann¹ i Ilon¹ Repak z Sierpowa.
Tu¿  za nimi uplasowali siê - rodzeñstwo
Martyna i Krzysztof Karpiñscy z Targo-

WWWWWarararararcabowe emocjecabowe emocjecabowe emocjecabowe emocjecabowe emocje
wiska oraz Mateusz Franek z Sierpowa.
Natomiast w kategorii seniorów rozegra-
no 2 pó³fina³y, z których do fina³u, z do-
robkiem 14 punktów, awansowali Kazi-
mierz Belka z Wyskoci i  Ryszard Komo-
rowicz z Poznania. Prawdziwym objawie-
niem turnieju by³ Kazimierz Jakubowski
ze Starego Bojanowa, któr y zdoby³
12 punktów. Z drugiego pó³fina³u,  bez
pora¿ki, awansowali: Arseniusz Grzelak
z Wroc³awia oraz Zbigniew Kotarski
z Gradowic. Fina³, któr y uzupe³nili:
Edward Karpiñski ze Starego Bojanowa
i Stanis³aw Glura ze Studziannej by³ emo-
cjonuj¹cy. Najpierw Karpiñski zremiso-

wa³ z Grzelakiem, a Glura z Kotarskim.
Po nieoczekiwanej pora¿ce Karpiñskie-
go z Kotarskimi i Glury z Grzelakiem,
wiadomo by³o, ¿e turniej zakoñczy siê
sensacyjnie wygran¹ Kotarskiego przed
Grzelakiem i Karpiñskim.

E. Karpiñski, foto archiwum

�� ������Na podiumNa podiumNa podiumNa podium
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Na Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej
Atletyce Szkó³ Podstawowych, któ-

re odby³y siê 2 czerwca na Stadionie
Miejskim w Koœcianie, szko³ê w Œmiglu
reprezentowa³o 5 zawodników.
Reprezentanci naszej gminy wrócili
do Œmigla z 5 medalami!
Pierwsze miejsce w rzucie pi³eczk¹ pa-
lantow¹ zajê³a Weronika Targosz (34,50
m), a drugie Agata Ambrowczyk (32,00
m). Miejsce tu¿ za podium zajê³a Malwi-
na Stachowiak (31,00m).

Udany starUdany starUdany starUdany starUdany start m³odych lekkoatletówt m³odych lekkoatletówt m³odych lekkoatletówt m³odych lekkoatletówt m³odych lekkoatletów
W skoku w dal kolejny medal wywalczy-
³a Weronika Targosz, która skokiem
na odleg³oœæ 3,82 m zajê³a III miejsce.
Wœród ch³opców drugie miejsce zaj¹³
Wiktor Witkiewicz (4,13m).

Natomiast pierwsze miejsce w biegu
na 600 metrów zajê³a Weronika Kozak.

Uczniowie w Mistrzostwach Powiatu
brali udzia³ pod nadzorem nauczyciela
wychowania fizycznego - Danuty Strzel-
czyk.

AKA, fot archiwum

Noc œwiêtojañska kojarzy siê z pusz-
czaniem wianków, ogniskami,

œpiewem i tañcem. Jednak¿e Oœrodek
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
jak co roku, zadba³ równie¿ o tych, któ-
rzy chcieli ten dzieñ spêdziæ sportowo.
Oferta by³a bogata, wiêc by³o w czym
wybieraæ. Ju¿ o 830 przy wiatrakach spo-
tkali siê rowerzyœci, którzy z Tomaszem
Fr¹ckowiakiem i Romanem Schillerem -
prezesem œmigielskiego ko³a PZW poko-
nali trasê po akwenach. Meta wycieczki
znajdowa³a siê na terenie boisk „Orlik”,
gdzie spotkano siê z rowerzystami
z SP Œmigiel, którzy pod kierunkiem
Danuty Strzelczyk pokonali w tym cza-

Festyn Œwiêtojañski na sporFestyn Œwiêtojañski na sporFestyn Œwiêtojañski na sporFestyn Œwiêtojañski na sporFestyn Œwiêtojañski na sportowotowotowotowotowo
sie inn¹ trasê. Na orliku czeka³ na wszyst-
kich posi³ek i konkursy.

O 900 na orliku rozegrano turniej pi³ki
no¿nej gimnazjalistów. W zaciêtej walce
zmierzy³y siê trzy dru¿yny - reprezenta-
cja Starego Bojanowa i dwie dru¿yny re-
prezentuj¹ce Gimnazjum Œmigiel: Gang
Plebanii i Karolczak Team - zwyciêzca
turnieju.

