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Podczas sierpniowej sesji radni pod-
jêli jedenaœcie uchwa³, w tym trzy do-

tycz¹ce kandydatów na ³awników
do S¹du Rejonowego w Koœcianie oraz
S¹du Okrêgowego w Poznaniu Oœrodka
Zamiejscowego w Lesznie. Jeden z kandy-
datów na ³awnika S¹du Rejonowego
w Koœcianie nie spe³ni³ wymogów formal-
nych, w zwi¹zku z czym rada podjê³a
uchwa³ê o pozostawienie zg³oszenia bez
dalszego rozpatrywania. Pozosta³e dwie
uchwa³y dotyczy³y zasiêgniêcia opinii
od Komendanta Wojewódzkiego Policji
o pozosta³ych kandydatach: Annie Wieczo-
rek, Barbarze Drótkowskiej oraz Irene-
uszu Nowaku.

1 wrzeœnia w Œmiglu rozpocz¹³ sw¹ dzia-
³alnoœæ pierwszy w gminie ¿³obek. Zgod-
nie z przepisami, nadzór na ¿³obkami spra-
wuje burmistrz. W zwi¹zku z tym radni
przyjêli plan nadzoru nad ¿³obkami, klu-
bami dzieciêcymi oraz dziennymi opieku-
nami.

Rada ponadto nie wyrazi³a zgody na prze-
jêcie dzia³ki w Robaczynie, na której zlo-
kalizowany jest zabytkowy cmentarz ewan-

XI sesja Rady Miejskiej Œmigla

Burmistrz - Ma³gorzata Adamczak pod-
czas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w
Balatonfûzfõ podpisa³a list intencyjny do-
tycz¹cy dalszej wspó³pracy partnerskiej
z wêgierskim miastem.

Œmigielsk¹ delegacjê w sk³adzie: bur-
mistrz Œmigla - Ma³gorzata Adamczak,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla -

gelicki. Za podjêciem takiej decyzji prze-
mawia³o kilka czynników, m.in.: wysokie
koszty remontu i konserwacji obiektu,
a tak¿e fakt, ¿e brak jest w³aœciciela dzia³-
ki, tj. podmiotu reprezentuj¹cego Ewange-
lick¹ Gminê Koœcieln¹ w Starym Bojano-
wie. Jednak ze wzglêdu na du¿e znacze-
nie cmentarza jako zabytku, samorz¹d zo-
bowi¹za³ siê do corocznego wyodrêbnia-
nia œrodków w bud¿ecie na prace porz¹d-
kowe na terenie cmentarza.

Jedna z uchwa³ dotyczy³a przekazania do
rozpatrzenia Radzie Nadzorczej Zak³adu
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnego w Œmiglu
wniosku skierowanego do Rady Miejskiej
Œmigla przez mieszkankê gminy Œmigiel.

Z uwagi na piln¹ koniecznoœæ remontu
budynków i lokali komunalnych admini-
strowanych przez Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej samorz¹dowcy
podjêli tak¿e uchwa³ w sprawie ustalenia
stawki jednostkowej dotacji przedmioto-
wej dla ZGKiM na rok 2015 w wysokoœci
18,66 z³/m2. Kalkulacja dla remontu po-
nad 11 tysiêcy m2 powierzchni dachów
opiewa na kwotê prawie 210 tysiêcy z³.

Radni dokonali równie¿ zmiany siedziby
lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr
6 w Poladowie podczas wyborów do Par-
lamentu RP. Ze wzglêdu na wczeœniej za-
planowan¹ uroczystoœæ rodzinn¹ w sali
w wiejskiej w Poladowie, wyborcy z tej wsi,
25 paŸdziernika 2015 r. bêd¹ g³osowali
w Œmiglu w lokalu przygotowanym
w Przedszkolu Samorz¹dowym przy
al. Bohaterów 7.

Ponadto radni przyjêl i uchwa³ê
w sprawie „Strategii Polityki Spo³ecz-
nej Gminy Œmigiel do roku 2025” - do-
konano zmian w uchwale bud¿etowej
na rok 2015, a tak¿e analogicznych
zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy.

W sesji wziê³a udzia³ Maja Moskwa-
Loman, która od 1 sierpnia pracuje
w Urzêdzie Miejskim Œmigla na stano-
wisku sekretarza Œmigla. Nowa pani
sekretarz ma bogate doœwiadczenie
w pracy samorz¹dowej, dotychczas bo-
wiem  sprawowa³a funkcjê Naczelnika
Spraw Spo³ecznyc w gminie Krobia.

AKA

Wspó³praca z Balatonfûzfõ kontynuowana
Wies³aw Kasperski, zastêpca burmistrza
Œmigla - Marcin Jurga oraz zastêpca prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla -
Rafa³ Klem, zaprosi³ do Balatonfûzfõ bur-
mistrz miasta - Marton Béla. On, w
czerwcu odwiedzi³ Œmigiel i tak¿e uczest-
niczy³ w Uroczystej Sesji Rady Miejskiej.

Partnerska wspó³praca z wêgierskim

miastem nieprzer wanie tr wa od 2008
roku. Oba miasta odwiedzi³y siê dotych-
czas dziewiêæ razy. Umowa obejmuje
wspó³pracê wielop³aszczyznow¹, zarów-
no w sferze kultury, sportu, oœwiaty, tu-
rystyki, jak i gospodarki oraz administra-
cji.

AKA
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Prezes Zak³adu Wodoci¹gowo-Kanali-
zacyjnego w Œmiglu - Violetta G³ady-

siak w towarzystwie burmistrz Œmigla -
Ma³gorzaty Adamczak w okresie waka-
cyjnym odwiedzi³a mieszkañców Œmigla
z prezentami. Nie byli to jednak losowi
mieszkañcy, a osoby, które od pocz¹tku
istnienia Zak³adu Wodoci¹gowo-Kanali-
zacyjnego nie spóŸni³y siê z zap³aceniem
rachunku. Takich osób w gminie Œmigiel
jest 60. Prezes Violetta G³adysiak chce
w ten sposób zachêciæ mieszkañców do
regularnego p³acenia rachunków. Zapo-
wiedzia³a tak¿e, ¿e akcja ta nie jest ostat-
ni¹, organizowan¹ przez Zak³ad Wodoci¹-
gowo-Kanalizacyjny.

M.M.

Wyj¹tkowa akcja

Wybory Miss oraz Zawody Sikawek Konnych

Po raz kolejny w Œmiglu odby³y siê Za-
wody Sikawek Konnych oraz towa-

rzysz¹ce im wybory Miss Europy Stra¿y
Po¿arnych. Zosta³y one zorganizowane
przez Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Koœcianie,
Zarz¹d G³ówny ZOSP RP w Warszawie
z Oddzia³em Wojewódzkim Zwi¹zku OSP
RP Województwa Wielkopolskiego im.
genera³a Stanis³awa Taczaka i samorz¹-
dy powiatu koœciañskiego.

XII Europejskie i XV Krajowe Zawody
Sikawek Konnych rozegrano na œmigiel-
skim hipodromie 16 sierpnia, a wybory
Miss Europy Stra¿y Po¿arnych przepro-
wadzono15 sierpnia na wzgórzu przy wia-
trakach.

Do konkursu o tytu³ Miss Europy przy-
st¹pi³o piêæ dziewczyn z trzech krajów:
Polski, Czech i Niemiec. Oceniane one
by³y przez kilkunastoosobowe jury, któ-
remu przewodniczy³ Bernard Turski –
starosta koœciañski, a którego cz³onka-
mi byli przedstawiciele sponsorów impre-
zy. Kandydatki na Miss zaprezentowa³y
siê w kilku ods³onach, m.in.: w stroju
wieczorowym, tañcu, a tak¿e musia³y
wykazaæ siê znajomoœci¹ sprzêtu stra¿ac-
kiego. Pomiêdzy poszczególnymi wyst¹-
pieniami dziewczyn, przed publicznoœci¹
wyst¹pi³ zespó³ wokalny „Joing Uss”
z Niet¹¿kowa oraz zespó³ „Semplicze”
z Lubinia. Decyzj¹ jury Miss Europy Stra-
¿y Po¿arnych roku 2015 zosta³a Aneta
Nauzovska z Czech. Tytu³ I Wicemiss
otrzyma³a równie¿ Czeszka – Weronika
Benakova, zaœ II Wicemiss Bernadeta
Skorupka ze Zbêch Pole. Tytu³ Miss
Publicznoœci zdoby³a mieszkanka gminy
Œmigiel - Aneta Stryjakowska.

Na zawody, które odby³y siê 16 sierp-
nia przyby³y dru¿yny po¿ar nicze
z: Czech, Wêgier, S³owacji, Niemiec oraz
z ca³ej Polski. Konkurencje odbywa³y siê
w trzech kategoriach: kobiece dru¿yny
po¿arnicze, dru¿yny zagraniczne oraz
mêskie dru¿yny po¿arnicze. Zwyciêskie
dru¿yny mêskie i zagraniczne mog³y tak-
¿e ubiegaæ siê o Grand Prix Zawodów.

Zmagania grup po¿arniczych rozpoczê-
³y siê uroczystym wprowadzeniem dru-
¿yn na hipodrom, którego dokona³ ko-
mendant zawodów - dh Grzegorz Stani-
s³awiak przy akompaniamencie M³odzie-
¿owej Orkiestry Dêtej w Œmiglu. Nato-
miast otwarcia zawodów dokona³ dh Ka-
zimierz Król – cz³onek Prezydium Zarz¹-
du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP

Województwa Wielkopolskiego, prezes
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Koœcianie. Jak co roku, honorowy
patronat nad imprez¹ sprawowa³ dh Wal-
demar Pawlak - prezes Zarz¹du G³ówne-
go ZOSP RP.

Impreza stanowi³a okazjê do wrêczenia
honorowych odznaczeñ. Krzy¿e „Za pro-
pagowanie idei organizacji Europejskich
i Krajowych Zawodów Sikawek Kon-
nych” otrzymali: Rajmund Lira - w³aœci-
ciel Mieszalni Pasz „LIRA”, Zbigniew
Marcinkowski oraz Bogdan Marcinkow-
ski z Przedsiêbiorstwa Przetwórstwa
Miêsnego Sp. z o.o. Zbêchy.

Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnic-
twa otrzymali stra¿acy z SDH Roztoky
U. Jilemnice z Czech oraz stra¿acy z SHD
Klatowy w Czechach. Medal Honorowy
im. Boles³awa Chomicza otrzymali: Jozef
Pav – d³ugoletni starosta okresu Bene-
szov, dh. Jerzy Cieœla - prezes Zarz¹du
Oddzia³u Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Œmiglu, cz³onek Zarz¹du Oddzia³u Po-
wiatowego ZOSP RP w Koœcianie, dh
Henr yk Stakbauer - prezes Zarz¹du
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Niet¹¿ko-
wie, cz³onek Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-

Sumienni p³atnicy otrzymali nagrody

Miss Europy Stra¿y Po¿arnych

Tak bawili siê goœcie z Czech
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Gminnego ZOSP RP w Œmiglu oraz dh
Micha³ Olejnik – gospodarz OSP Zbêchy.

Rywalizacjê rozpoczê³y zmagania kobie-
cych dru¿yn po¿arniczych. Wystartowa-
³o ich ³¹cznie osiem. Zwyciêsk¹ dru¿yn¹
zosta³a KDP D¹browa, drugie miejsce
zajê³a KDP Kaniew, a trzecie KDP Guzo-
wice. Z gminy Œmigiel wystartowa³a ko-
bieca dru¿yna z Niet¹¿kowa, która upla-
sowa³a siê na miejscu pi¹tym.

W mêskiej kategorii wystartowa³o
25 dru¿yn. Zwyciê¿y³a OSP Topola Ma³a,
drugie miejsce zajê³a OSP Œwibie, a trze-
cie OSP D¹browa. Gminê Œmigiel repre-
zentowa³y trzy dru¿yny: OSP Robaczyn
(miejsce 10), OSP Niet¹¿kowo (miejsce
13) oraz OSP Sierpowo (miejsce 23).
Zagraniczne zespo³y przyby³y do Œmigla
z czterech krajów: Wêgier, S³owacji, Nie-
miec i Czech. Wêgr y reprezentowa³y
dwie dru¿yny z: Sümeg i Budapesztu,
S³owacjê dru¿yna z Senec, Niemcy FF
Kallinchen Stadt Zossen oraz FF Lychen,
a Czechy dwie dru¿yny: Radòoves i Vra-

nov. Zwyciêzc¹ zosta³a czeska dru¿yna
Radòoves, drugie miejsce zdoby³a dru-
¿yna s³owacka, a trzecie niemiecka FF
Kallinchen Stadt Zossen. O Grand-Prix

zawodów walczy³a zwyciêska dru¿yna
mêska z Polski i zagraniczna. Wygra³a
OSP Topola Ma³a.

W æwiczeniach bojowych mê¿czyzn
tr yumfowa³a OSP Topola Ma³a, a ko-
biet KDP D¹browa. Organizatorzy po-
stanowili uhonorowaæ tak¿e najstarsze
sikawki bior¹ce udzia³ w zawodach
oraz dru¿yny, które przyby³y do Œmi-
gla na imprezê z najdalej oddalonych
miejscowoœci w Polsce i Europie. Naj-
starsza polska sikawka (1862 r.) przy-
jecha³a z OSP w Robaczynie, zaœ zagra-
niczna (1893 r.) dotar³a z Czech i nale-
¿y do OSP Vranov. Polska dru¿yna,
która pokona³a najwiêcej, bo a¿ 427
kilometr y, aby dotrzeæ na zawody,
to OSP Budy Wielgoleskie. Wœród za-
granicznych dru¿yn wyró¿niono OSP

Budapeszt z Wêgier, która przemierzy-
³a 725 km.

Fundatorami pucharów byli: Mini-
strowie, Marsza³ek oraz Wojewoda Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Starosta
Koœciañski, wójt i burmistrzowie Sa-
morz¹dów Powiatu Koœciañskiego,
przewodnicz¹cy rad, Zarz¹d Oddzia³u
Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu,
Komendant Wojewódzki Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej oraz delegacje zagra-
niczne.

Niedzielnej imprezie towarzyszy³ po-
kaz sikawek parowych zaprezentowa-
ny przez czeskie dru¿yny oraz pokaz
ma³ej sikawki z Bielewa obs³ugiwanej
przez dzieciêc¹ dru¿ynê po¿arnicz¹.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim,
którzy w³¹czyli siê w pomoc przy or-
ganizacji zawodów sikawek konnych
w Œmiglu, a tak¿e sponsorom za wspar-
cie rzeczowe i finansowe.

AKA
M.D.

Robaczyn rusza do akcji

OSP Sierpowo

Dru¿yna z Niet¹¿kowa zajê³a 13 miejsce
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Uroczyste Œwiêto Plonów

Bandera konna

„¯eñcy” w korowodzie

Ofiarownie wieñcy parafialnych

Starosta - Bernard Turski odebra³
wieniec do¿ynkowy

W tym roku Œmigiel mia³ zaszczyt
byæ gospodarzem i wspó³organi-

zatorem Do¿ynek Powiatowo-
Gminno-Parafialnych. Odby³y
siê one 30 sierpnia na stadionie
miejskim. Jak tradycja ka¿e,
uczestnicy przybyli na miejsce
obchodów do¿ynkowych
w barwnym korowodzie, który
przeszed³ ulicami Œmigla. Po-
chód otwiera³a banderia konna
reprezentowana przez amazonki
na koniach ze Stajni Ladys. Nie
zabrak³o w nim tak¿e tancerzy
Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy”, którzy nieœli fla-
gi i wieniec do¿ynkowy. Ulicami
pod¹¿a³a równie¿ kapela dudziar-
ska, a na odœwiêtnie przybra-
nych bryczkach jecha³y delega-
cje z wieñcami parafialnymi oraz
starostowie tegorocznych do¿y-
nek – Barbara Skroba³a i Ceza-
ry Lisowski.

Pani Barbara z Morownicy
wraz z mê¿em Krzysztofem go-
spodaruje

Pani Barbara wraz z mê¿em
gospodaruje na 65 ha gruntów
rolnych w³asnych i dzier¿awio-
nych. Po przejêciu gospodarstwa
10 lat temu od ojca Stefana
i mamy Genowefy rozpoczê³a go-
spodarowanie na w³asny rachu-
nek. Po za³o¿eniu rodziny wraz
z mê¿em Krzysztofem w sposób
zrównowa¿ony sukcesywnie roz-
wijaj¹ kierunek produkcji byd³a
mlecznego oraz opasowego -
obecnie w liczbie 150 sztuk
fizycznych. W gospodarstwie
w mniejszym zakresie. prowa-
dzony jest tak¿e tucz trzody
chlewnej sprzedawany poprzez
Grupê Producentów Rolnych do
podmiotów skupowych.
Po zwiêkszeniu iloœci gruntów
koniecznoœci¹ okaza³a siê inwestycja
w nowoczesne maszyny do zbioru p³o-
dów. W zwi¹zku z tym zakupiono m.in.:
w 2015 roku nowy kombajn zbo¿owy, za-
inwestowano w uprawy roœlin i przygo-
towywania pasz objêtoœciowych do byd³a.
W gospodarstwie znajduj¹ siê wszystkie
podstawowe maszyny do uprawy i zbio-
ru p³odów rolnych. Poza prac¹ w gospo-
darstwie rodzinnym pani Basia jest
mam¹ trójki synów: Kamila, Bartosza
i Kacpra. Tegoroczna staroœcina do¿y-
nek, oprócz pomocy w gospodarstwie,
w wolnych chwilach zajmuje siê ogród-

kiem, lubi kwiaty i wzorowo dba o obej-
œcie gospodarstwa, które cieszy wzrok

i dope³nia ca³oœci wizerunkowej harmo-
nijnego rozwoju gospodarstwa wsi wiel-

kopolskiej.
Natomiast starosta do¿ynek

- pan Cezary wraz z ¿on¹ Syl-
wi¹ gospodarzy we wsi Olsze-
wo. W 2004 roku przej¹³ 50 ha
gospodarstwa od ojca Fran-
ciszka i mamy Haliny. Od tego
czasu nast¹pi³ szybki i corocz-
ny rozwój produkcji oraz po-
wierzchni uprawowej do obec-
nych 90 ha gruntów w³asnych
i dzier¿awionych oraz 60
sztuk krów mlecznych i 200
sztuk opasów utrzymywanych
w kilku budynkach gospodar-
czych, m.in. w nowej buka-
ciarni wolnostanowiskowej
wybudowanej w 2015 roku.
W gospodarstwie tym upra-
wiane s¹ tak¿e roœliny stano-
wi¹ce bazê paszow¹ do byd³a,
buraki cukrowe oraz zbo¿a.
Wszystkie prace polowe wy-
konywane s¹ przy pomocy
nowoczesnych maszyn. Sw¹
pomoc¹ w tej dziedzinie s³u¿¹
pe³noletni synowie - Wojciech,
Grzegorz i Cezary (absolwen-
ci techników rolniczych lub
jeszcze zdobywaj¹cy wiedzê w
rolniczym kierunku). Starosta
do¿ynek jest cz³onkiem miej-
scowego OSP Olszewo, jed-
nak od wielu lat jego pasj¹ jest
rolnictwo i rozwój gospodar-
stwa rodzinnego we wsi Ol-
szewo.