O 1230 w turniejowe szranki stanêli
mê¿czyŸni niezrzeszeni by rozegraæ
turniej pi³ki o puchar burmistrza Œmi-
gla. Tu równie¿ gra³y 3 dru¿yny: Makin-
tosh, Astra 2 Koszanowo i DH Trans.
Puchar zdoby³a dru¿yna Makintos, dru-
gie miejsce nale¿a³o do DH Trans.

Równie¿ na orliku zosta³y rozegrane
indywidualne zawody w „Darta”. W ka-
tegorii dziewcz¹t i ch³opców 14-17 lat
pierwsze miejsce zaj¹³ £ukasz Dwor-
czak, drugie Maciej Ma³ek, a trzecie
Bartosz Mas³owski. Natomiast w kate-
gorii doros³ych najlepszy okaza³ siê
Piotr Olejnik, wygrywaj¹c z Micha³em
Grzelczykiem i Arkadiuszem Grygierem.

Nie zapomniano równie¿ o najm³od-
szych, dla których o godz. 1600 roz-
pocz¹³ siê blok gier i zabaw rekreacyj-
nych.

OKFiR
foto OKFiR

W niedzielne popo³udnie, 14 czerw-
ca, na wonieskim boisku rozegra-

no drugi w historii wsi turniej pi³karski
ch³opców roczników 2005 i m³odszych. Im-
preza by³a udana i dostarczy³a zarówno
m³odym zawodnikom, jak i ich kibicom
wielu emocji. Jej pomys³odawc¹ i g³ównym
organizatorem by³ Tomasz Juszczak - opie-
kun dru¿yny Iskra Wonieœæ skupiaj¹cej
ch³opców z okolicznych miejscowoœci.
W organizacji tego przedsiêwziêcia wsparli
go: £ukasz Spycha³a, Dominik Radziñski
z Wonieœcia oraz wielu przyjació³ i spon-
sorów.

TTTTTurururururniej pi³karski w Wniej pi³karski w Wniej pi³karski w Wniej pi³karski w Wniej pi³karski w Wonieœciuonieœciuonieœciuonieœciuonieœciu
Uczestnicy i goœcie otrzymali kie³baski

z grilla, napoje, placki, s³odycze i lody. Ka¿-
dy tak¿e otrzyma³ medal oraz du¿¹ pacz-
kê z upominkami i s³odyczami. Dru¿ynom
zosta³y wrêczone puchary, a najlepszym
zawodnikom nagrody indywidualne.
W zawodach wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn
z gminy Œmigiel i Krzywiñ. Na pierwszym
miejscu znalaz³ siê gospodarz turnieju ze-
spó³ Iskra Wonieœæ, drug¹ lokatê zaj¹³ PKS
Jerka, trzeci¹ Borusi¹ Jerka, czwart¹ Po-
goñ Œmigiel i pi¹t¹ Obra Krzywiñ. Najlep-
szym strzelcem okaza³ siê Miko³aj Szczer-
bal (PKS Jerka), bramkarzem Korneliusz

De Jager (Iskra Wonieœæ), a najlepszym
zawodnikiem Gabriel Juszczak (Iskra
Wonieœæ).

Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili po-
ziom organizacji imprezy, a jej twórcy za-
powiedzieli, ¿e to na pewno nie by³ ostatni
taki turniej w Wonieœciu.

T.J., foto archiwum
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Gminne obchody Dnia Dziecka odby
³y siê 6 czerwca na kompleksie bo-

isk sportowych „Orlik” w Œmiglu. Dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjal-
nych Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu przygotowa³ konkurencje
dru¿ynowe oraz konkursy indywidualne.

Reprezentacje szkó³ podstawowych ry-
walizowa³y w turniejach: pi³ki no¿nej
ch³opców klas V-VI, dwóch ogni uspor-
towionych dziewcz¹t klas VI i m³odszych
oraz gier i zabaw sportowych dla klas
I-III. Gimnazjaliœci klas I-II wziêli udzia³
w turnieju siatkówki, dziewczêta klas
I-II przeci¹ga³y linê, a uczniowie klas III
grali w darta.

Za zwyciêstwo w danym turnieju szko-
³y otrzymywa³y 5 punktów, za miejsce
drugie 4 punkty, za trzecie 3 punkty, itd.
Po zliczeniu ca³ej punktacji otrzymano
koñcow¹ klasyfikacjê w walce o puchar
burmistrza Œmigla - Ma³gorzaty Adam-
czak.