W korowodzie, za bryczka-
mi pod¹¿ali zaproszeni goœcie,
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
ze Œmigla oraz przystrojone
maszyny rolnicze. W tym roku
swój sprzêt prezentowa³y go-
spodarstwa rolne: pañstwa
Biegañskich (zabytkowa ko-

siarka), Koniecznych z Morownicy (ci¹-
gnik Massey Ferguson, agregat uprawo-
wy), Olejników z Morownicy (ci¹gnik
Farmtrac, prasa roluj¹ca), ¯urawskich
z Czacza, (ci¹gnik Zetor, zgrabiarka do
siana i s³omy), Przydro¿nych z Nowej
Wsi (ci¹gnik zetor, kosiarka rotacyjna),
Stachowiaków z Poladowa (ci¹gnik Ze-
tor z pras¹ roluj¹c¹), Skroba³ów z Mo-
rownicy (kombajn Class) oraz Rybakow-
skich z Niet¹¿kowa (kombajn New Hol-
land).

Uroczysta msza œwiêta odprawiona
przez ks. dziekana Krzysztofa Mizerskie-
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Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Œmiglu po

raz kolejny zorganizowa³a letni wypoczy-
nek dla podopiecznych ze œwietlic opie-
kuñczo-wychowawczych. W tym roku,
z lipcowego wyjazdu do Marianówki ko³o
Bystrzycy K³odzkiej, skorzysta³o 83 dzie-
ci. Podczas tygodniowego pobytu w gó-
rach grupa zwiedzi³a m.in.: „Jaskiniê Nie-
dŸwiedzia” w Kletnie, „Kopalniê Z³ota”
w Z³otym Stoku, Polanicê Zdrój, Skalne
Miasto oraz Safari ZOO w Czechach.
Letni wypoczynek obejmowa³ równie¿:
piesz¹ wycieczkê szlakiem turystycznym
przez zaporê do Miêdzygórza, k¹piele
w basenie znajduj¹cym siê przy oœrodku,
przeja¿d¿ki bryczkami, turnieje pi³ki siat-
kowej, tenisa sto³owego, jak równie¿ dys-
koteki, spotkania przy muzyce oraz ogni-
sko z pieczeniem kie³basek. Na zakoñ-
czenie pobytu wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy uczestnictwa oraz dokona-

no podsumowania konkursów i rozgry-
wek sportowych. Dzieci otrzyma³y s³o-
dycze i upominki.

Dla m³odszych dzieci gminna komisja
zorganizowa³a jednodniowy wyjazd do
Krainy Zabaw „BOGILU” w Wiosce.
Z wypoczynku skorzysta³o 68 podopiecz-
nych ze œwietlic.

Letni Wypoczynek z GKRPA
Koszty zwi¹zane z wyjazdami i pobytem

sfinansowane by³y ze œrodków GKRPA
w Œmiglu. Opiekê nad dzieæmi podczas
wypoczynku integracyjnego, oprócz na-
uczycieli i pielêgniarki, sprawowali nie-
odp³atnie cz³onkowie komisji.

AKA
foto archiwum

W kopalni z³ota w Z³otym Stoku

Przedstawiciele gmin otrzymali bochenki chlebów

KGW przygotowa³y degustacjê swoich wyrobów

go i ksiê¿y dekanatu œmigielskiego roz-
poczê³a obchody do¿ynkowe na stadio-
nie. Podczas eucharystii nast¹pi³o po-
œwiêcenie wieñców i chlebów, które zo-
sta³y z³o¿one przy o³tarzu.

Nastêpnie przywitano zaproszonych go-
œci, których nie sposób wszystkich wymie-

niæ. Przyby³a m.in.: Katarzyna Klejnowska
reprezentuj¹ca Minister Kancelarii Pre-
miera – And¿elikê Mo¿d¿anowsk¹, pose³
na sejm RP – Wojciech Ziemniak, radny
Sejmiku Wielkopolskiego - Wies³aw Szcze-
pañski, starosta powiatu koœciañskiego –
Bernard Turski wraz z vice starost¹ Stefa-
nem Stachowiakiem, burmistrzowie gmin
naszego powiatu lub ich zastêpcy, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla – Wie-
s³aw Kasperski, prezes GZRKiOR w Œmi-
glu – Zygmunt Konieczny, komendant Po-
wiatowej Policji – Henryk Kasiñski, ko-
mendant Powiatowej Stra¿y Po¿arnej – Ja-
ros³aw Tomaszewski, a tak¿e radni Rady
Miejskiej Œmigla, przedstawiciele kó³ek
rolniczych, Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Izb
Rolniczych i so³tysi.

Goœcie i licznie zgromadzeni na stadio-
nie mieszkañcy mieli okazjê wys³uchaæ
melodii marszowych w wykonaniu œmi-
gielskiej M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej,
a nastêpnie obejrzeæ artystyczne wykona-
nia zespo³u „¯eñcy Wielkopolscy”, który
przeprowadzi³ obrzêd do¿ynkowy.

Jak tradycja ka¿e, w czasie
obrzêdu nast¹pi³o przekaza-
nie wieñca i chlebów. Z r¹k
starostów do¿ynek wieniec
odebra³ starosta powiatu ko-
œciañskiego – Bernard Tur-
ski, natomiast tancerze ZPiT
„¯eñcy Wielkopolscy” wrê-
czyli chleby przedstawicie-
lom gmin naszego powiatu,
którzy podzielili siê nimi
z uczestnikami uroczystoœci.
Czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³
wystêp zespo³u „Semplicze”

z Lubinia. Po tych wystêpach nast¹pi³a
przerwa na posi³ek. Oferta by³a niezwy-
kle ciekawa. Ka¿dy uczestnik do¿ynek
móg³ skorzystaæ z degustacji potraw przy-
gotowanych przez
Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich z: Morownicy,
Czacza, Œmigla, No-
wej Wsi, Karœnic, Sta-
rej Przysieki Pierw-
szej i Poladowa. Panie
jak zwykle stanê³y na
wysokoœci zadania.
Na piêknie przystrojo-
nych sto³ach pyszni³y
siê: faworki, sa³atki
œledziowe, przeró¿ne
ciasta, chleb ze smal-

cem, a nawet kurczak po chiñsku. Nie za-
brak³o równie¿ „Œmigielskich wiatracz-
ków” – ciastek, w których wypieku spe-
cjalizuj¹ siê panie z Poladowa. Te wszyst-
kie smako³yki mo¿na by³o popiæ darmow¹
herbat¹ lub kaw¹, a kto jeszcze by³ g³odny
móg³ siê po¿ywiæ grochówk¹ przygoto-
wan¹ przez restauracjê „Poemat”, czy kie³-
bas¹ serwowan¹ (równie¿ za darmo) przez
Zak³ady Miêsne „Smolarek” z Koœciana.

Po przer wie wyst¹pi³ zespó³ B.A.T.
z Warszawy, w którego wykonaniu mo¿na
by³o wys³uchaæ znanych przebojów pol-
skich i zagranicznych, a do¿ynki zakoñczy-
³a zabawa taneczna przy muzyce zespo³u
„Vivat”.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim zaan-
ga¿owanym w uœwietnienie do¿ynek,
przede wszystkim woŸnicom bryczek,
gospodarzom prezentuj¹cym maszyny
rolnicze, stra¿akom, harcerzom, Piekar-
ni pañstwa Kaczmarków za ofiarowanie
chlebów do¿ynkowych, a tak¿e paniom
z Kó³ Gospodyñ Wiejskich.

M.D., foto M.D.
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W pi¹tek, 31 lipca zakoñczy³y siê
dwutygodniowe zajêcia Letniej

Akademii Malucha zorganizowane przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Œmiglu.
Imprezê dofinansowa³o Starostwo Powia-
towe w Koœcianie w ramach programu
„Wakacje na sportowo dla dzieci i m³o-
dzie¿y”. W poczet akademików przyjêto
30 m³odych adeptów, w wieku od 5 do 8
lat. Z naborem nie by³o problemu, wi-
docznie akademia zas³ynê³a dobr¹ s³aw¹
w latach poprzednich. Zajêcia odbywa³y
siê codziennie (z wyj¹tkiem sobót i nie-
dziel) w godzinach od 1000 do 1300.
W ich trakcie, oprócz zabawy, bibliote-
karki stara³y siê przekazaæ dzieciom tro-
chê wiedzy.

Ju¿ pierwszego dnia ca³a grupa stwo-
rzy³a i potwierdzi³a w³asnorêcznym pod-
pisem kontrakt zasad, który obowi¹zy-
wa³ w czasie dwutygodniowych zajêæ. Po
formalnoœciach maluchy wyruszy³y
do pobliskiego parku, aby oddaæ siê za-
bawom terenowym. Odby³o siê strzela-
nie z ³uku do puszek, przejœcie po kona-
rze drzewa, wyszukiwanie ukrytych skar-
bów, rzucanie woreczkami w drzewo,
a tak¿e zabawa - „podarty rozkaz”.

W trakcie trwania akademii bibliotekar-
ki przypomnia³y dzieciom tak¿e zabawy
podwórkowe z dzieciñstwa. Powodze-
niem cieszy³y siê: gra w kapsle oraz za-
bawa w dwa ognie. 22 lipca w akademii
up³yn¹³ pod znakiem bezpieczeñstwa.
Dzieci spotka³y siê z Katarzyn¹ Czar-
neck¹ - kobiet¹ zawodowo szkol¹c¹ do-
ros³ych z pomocy przedmedycznej. Pani
Kasia w przystêpny sposób opowiedzia-
³a, jak udzielaæ pierwszej pomocy, jak
zachowaæ siê w przypadku zas³abniêcia
któregoœ z cz³onków rodziny oraz udzie-
li³a krótkiego instrukta¿u, jak robiæ
sztuczne oddychanie. Nastêpnie dzieci
uczy³y siê banda¿owania. Maluchy od-

Fotoreporter œmigielskiej biblioteki donosi
wiedzi³ te¿ sier¿. sztab. Mariusz Wojcie-
chowski z Wydzia³u Prewencji Komen-
dy Policji w Koœcianie, któr y mówi³
o bezpiecznej k¹pieli, bezpieczeñstwie
dzieci na drodze oraz przy komputerze.
Goœæ wrêczy³ dzieciom odblaskowe chu-
sty z logo Œmigla. Nastêpnego dnia
„akademicy” pojechali do Wie¿y Ciœnieñ
w Koœcianie, gdzie zwiedzili obserwato-
rium, no i oczywiœcie „walczyli” na œcian-
ce wspinaczkowej. Pi¹ty dzieñ maluchy
spêdzi³y na œmigielskim basenie k¹pie-
lowym, k¹pi¹c siê pod okiem ratowników.
W przerwach rozgry-
wano mecze zmodyfi-
kowanej siatkówki -
przerzucano pi³kê
przez siatkê. Najm³od-
si natomiast bawili siê
w piasku.

Drugi tydzieñ zajêæ
rozpocz¹³ siê space-
rem po Œmiglu. Pod-
czas wycieczki dzieci
us³ysza³y wiele cieka-
wostek dotycz¹cych
historii miasta.
W samo po³udnie
zmêczeni spacerowi-
cze zalegli kawiarniany ogródek przy
barze AGORA, aby posiliæ siê frytkami
i nuggetsami. Na deser oczywiœcie zaser-
wowano lody w wafelku. 28 lipca akade-
micy wyjechali do Boszkowa. Miejscem
docelowym by³ Oœrodek JeŸdziecki Ka-
lumet, gdzie dzieci jeŸdzi³y kolejno na ko-
niu. W oczekiwaniu na swoj¹ kolejkê
zwiedza³y Boszkowo, je¿d¿¹c wozem
i swawoli³y na placu zabaw. Z ogromnym
apetytem maluchy zjad³y kie³baski z gril-
la, ogórki, pomidorki, a na koniec lody.
Choæ temperatura powietrza nie pozwa-
la³a za¿yæ k¹pieli, grupa uda³a siê na krót-
ki spacer nad brzeg jeziora. Nastêpnego

dnia, od godz. szesnastej na terenach zie-
lonych obok Centrum Kultury „akade-
micy” przygotowywali bazê biwakow¹.
Tê noc mieli spêdziæ pod namiotami. Po-
magali te¿ w przygotowaniach do pikni-
ku, na który zaprosili rodziców i znajo-
mych. Rodzinny piknik rozpocz¹³ siê
o godzinie 1900 herbat¹, kaw¹ i przepysz-
nym ciastem, upieczonym przez mamy.
W póŸniejszym czasie tatusiowie rozpa-
lili ognisko, przy którym upieczono kie³-
baski. Piknik by³ doskona³¹ okazj¹ do
zabaw, m.in.: gry w pi³kê no¿n¹ z rodzi-

cami i rodzeñstwem. Po dwóch godzi-
nach piknik zakoñczy³ siê i biwakowicze
udali siê do namiotów. Po krótkiej odpra-
wie i ustaleniu kolejnoœci wart, grupa
uda³a siê do pobliskiego parku na „marsz
latarkowy”. Niestety nag³a wichura
i deszcz zmusi³y obozowiczów do odwro-
tu. Bazê noclegow¹ przeniesiono do sali
widowiskowej, gdzie by³o bezpiecznie
i sucho. Ostatni dzieñ akademii dzieci
spêdzi³y na basenie. Choæ pogoda nie po-
zwoli³a na k¹piel, to i tak zabawa by³a
przednia. Rozegrano mecze zmodyfiko-
wanej siatkówki, wy³aniaj¹c mistrzowsk¹
dru¿ynê akademii. Emocji by³o wiele.
Przed rozgrywkami oczywiœcie przepro-
wadzono krótk¹ rozgrzewkê. Trzy godzi-
ny szybko minê³y. Przyszed³ czas po¿e-
gnania. Bibliotekarki podziêkowa³y dzie-
ciom, wrêczaj¹c ka¿demu dyplom ukoñ-
czenia Akademii oraz prezent w postaci
kredek. Upominki dla „akademików”
przygotowali tak¿e rodzice: dla wszyst-
kich imienne muffinki oraz pami¹tkowe
reklamówki z drobnymi gad¿etami. Piêk-
ny upominek od rodziców i dzieci - pacz-
kê z rarytasami i kwiaty otrzyma³y biblio-
tekarki, a poniewa¿ jedna z nich obcho-
dzi³a urodziny, odœpiewano „Sto lat”.

K.S.
foto Kazimiera Styziñska

Przeja¿d¿ki wozem dostarczy³y
wszystkim du¿o radoœci

Sier¿. sztab. Mariusz Wojciechowski z dzieæmi
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Od 13 do 16 lipca obecni oraz wspie-
raj¹cy cz³onkowie Towarzystwa

Œpiewu „Harmonia”, a tak¿e przyjaciele
chóru uczestniczyli w wycieczce do
Czech, S³owacji i Austrii. Pier wszego
dnia, jeszcze przed przekroczeniem gra-
nicy z Czesk¹ Republik¹, zatrzymaliœmy
siê w Miêdzygórzu przy wodospadzie
Wilczki - najwiêkszym i najwy¿szym wo-
dospadzie w masywie Œnie¿nika. Nastêp-
nie wybraliœmy siê na spacer po O³omuñ-
cu podziwiaj¹c rynek g³ówny, na którym
znajduj¹ siê: Kolumna Przenajœwiêtszej
Trójcy, wpisana do rejestru UNESCO,
barokowe fontanny i Katedra œw. Wac³a-
wa.

Kolejnego dnia przewodnik - S³owak,
mieszkaj¹cy od wielu lat w Polsce, poka-

Wycieczka Harmonii
za³ nam ciekawe miejsca Bratys³awy. Sto-
lica S³owacji urzek³a nas swoim urokiem.
Tam m.in. zobaczyliœmy: Zamek Braty-
s³awski, Katedrê œw. Marcina, S³owacki
Teatr Narodowy, Stary Ratusz, Bramê
Michalsk¹, Plac S³owackiego Powstania
Narodowego oraz bulwar nad Dunajem.
Pod koniec dnia zatrzymaliœmy siê
w miejscowoœci Cejkowice, gdzie uczest-
niczyliœmy w degustacji win u jednego
z najlepszych producentów win na Mo-
rawach.

Podczas nastêpnego dnia zwiedziliœmy
Wiedeñ. Po wjeŸdzie na Kahlenberg -
miejsce zwi¹zane z Odsiecz¹ Wiedeñsk¹,
mogliœmy zobaczyæ panoramê stolicy
Austrii. PóŸniej zwiedziliœmy Wiedeñsk¹
Starówkê i centrum Wiednia, przejecha-

liœmy Ringiem Wiedeñskim i spacerowa-
liœmy po ogrodach zespo³u pa³acowo-par-
kowego Schoenbrunn podziwiaj¹c letni¹
rezydencjê Habsburgów.

Ostatniego dnia pojechaliœmy do Czech
w okolice Brna do Morawskiego Krasu,
aby zwiedziæ Jaskiniê Punkevni i przep³y-
n¹æ ³odziami podziemn¹ rzek¹. Godziny
spêdzone w autobusie umilaliœmy sobie
wspólnym œpiewem przy akompaniamen-
cie dyrygenta „Harmonii” - Piotra Maje-
ra graj¹cego na akordeonie i akompania-
mencie najm³odszej uczestniczki wy-
cieczki - Alicji Benyskiewicz graj¹cej na
gitarze. Do domu wróciliœmy zmêczeni,
ale pe³ni pozytywnych wra¿eñ.

B. £awniczak
foto archiwum

Upalny Motopiknik

W O³omuñcu Na Kahlenbergu

Upa³ nie by³ przeszkod¹ dla fanów mo-
toryzacji, którzy w sobotnie popo-

³udnie 15 sierpnia br. uczestniczyli
w I Motopikniku na placu targowym
w Œmiglu. Odby³ siê on dziêki podjêtej
wspó³pracy burmistrz Œmigla z Automo-
bilklubem Leszczyñskim. Na wszystkich
przyby³ych czeka³o wiele atrakcji, z któ-
rych mogli korzystaæ bezp³atnie. Naj-
wiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê
przejazdy kartingami oraz nauka jazdy
w œlizgu kontrolowanym. Kierowcy mo-
gli tak¿e sprawdziæ siê w teœcie Stewar-
ta, który weryfikowa³, czy prezentowa-
na przez nich jazda jest p³ynna i delikat-
na, co w przypadku œliskiej nawierzchni
zapobiega poœlizgom.

Podczas pikniku mo¿na by³o zaintere-
sowaæ siê star ymi motocyklami oraz
wyczynowymi modelami quadów, moto-
cykli, a tak¿e samochodem Piotra „Her-
biego” Rudzkiego – czo³owego polskie-
go kierowcy rajdowego, który na specjal-
nie przygotowanej mokrej nawierzchni
da³ pokaz swoich umiejêtnoœci. Bur-

mistrz - Ma³gorzata Adamczak w trakcie
pokazu towarzyszy³a kierowcy na fotelu
pasa¿era.

Motopiknik by³ pierwszym, ale na pew-
no nie ostatnim owocem wspó³pracy
gminy Œmigiel z Automobilklubem Lesz-
czyñskim. Burmistrz Œmigla dziêkuje

za pomoc w organizacji pikniku pracow-
nikom Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, stra¿akom z OSP Œmi-
giel, firmie „Kowalski”, firmie „Z³omix”,
pizzerii „Kakadu” oraz restauracji „Mar-
ta”.