XI Gminny Dzieñ DzieckaXI Gminny Dzieñ DzieckaXI Gminny Dzieñ DzieckaXI Gminny Dzieñ DzieckaXI Gminny Dzieñ Dziecka
W konkurencjach indywidualnych

pierwsi trzej zawodnicy zdobywali meda-
le, nagrody rzeczowe oraz pami¹tkowe
dyplomy.
Ze wzglêdu na wysok¹ temperaturê me-
cze turniejowe zosta³y skrócone. Orga-
nizatorzy zadbali o wodê dla wszystkich
uczestników oraz, na wzmocnienie si³,
o dro¿d¿ówki. Nie zabrak³o równie¿ lo-
dów na och³odê.
W konkurencjach indywidualnych pierw-
sze miejsca w kategoriach szkó³ podsta-
wowych i gimnazjalnych zdobyli:
- toczenie pi³ki na linkach: Oskar Siejak

SP Œmigiel, Natalia Strzelczyk gimna-
zjum Stare Bojanowo,

- rzuty lotkami do tarczy: Maciej Szczy-
gie³ SP Stare Bojanowo, Aleksander Ko-
walka gimnazjum Bronikowo,

- rzuty ringo do tablicy: Fabian Jankow-
ski SP Œmigiel, Magdalena Nyczka gim-
nazjum Bronikowo,

- strza³y pi³k¹ do ma³ej bramki: Piotr Rze-

pecki SP Bronikowo, Krystian Major-
czyk gimnazjum Czacz,

- rzuty pi³k¹ do kosza: Kacper ¯urek
SP Czacz, Szymon Pelec gimnazjum
Czacz.

W klasyfikacji szkó³ podstawowych pu-
chary odebrali: za I miejsce Œmigiel,
II miejsce Stare Bojanowo, III miejsce
Stara Przysieka Druga, IV miejsce Bro-
nikowo i V miejsce Czacz.

W klasyfikacji szkó³ gimnazjalnych pu-
chary otrzymali: za I miejsce Czacz,
II miejsce Bronikowo, III miejsce Stara
Przysieka Druga, IV miejsce Stare Boja-
nowo.
Puchary wrêczy³ Zygmunt Ratajczak -
kierownik Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu.
Wspó³organizatorem imprezy by³a Gmin-
na Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Œmiglu.

OKFiR
foto OKFiR

W dniach od 13 do 14 czerwca w Hali
Stulecia w Sopocie odby³ siê

IX Ogólnopolski Turniej Tenisa Sto³owe-
go im. Andrzeja Grubby Szkó³ Podstawo-
wych, w którym reprezentanci SP Œmi-
giel zajêli 2 miejsce!

Dru¿yna ze Szko³y Podstawowej
w Œmiglu, w sk³adzie: Filip Ludwiczak,
Remigiusz Styziñski i Eryk Grochowy,
zapewni³a sobie awans do tego turnieju
po zwyciêstwie w etapie wojewódzkim.
W turnieju grano systemem grupowo-pu-
charowym.

W swojej grupie dru¿yna z SP Œmigiel
odnios³a dwa pewne zwyciêstwa w sto-
sunku 3:0 z SP3 Gryfice oraz SP Olsz-
tyn. W drodze do fina³u zmierzyli siê tak-
¿e z Raw¹ Mazowieck¹ (3:0), SP 67 Ka-
towice (3:1) oraz SP Je¿ewo (3:1).

W finale m³odzi zawodnicy rywalizo-
wali z SP4 Limanowa. Po zaciêtym po-

Ch³opcy na medalCh³opcy na medalCh³opcy na medalCh³opcy na medalCh³opcy na medal
jedynku musie-
li jednak uznaæ
wy¿szoœæ rywa-
la, przegrywa-
j¹c 1:3.

Oprócz klasy-
fikacji dru¿yno-
wej prowadzo-
no tak¿e klasy-
fikacjê indywi-
dualn¹. W niej
II miejsce zaj¹³
Fil ip Ludwi-
czak, któr y
w ca³ym turnie-
ju przegra³ tyl-
ko jeden poje-
dynek (w finale
z Bartoszem Su³kowskim). Obaj za-
wodnicy otrzymali piêkne puchar y
za najlepszych zawodników turnieju.

Opiekunem dru¿yny by³a Danuta Strzel-
czyk.

AKA, foto archiwum
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