M.M., foto M. Majer
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Œmigiel w kronice „Orêdownika Powiatowego
na pow. œmigielski i grodziski” w I pó³roczu 1931 roku

Mimo œwiatowego kryzysu ekono-
micznego, który w okresie miê-

dzywojennym pustoszy³ gospodarkê,
w tym tak¿e polsk¹, wydawa³o siê,
¿e w niewielkim stopniu dotkn¹³ on ma³e
miasteczka w Wielkopolsce, które w pew-
nym zakresie by³y samowystarczalne
i uniezale¿nione od wielkiej gospodarki.
Wskazywa³y na to wiadomoœci, jakich mo-
¿emy dowiedzieæ siê z ówczesnej prasy:
- W œwiêto Trzech Króli Szko³a Wydzia-
³owa w Œmiglu urz¹dzi³a w sali strze-
leckiej jase³ka w 3 aktach: w górach,
na polance leœnej, w sali tronowej
u Heroda i przed stajenk¹ betlejemsk¹.
- W styczniu czczono 12-st¹ rocznicê
powstania wielkopolskiego. Z tej oka-
zji odprawiona zosta³a msza œw. i z³o-
¿ono wieñce na grobach poleg³ych po-
wstañców.
- Natomiast karnawa³ to czas zabaw.
Towarzystwo Robotników Katolickich
zorganizowa³o 25 stycznia zabawê zi-
mow¹ po³¹czon¹ z przedstawieniem
pn. „Ch³opi ar ystokraci”.
- Pod koniec marca przyby³ do Œmigla
cyrk, który rozstawi³ namioty na Nowym
Rynku. Zgromadzi³ on niezliczone t³umy
widzów, którym szczególnie podoba³a siê

tresura koni. Wczeœniej na odbywaj¹cym
siê jarmarku zaobser wowano wielk¹
iloœæ kradzie¿y oraz hazardzistów.
W ostatnich dniach marca tak¿e denty-
sta Pawe³ Cieciñski informowa³, ¿e jego
zak³ad funkcjonuje na Rynku 20 w domu
p. Witaszka.
Dalsze informacje, to:
- Wielkopolskie Towarzystwo Kó³ek Rol-
niczych 1 urz¹dzi³o 13 i 14 lutego wyk³a-
dy: 1. uprawa roli, 2. zak³adanie sadu,
3. sadzenie drzew, 4. ciêcie i pielêgnowa-
nie, 5. zwalczanie szkodników, 6. sprzêt
i przechowywanie owoców, 7. przetwór-
stwo, 8. hodowla krzewów owocowych,
9. hodowla winoroœli, 10. za³o¿enie ogro-
du warzywnego, 11. uprawa warzyw,
szkodniki warzyw i ich zwalczanie.
- Problemy alkoholowe nie ominê³y Œmi-
gla i dlatego miejscowe Bractwo Wstrze-
miêŸliwoœci zorganizowa³o wystawê prze-
ciwalkoholow¹.
- Wielkim wydarzeniem by³o otwarcie
16 kwietnia 1931 roku stadionu, na któ-
r ym by³o mo¿na korzystaæ ze: strzel-
nicy ma³okalibrowej, z boisk do koszy-
kówki, siatkówki, pi³ki no¿nej, lekko-
atletyki, a na bie¿ni mo¿na by³o treno-
waæ kolarstwo.

- Kort tenisowy by³ czynny od 700

do 2000.
- Pierwsza dru¿yna im. ks. J. Poniatow-
skiego zorganizowa³a zawody w tenisie
sto³owym i szachach. W tenisie zwyciê-
¿y³ druh St. Wieczorek, a w szachach
Ludwik Cichoszewski.

W kronice nie brakowa³o tak¿e wyda-
rzeñ kryminalnych - z³odziej usi³owa³
okraœæ skup p. Karpiñskiego przy Ryn-
ku, ale zosta³ obezw³adniony i oddany
w rêce policji, a na skrzy¿owaniu ulicy
Ogrodowej i Kiliñskiego woŸnica z Po-
powa Starego wjecha³ dyszlem w dom na
zakrêcie.

Nieszczêœliwym wydarzeniem, jakie
odnotowano w Orêdowniku, by³a œmieræ
ks. Józefa Marciniaka, proboszcza w Cza-
czu. Natomiast podnios³ym wydarzeniem
by³o opisanie radosnego i dostojnego
obchodzenia kolejnej rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Po mszy œw. od-
by³a siê akademia w strzelnicy, a na niej
wyg³oszono m.in. wyk³ad pn. „Konstytu-
cja 3 Maja 1791 roku, a Konstytucja
z 1921 roku”. Na zakoñczenie uroczysto-
œci odby³a siê zabawa w ogrodzie strzel-
nicy i w sali strzeleckiej.

Jan Pawicki

Wczesnym rankiem, 2. sierpnia, po-
nad stuosobowa grupa ze Œmigla

wyruszy³a dwoma autokarami do stolicy
Dolnego Œl¹ska, aby zwiedziæ wroc³aw-
skie ZOO. Wyjazd zorganizowali: Sylwia
Konieczna – przewodnicz¹ca zarz¹du
Osiedla nr II i radny - Wojciech Adam-

Wizyta w ZOO
czewski. Wroc³awski Ogród Zoologiczny
od lat cieszy siê uznaniem wielu zwiedza-
j¹cych z uwagi na du¿¹ iloœæ egzotycz-
nych zwierz¹t. Natomiast oddane w ostat-
nim czasie do u¿ytku oceanarium stano-
wi dodatkow¹ atrakcjê dla wszystkich
zwiedzaj¹cych. Naszych mieszkañców,

nie tylko najm³od-
szych, zaciekawi-
³y egzotyczne
ryby z po³udnio-
wych wód, a spe-
cjalnych wra¿eñ
dostarczy³y im
owiane z³¹ s³aw¹
rekiny. W po³u-
dnie na uczestni-
ków wyjazdu cze-
ka³, wczeœniej za-
mówiony, obiad
w „restauracji let-
niej” na terenie
ogrodu. Po spo¿y-

ciu posi³ku wycieczkowicze wyruszyli na
spotkanie z rzadkimi zwierzêtami, taki-
mi jak: nosoro¿ce, lwy, czy tygrysy. By³o
to ogromne prze¿ycie, poniewa¿ zwierzê-
ta te zwykle ogl¹da siê tylko w telewizji.
Wizyta we wroc³awskim ZOO dla wielu
mieszkañców, zw³aszcza tym najm³od-
szych, by³a cennym uzupe³nieniem let-
nich wakacji.

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

Obiad w letniej restauracji

Oceanarium we wroc³awskim ZOO



wrzesieñ/2015 11

Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u
Szkó³ w Czaczu „Aktywni dla dzieci”

swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³o w styczniu
2015 roku. W tym roku, w ramach Kon-
kursu Mikrodotacji Wielkopolska Wia-
ra 2015 dofinansowanego ze œrodków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich organizowanego wraz z Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatel-
skich „PISOP”, zorganizowa³o zajêcia od-
bywaj¹ce siê podczas wakacji letnich
w dniach 29.06.-8.07.2015 pod has³em
„Aktywnie i kreatywnie - sposób na
nudê”.

Na uczestników projektu, uczniów
szko³y podstawowej i gimnazjum w Cza-
czu, czeka³o wiele atrakcji i niespodzia-
nek. Zajêcia rozpoczê³y siê muzyk¹ - kon-
kursem karaoke. Nastêpnego dnia go-
œciem by³ policjant, który przypomnia³
uczniom o zasadach bezpieczeñstwa na
drogach, szczególnie podczas jazdy ro-
werem. Zwieñczeniem spotkania by³ kon-
kurs - rowerowy tor przeszkód, w którym
uczestnicy mogli zdobyæ cenne nagrody.
Po nie³atwej i wyczerpuj¹cej rywalizacji,
na wszystkich czeka³o ognisko. Dodat-
kowo, na koniec dnia, wszyscy ucznio-
wie otrzymali kamizelki odblaskowe
maj¹ce na celu zapewniæ im bezpieczeñ-
stwo.

Podczas wakacji uczniowie mieli okazjê
tak¿e odwiedziæ Wie¿ê Ciœnieñ i Obser-
watorium Astronomiczne w Koœcianie
oraz stajnie i hotel dla koni znajduj¹ce
siê przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie. Poza wyjazdami dla
uczniów zorganizowano wiele innych
atrakcji, m.in.: zajêcia „Zrobiæ coœ z ni-
czego”, podczas, których ukaza³y siê nie-

zwyk³e talenty manualne. Tego dnia
uczestnicy projektu mieli okazjê stwo-
rzyæ ciekawe rzeczy, kszta³ty i wzory przy
pomocy techniki origami, spróbowali tak-
¿e ró¿nych technik artystycznego ozda-
biania szk³a i wykonali zaproszenia
na podsumowanie projektu. Interesuj¹-
ce okaza³y siê równie¿ warsztaty kulinar-
ne, podczas których cz³onkini Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich w Czaczu oraz kuchar-
ka z Zespo³u Szkó³ w Czaczu pomog³y
dzieciom przygotowaæ przepyszne sa³at-
ki i upiec rogaliki.

Jednym z g³ównych celów projektu by³o
odnowienie boiska do pi³ki no¿nej przy
Zespole Szkó³ w Czaczu. Jeden z wolon-
tariuszy pomóg³ wyrównaæ teren boiska
przeznaczonym do tego sprzêtem. Jed-
nak¿e najtrudniejsze zadanie czeka³o
na uczestników projektu - uczniowie mu-
sieli ostatecznie wyrównaæ teren przy po-
mocy rêcznych narzêdzi ogrodniczych.
Czêœæ grupy natomiast zajê³a siê reno-
wacj¹ ³awek znajduj¹cych siê przy bo-
isku. W ramach od-
nowy boiska zaku-
p iono  r ównie¿
sprzêt spor towy,
m.in.: pi³ki, pomp-
ki, siatki na bram-
kê, pacho³ki
i znaczniki, które
s¹ w³asnoœci¹ sto-
warzyszenia -
mog¹ równie¿ s³u-
¿yæ do zajêæ pod-
czas lekcji z wycho-
wania fizycznego.

Na zakoñczenie
projektu rozegra-

no mecz pi³ki no¿nej. Tego dnia swoich
si³ mo¿na by³o równie¿ spróbowaæ w tañ-
cu Zumba. Po wysi³ku fizycznym
na wszystkich uczestników wakacji oraz
zaproszonych goœci - rodziców i wolon-
tariuszy, czeka³a pizza. Na pami¹tkê ka¿-
dy uczestnik wakacji otrzyma³ p³ytê
zawieraj¹c¹ zdjêcia z pobytu na zajêciach.

Podczas trwania projektu „Aktywnie
i kreatywnie - sposób na nudê” dopisa³a
pogoda, co by³o równie wa¿ne, jak zaan-
ga¿owanie wolontariuszy i opiekunów,
a co najwa¿niejsze uczestników! Dziêku-
jemy wszystkim opiekunom, wolontariu-
szom i rodzicom za pomoc w przeprowa-
dzeniu zajêæ w ramach projektu „Aktyw-
nie i kreatywnie - sposób na nudê”.
W szczególnoœci dziêkujemy uczniom
za ich wytrwa³oœæ, zaanga¿owanie, dobr¹
zabawê, wspóln¹ integracjê oraz rozwa¿-
ne i aktywne spêdzenie czasu.

Katarzyna Handke
Natalia Kozak
foto archiwum

Aktywnie i kreatywnie - sposób na nudê

W okresie wakacyjnym odby³y siê
tygodniowe zajêcia komputero-

we dla dzieci, w których wziê³o udzia³
w lipcu trzynaœcioro, a w sierpniu czterna-
œcioro dzieci w wieku od 7 do 12 lat. £¹czy-

Wakacje w Gminnym Centrum Informacji w Œmiglu
³y one zabawê z nauk¹.

W lipcu podopieczni wykonywali plaka-
ty, zak³adki do ksi¹¿ek oraz pocztówki
z wakacji. Dzieci uczestniczy³y w wielu za-
bawach edukacyjnych, a tak¿e rozwi¹zy-

wa³y krzy¿ówki mul-
timedialne, quizy
przyrodnicze i lite-
rackie, wykonywa³y
æwiczenia na spo-
strzegawczoœæ oraz
uk³ada³y puzzle.

W zwi¹zku ze zbli-
¿aj¹cym siê nowym
rokiem szkolnym,
podczas sierpnio-
wych zajêæ, dzieci
wykona³y plan lek-

cji, tworz¹c w programie Microsoft Word
tabelê i wpisuj¹c w ni¹ tekst oraz wkleja-
j¹c obrazki. Dzieci zaprojektowa³y i wy-
kona³y tak¿e dyplomy, które wraz z pra-
cami zosta³y wrêczone na zakoñczenie
zajêæ. Podczas wspólnych spotkañ nie za-
brak³o tak¿e ulubionych gier i zabaw
komputerowych, które dzieci same wy-
szukiwa³y w Internecie.

Ponadto uczestnicy zajêæ wyszukiwali
w Internecie zdjêcia z miejsc, gdzie spê-
dzili wakacje. Ka¿dego dnia nie zapomi-
naliœmy o gimnastyce, która dawa³a dzie-
ciom wytchnienie od komputerów.

Wszystkim dzieciom ¿yczymy udanego
powrotu do szko³y i zapraszamy na zajê-
cia podczas ferii zimowych!

I.F., foto  Iwona Fijo³ekBawili siê i uczyli w GCI

Przy œcianie wspinaczkowej w Koœcianie
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Piêæ pe³nych wra¿eñ, lipcowych dni
spêdzi³y dzieci z 5 so³ectw gminy

Œmigiel: Karœnic, Nowego Bia³cza, Sta-
rego Bia³cza, Ksiêginek oraz Broñska.
Cykl imprez, w ramach „Wakacji na spor-
towo” rozpocz¹³ siê w sobotê – 18 lipca
wyjazdem do parku rekreacyjnego Klu-
bu Nenufar w Koœcianie. Dzieci aktyw-
nie spêdzi³y czas poszukuj¹c skarbu, któ-
rym by³a skrzynia wype³niona cukierka-
mi i dyplomami Poszukiwaczy Skarbów.
Przeprawa tratw¹ by³a dla uczestników
nie lada prze¿yciem i jeszcze kilka dni
póŸniej dzieci wspomina³y, ¿e p³ynê³y
³odzi¹ pirack¹.

Kolejnego dnia odby³ siê festyn rekre-
acyjno-sportowy na boisku sportowym.
Pomimo ¿e na pocz¹tku imprezy pogoda
nie sprzyja³a, program uda³o siê w pe³ni
zrealizowaæ. Tu¿ po burzy, Aldona i Vio-
letta Michalskie z Karœnic wraz
z kolegami z dru¿yny zaprezentowa³y po-
kaz taekwoondo, a pracownice Centrum
Kultury przeprowadzi³y konkursy i zaba-

wy z nagrodami. Nie oby³o siê bez trady-
cyjnego przeci¹gania liny - panie bezape-
lacyjnie pokona³y panów.

Trzeci dzieñ sportowych zmagañ by³
skierowany przede wszystkim dla pi³ka-
rzy. Rozegrali oni mecz. Ka¿da dru¿yna
otrzyma³a nagrodê – pi³kê.

Nastêpnego dnia dzieci i m³odzie¿ wy-
ruszyli z boiska sportowego na rajd ro-

werowy do Kotusza. Pierwszy przysta-
nek mia³ miejsce w leœniczówce pana
Pawlisiaka w Prêtkowicach, gdzie odby-
³a siê krótka pogawêdka edukacyjno-kra-
joznawcza. Nastêpnie tras¹ leœn¹ rowe-
rzyœci wyruszyli w dalsz¹ podró¿. W Ko-
tuszu na uczestników czeka³y kie³baski
z grilla, a w LOK-u odby³ siê turniej strze-
lecki.

W ostatnim dniu dzieci rozegra³y zawo-
dy sportowe, podczas których propago-
wany by³ zdrowy styl ¿ycia i zabawa. Dla
ka¿dego uczestnika organizatorzy przy-
gotowali drobne upominki, a przez
wszystkie dni by³ przygotowywany po-
czêstunek.

Organizatorami imprez byli: Kó³ko Rol-
nicze w Nowym Bia³czu oraz so³tysi:
Nowego Bia³cza, Karœnic, Starego Bia³-
cza, Ksiêginek oraz Broñska. Wspó³or-
ganizatorem imprezy by³o Starostwo
Powiatowe w Koœcianie w ramach pro-
gramu „Wakacje na sportowo”. Imprezê
wspar³a równie¿ finansowo Gminna Ko-
misja Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych w Œmiglu.

A.Wojciechowska
foto archiwum

Sportowe wakacje

Anna Hr yniewicz-Szulc i Antoni
Szulc wraz z córk¹ Dobrochn¹ od-

byli tego lata owocn¹ wizytê
w Neufchâteau. Mimo ¿e wyjazd do
Francji by³ pr ywatny, dziêki „ambasa-
dorowi” – Bronis³awie Kus, stanowi³ on
równie¿ okazjê do promocji twórczoœci
œmigielskich artystów. Podró¿ ta bo-
wiem zakoñczy³a siê wystaw¹ prac,
zorganizowan¹ na dziedziñcu mero-
stwa w Neufchâteau. Obok œmigiel-
skich twórców swoje obrazy zaprezen-
towali: Dorota i Eugeniusz Szel¹gow-
scy – malarze z P³ocka oraz Joanna Bia-
las z niemieckiego Heringen. 1 sierp-
nia w merostwie miasta Neufchâteau

Œmigielscy Artyœci w Neufchâteau
³¹cznie pokazano
oko³o  60  pr ac
przedstawiaj¹cych
przede wszystkim
miejscow¹ archi-
tekturê i krajo-
brazy.

Organizatorem
ekspozycji by³ Ko-
mitet Partnerstwa
z Neufchâteau
z Jeanem Miche-
lem Grégoire -
jego prezesem.

M.D.
foto archiwum

By³ czas na gry i zabawy

Na pirackiej ³odzi

Szel¹gowscy, Szulcowie i Bronis³awa Kus
na dziedziñcu merostwa
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W tym roku œmigielski basen ob-
chodzi³ 60-te urodziny. Jego bu-

dowê rozpoczêto w 1954 roku, a otwar-
cie nast¹pi³o 24 lipca 1955 roku. Przez
wszystkie te lata s³u¿y³ wielu pokoleniom
œmigielan i do dnia dzisiejszego, w upal-
ne dni, cieszy siê powodzeniem. Z okazji
jubileuszu obecny administrator obiek-
tu - Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zorganizowa³ zawody p³y-
wackie, których otwarcia dokonali: bur-
mistrz Œmigla - Ma³gorzata Adamczak,
zastêpca przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej - Rafa³ Klem, przewodnicz¹cy komi-

Zawody p³ywackie z okazji 60-lecia basenu

sji spraw spo³ecznych Rady Miejskiej
Œmigla - Lech ̄ ak oraz kierownik OKFiR-
u - Zygmunt Ratajczak.

Mimo i¿ pogoda nie dopisa³a, swój
udzia³ zg³osi³o a¿ dziewiêtnastu zawod-
ników.

Na starcie stanê³a zaledwie jedna dziew-
czyna - Anastazja Klecha, która wystar-
towa³a w kategorii do lat 12. Pokona³a dy-
stans 25 metrów uzyskuj¹c czas 30,74.
Wyniki pozosta³ych kategorii
Ch³opcy do lat 12 - dystans 25 m:
I m - Tomasz Krzyka³a (czas 18,40),

II m - Miko³aj Ko-
zak,
III m - Pawe³ Sê-
dzicki.
Ch³opcy 13-16 lat -
dystans 50 m:
I m - Jakub B³asz-
kowski (czas 40,44),
II m - Adam Bedna-
rek,
III m - Rados³aw
Styziñski.
Mê¿czyŸni od 17
lat - dystans 50 m:

I m - Maciej Stêpczak (czas 32,45).
II m - Piotr Mulczyñski,
III m - Marcin Los.
Warto dodaæ, ¿e w zawodach wziê³a
udzia³ trzypokoleniowa rodzina Mulczyñ-
skich: ojciec W³adys³aw, który by³ œwiad-
kiem otwarcia œmigielskiego basenu, syn
Piotr i wnuk Dawid.

Organizatorzy zarówno zawodnikom,
jak i kibicom przygotowali: kawê, ciast-
ka i cukierki.

OKFiR
foto OKFiR

Historyczne zdjêcia z otwarcia kompleksu

Przeciêcie wstêgi

Zdjêcie z budowy basenu

Uczestnicy jubileuszu
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01 lipca – Sp³awie
Ok. godz. 1427 w Sp³awiu, kieruj¹ca sa-
mochodem marki Opel Astra, 31-letnia
mieszkanka pow. leszczyñskiego, jak
wynika ze wstêpnych ustaleñ, prawdopo-
dobnie zasnê³a za kierownic¹, w wyniku
czego uderzy³a w przydro¿ne drzewo.
Kieruj¹ca by³a trzeŸwa i nie dozna³a po-
wa¿nych obra¿eñ cia³a. Zosta³ ukarana
MKK.

18 lipca – Œmigiel
Ok. 1230 kierowca samochodu marki
Fiat, wykonuj¹c manewr cofania, wjecha³
w zaparkowany pojazd marki Ford.
Sprawca kolizji odjecha³ z miejsca zda-
rzenia. Trwa postêpowanie w tej sprawie.

19 lipca – Czacz
Ok. 1700 na skrzy¿owaniu ul. Wielichow-
skiej z drog¹ K5 kieruj¹cy samochodem
marki Ford uderzy³ w ty³ samochodu
peugeot. Sprawca kolizji zosta³ ukarany
MKK.

19 lipca – gm. Œmigiel
Ok. 2030 na terenie gminy Œmigiel patrol
zatrzyma³ do kontroli drogowej 56-letnie-
go rowerzystê. Przeprowadzone badanie
na zawartoœæ alkoholu w wydychanym
powietrzu wykaza³o 1,4 promila. Ustalo-
no równie¿, i¿ rowerzysta ma orzeczony
zakaz prowadzenia rowerów. Za pope³-
nione wykroczenie grozi mu mandat kar-
ny lub grzywna. Natomiast za pope³nio-
ne przestêpstwo kara pozbawienia wol-
noœci do lat 3.

24 lipca – Œmigiel
Ok. 1315 na ul. Koœciañskiej dosz³o do
zderzenia drogowego. Kieruj¹cy samo-
chodem osobowym marki Citroen nie
zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci, w wy-

niku czego uderzy³ w ty³ samochodu oso-
bowego marki Toyota Carolla, któr y
przemieœci³ siê i uderzy³ w pojazd marki
Renault Twingo. Sprawca kolizji zosta³
ukarany MKK.

27 lipca – Œmigiel
Ok. 1535 kieruj¹ca pojazdem marki Fiat
Uno uderzy³a w zaparkowany pojazd
marki Skoda Fabia. Sprawcê kolizji uka-
rano MKK.

27 lipca – Wonieœæ
Ok. 1810 na drodze Wonieœæ - Karmin
zatrzymano do kontroli drogowej 56-let-
niego rowerzystê. Przeprowadzone bada-
nie na zawartoœæ alkoholu wykaza³o 1,1
promila. Rowerzysta u¿ytkowa³ rower
wbrew zakazowi kierowania pojazdami.
Za pope³nione przestêpstwo grozi mu
kara pozbawienia wolnoœci do lat 3. Po-
stêpowanie w tej sprawie prowadzi KPP
w Koœcianie.

29 lipca – Wydorowo
Ok. 1415 na trasie Wydorowo – Œmigiel
dosz³o do zderzenia drogowego. Kieru-
j¹cy samochodem marki VW Sharan,
wykonuj¹c nieprawid³owo manewr skrê-
tu, doprowadzi³ do kolizji z samochodem
marki BMW. Sprawca kolizji zosta³ uka-
rany MKK.

06 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 833 na skrzy¿owaniu ul. Ma-
tejki z ul. Kiliñskiego kieruj¹cy samocho-
dem marki Renault Captur, 39-letni
mieszkaniec z woj. lubuskiego, nie ust¹-
pi³ pierwszeñstwa przejazdu pojazdowi
marki Renault Megane kierowanym
przez 69-letniego mieszkañca pow. ko-
œciañskiego. Kieruj¹cy byli trzeŸwi.
Sprawca kolizji drogowej zosta³ ukarany
MKK.

16 sierpnia – Morownica
Ok. godz. 2144 kieruj¹ca samochodem

marki VW Golf, mieszkanka pow. Ko-
œciañskiego, doprowadzi³a do kolizji dro-
gowej z samochodem marki Opel Vectra
kierowanym przez mieszkañca pow. ko-
œciañskiego. Sprawczyni kolizji zosta³a
ukarana MKK.

20 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz.1800 policjanci otrzymali zg³o-
szenie, ¿e w Œmiglu na terenie targowi-
ska n/n sprawca skrad³ portfel wraz
z dowodem osobistym, kart¹ bankoma-
tow¹ i pieniêdzmi. Pokrzywdzona miesz-
kanka Wroc³awia wartoœæ skradzionego
mienia oszacowa³a na kwotê ok. 140,00
z³.

21 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 1150 na ul. Koœciuszki kieruj¹-
cy samochodem marki Daewoo Tico, 59-
letni mieszkaniec pow. Koœciañskiego,
uderzy³ w ty³ jad¹cego w tym samym kie-
runku motoroweru kierowanego przez
41-letniego mieszkañca pow. koœciañ-
skiego. Kieruj¹cy byli trzeŸwi. Sprawca
kolizji drogowej zosta³ ukarany MKK.

23 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 2006 na terenie gm. Œmigiel
policjanci z PP w Œmiglu zatrzymali kie-
ruj¹cego samochodem marki Citroen
Xsara, 42-letniego mieszkañca pow. ko-
œciañskiego bêd¹cego w stanie nietrzeŸ-
woœci. Przeprowadzone badanie wykaza-
³o ponad 1,5 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

26 sierpnia – Œmigiel
Ok. godz. 1339 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w Œmiglu w godz. 11.00 - 11.40 n/
n sprawcy w³amali siê do domu jednoro-
dzinnego. £upem sprawców pad³y pieni¹-
dze oraz z³ota bi¿uteria. Zg³aszaj¹ca osza-
cowa³a wartoœæ skradzionego mienia na
kwotê ok. 1600,00 z³.

�ród³o
www.koscian.policja.gov.pl

Burmistrz Œmigla - Ma³gorzata Adam-
czak goœci³a w gabinecie zawodnicz-

ki UKS Œmigiel, które zajê³y V miejsce
w Mistrzostwach Polski o Puchar Kinder
+ Sport w Minisiatkówce.

Zawody te odbywa³y siê od 2 do 5 lipca
2015r. w Krakowie. Do rywalizacji przy-
st¹pi³o 48 zespo³ów z ca³ego kraju. UKS
Œmigiel w sk³adzie: Joanna Kurpisz, Mo-
nika Kowalska, Roksana Kie³czewska,
Michalina Wiœniewska, Karolina Graf,
Marcelina Szulc rozegra³ w ca³ym turnie-
ju 15 spotkañ. Trenerem i opiekunem

Gratulacje dla siatkarek
zawodniczek by³
Ryszard Primel.

Burmistrz pogra-
tulowa³a m³odym
reprezentantkom
Œmigla historyczne-
go wyniku i podziê-
kowa³a za godne re-
prezentowanie gmi-
ny w zawodach
sportowych.

M.M., foto M.
Majer
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 8/15
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Pionowo:
1. szparagowa
2. turystyczny
3 cacko
4. np. koñ i delfin
5. euforia
6. kompetencje
7. aktorzyna
10. z³omowisko
11. skrupu³y
14. imperatywy
16. obstawa, gwardia
18. atmosferyczne
23. wegetarianie
24. ch³opka
28. kapnik
29. przypomnienie
30. fabu³a
31. urojenie
32. szpunt
33. Hugo… , perfumy
34. k³amstw
35. naciêcie
36. … Blanc
40. … Orbison
41. … wiary

Poziomo:
8. nieroz³¹czki
9. nastêpca
12. w¹¿
13. efekciarstwo
15. maliny
17. dachowiec
19. Ilion
20. wosk
21 koralik
22. pejza¿
25. moralnoœæ
26. zag³ada
27. prezent
28. przewidzenie
33. osêka
37. kokaina
38. roœniêcie
39. chamstwo
42. galon
43. alkoholik
44. intryga
45. istnienia
46. umiar

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 7/15
brzmia³o: „LIPIEC MUSI PRZYPIEC”. Na-
grodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez Re-
stauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzymuje
Jan Kostrowski ze Starego Bojanowa.

Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy na-
le¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).
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Wysokoœæ kwot wolnych od potr¹ceñ w 2015 roku dla pracowników pe³noetatowych [w z³]

A. Przejœcie z ulgowego na „du¿y” ZUS
O up³ywie okresu korzystania z ulgi p³at-
nik/nowy przedsiêbiorca, zmieniaj¹c
kod tytu³u ubezpieczenia, powinien po-
informowaæ ZUS. Nowy przedsiêbiorca
mo¿e op³acaæ sk³adki spo³eczne od pod-
stawy odpowiadaj¹cej 30% kwoty mini-
malnego wynagrodzenia przez 24 miesi¹-
ce kalendarzowe od dnia rozpoczêcia
wykonywania dzia³alnoœci. Przy ustalaniu
tego okresu bierze siê pod uwagê pe³ne
miesi¹ce kalendarzowe, np. je¿eli przed-
siêbiorca rozpocz¹³ wykonywanie dzia³al-
noœci 20 maja 2013 roku prawo do op³a-
cania sk³adek spo³ecznych od 30% kwo-
ty minimalnego wynagrodzenie przys³u-
guje mu zatem od 1 czerwca 2013 roku
do 31 maja 2015 roku. W zwi¹zku z tym
przedsiêbiorca dopiero od 1 czer wca
2015 roku powinien zacz¹æ op³acaæ sk³ad-
ki spo³eczne na ogólnych zasadach, czy-
li od 60% prognozowanego przeciêtnego
wynagrodzenia miesiêcznego, przyjête-
go do ustalenia kwoty rocznego limitu
podstawy wymiaru sk³adek emerytalno-
rentowych.
  O zmianie kodu tytu³u ubezpieczenia
przedsiêbiorca powinien poinformowaæ
ZUS, sk³adaj¹c:

- ZUS ZWUA – z kodem tytu³u ubezpie-
czenia 05 70 X X (lub 05 72 X X – jeœli
posiada prawo do renty) oraz dat¹ wyre-
jestrowania z ubezpieczeñ od 1 czerwca
2015 roku,

- ZUS ZUA – z kodem tytu³u ubezpie-
czenia 05 10 X X (lub 05 12 X X – jeœli jest
rencist¹) oraz dat¹ zg³oszenia do ubez-
pieczeñ od 1 czerwca 2015 roku.

Nowy kod tytu³u ubezpieczenia przed-
siêbiorca powinien wykazaæ w sk³ada-
nych dokumentach rozliczeniowych spo-

rz¹dzonych za czerwiec 2015 r.
B. Kiedy mo¿na pomniejszyæ kwotê
woln¹ od potr¹ceñ
Ochrona wynagrodzenia za pracê przed
potr¹ceniami polega miêdzy innymi na
ustaleniu kwoty wolnej. Nie obowi¹zuje
ona wy³¹cznie w przypadku dokonywa-
nia potr¹ceñ alimentacyjnych. Zatrudnie-
nie pracownicze nie zawsze jednak obej-
muje pe³ny miesi¹c kalendarzowy,
ze wzglêdu na rozwi¹zanie umowy
lub podjêcie pracy w trakcie miesi¹ca.
Okolicznoœæ ta nie wp³ywa na ustalenie
kwoty wolnej, natomiast wymiar etatu
ju¿ tak.
Wysokoœæ kwoty wolnej

Zasady dokonywania potr¹ceñ z wyna-
grodzenia za pracê okreœlaj¹ przepisy art.
87-91 k.p. Ustanawiaj¹ one granice potr¹-
ceñ i kwotê woln¹. Jedynie egzekucja
nale¿noœci na zaspokojenie œwiadczeñ
alimentacyjnych nie jest ograniczona
koniecznoœci¹ zachowania kwoty wolnej.
Na mocy art. 87 ( 1 ) § 1 k.p. wolna
od potr¹ceñ jest kwota wynagrodzenia
za pracê w wysokoœci:

- minimalnego wynagrodzenia za pracê
przys³uguj¹cego pracownikom zatrud-
nionym w pe³nym wymiarze czasu pra-
cy, po odliczeniach sk³adek na ubezpie-
czenie spo³eczne oraz zaliczki na poda-
tek dochodowy od osób fizycznych – przy
potr¹caniu sum egzekwowanych
na mocy tytu³ów wykonawczych na po-
krycie nale¿noœci innych ni¿ alimentacyj-
ne,

- 75% wskazanego wynagrodzenia – przy
potr¹ceniu zaliczek pieniê¿nych udzielo-
nych pracownikowi,

- 90% wskazanego wynagrodzenia – przy
potr¹caniu kar pieniê¿nych z odpowie-
dzialnoœci porz¹dkowej.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e odliczeniu podle-
ga te¿ sk³adka zdrowotna, co wynika

z uwzglêdnienia stanowiska MPiPS wy-
ra¿onego w piœmie z dnia 16 paŸdzierni-
ka 2007 roku. W przypadku potr¹ceñ do-
konywanych wy³¹cznie za pisemn¹ zgod¹
pracownika, tzw. dobrowolnych, wolna
od potr¹ceñ jest kwota wynagrodzenia za
pracê w wysokoœci:

- 100% minimalnego wynagrodzenia
wskazanego wczeœniej – przy potr¹caniu
nale¿noœci na rzecz pracodawcy,

- 80% podanego wynagrodzenia – przy
potr¹caniu innych nale¿noœci (art. 91
§ 2 k.p.).
Dopuszczalnoœæ zmniejszenia
Kwoty wolne ulegaj¹ obni¿eniu przy za-
trudnieniu na czêœæ etatu. Jak bowiem
stanowi art. 87(1) § 2 k.p., je¿eli pracow-
nik jest zatrudniony w niepe³nym wymia-
rze czasu pracy, kwoty wolne ulegaj¹
zmniejszeniu proporcjonalnie do wymia-
ru czasu pracy. Natomiast przepisy Ko-
deksu pracy dotycz¹ce ochrony wynagro-
dzenia nie przewiduj¹ zmniejszania
ich wysokoœci z powodu nieprzepracowa-
nia pe³nego miesi¹ca. Oznacza to, ¿e pod-
jêcie zatrudnienia w trakcie miesi¹ca,
a tak¿e jego zakoñczenie przed up³ywem
miesi¹ca nie jest okolicznoœci¹ wp³ywa-
j¹c¹ na obni¿enie kwoty wolnej. W spra-
wie tej wypowiedzia³ siê Departament
Prawny G³ównego Inspektoratu Pracy
w piœmie znak: GPP-306-4560-457/08/
PE. Uzna³ w nim, ¿e przy potr¹caniu na-
le¿noœci z wynagrodzenia pracownika
art.87(1)) § 2 k.p., przewiduje jedynie
mechanizm pomniejszania kwot wolnych
od potr¹ceñ proporcjonalnie do wymia-
ru czasu pracy pracowników. Jest to je-
dyna przes³anka dopuszczaj¹ca
do zmniejszenia tych kwot.

H.C.
Podstawa prawna
Ustawa Kodeks Pracy
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W sobotê, 22 sierpnia 2015 r. prawie
500 kolarzy z ca³ej Polski wystar-

towa³o w I Supermaratonie Szosowym
„Szlakiem Don Kichota” w Niet¹¿kowie.
Zawodnicy rywalizowali w trzech kate-
goriach: na dystansie giga (258 km),
mega (172 km) oraz mini (86 km). Orga-
nizatorami maratonu byli: Uczniowski
Klub Sportowy „Junior” Niet¹¿kowo,
Leszczyñski Klub Kolarski oraz Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Ka-
sprowicza w Niet¹¿kowie.

Start i meta usytuowane by³y przy sali
sportowej Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie. O 700 rano, mie-
rz¹c siê z dystansem giga, wystartowali
pier wsi zawodnicy. Po ka¿dych
3 minutach startowa³a kolejna dziesiêcio-
osobowa grupa. Nastêpnie na trasê wy-
jechali kolarze zmagaj¹cy siê z dystan-
sem mega. O godzinie 900 wystartowa³a
na dystansie mini ostatnia grupa kolarzy.
Trasa zawodów przebiega³a drogami
powiatu leszczyñskiego i koœciañskiego.
Zawodnicy przejechali przez piêæ gmin,
miejscowoœci, takie jak: Robaczyn, Stare
Bojanowo, Sierpowo, Górka Duchowna,
Sulejewo, Popowo Wonieskie, Wojnowi-

(Super)maraton
ce, Ziemnice, Œwierczyna, Mi¹skowo,
Bo¿a Wola, Krzywiñ, ¯elazno, Wieszko-
wo, Lubin, Krzywiñ, Gry¿yna, Œwiniec,
Jurkowo, Zgliniec, Wonieœæ, Karmin,
Popowo Wonieskie, Sulejewo, Olszewo,
Stare Bojanowo, Bruszczewo, Œmigiel
oraz Niet¹¿kowo.

Maraton jest zaliczany do Pucharu Pol-
ski i jest jedn¹ z czternastu imprez tego
cyklu. Ludzie obje¿d¿aj¹c nasz maraton
zbieraj¹ punkty do klasyfikacji general-
nej. Grupa ok. 300-400 osób, poruszaj¹
siê po tych zawodach w ca³ej Polsce. Do
startu zg³osili siê te¿ zawodnicy lokalni.

Zawody rozgrywane by³y na trzech dy-
stansach zaliczanych do punktacji Pucha-
ru Polski w Szosowych Maratonach Ro-
werowych. Na trasie mini mierz¹cej
86 km zwyciê¿y³ Pawe³ Ziober z Wroc³a-
wia (Rycerze Rolanda Œroda Œl¹ska)
z czasem 02:16:11. Drugi by³ Micha³
Stachowski z Leszna (Real 64-sto) –
02:16:13, a trzeci Zbigniew Kubicki z Sia-
nowa (Koszalin) – 02:16:55. Wœród ko-
biet triumfowa³a Ma³gorzata Zimnicka
z £asku (Jastrzêbie £askie) – 02:26:27.
Druga w klasyfikacji uplasowa³a siê Aga-
ta Czekin ze Stargardu Szczeciñskiego
(STC Stargard) – 02:33:46, a trzecia Jo-
anna Kucal z Konina (KS Team Stare
Miasto) – 02:46:01. W tej konkurencji
wziê³a udzia³ najliczniejsza grupa kolarzy.

Na d³u¿szym dystansie mega – 172 km
kolarze przejechali dwie pêtle. Najszyb-
szy by³ Pawe³ Œwiatlak z Sulechowa (Le-
garto Logistic) – 04:36:46. Jako drugi
uplasowa³ siê Przemys³aw Rozwalka
z Goniembic (MW Invest Group) –
04:40:57, a trzeci Micha³ Ratajczak z Ra-
wicza (RSC Bike Rawicz) – 04:41:17.
Natomiast w kategorii kobiet Ma³gorza-
cie Rajczybie z Wroc³awia pokonanie
tego dystansu zajê³o 06:02:47, S³awomi-
rze Glapiak z Leszna (LKK Leszno)
06:25:59, a Ewie Skórce ze Œwinoujœcia
(KS Uznam) – 07:00:31.

Najd³u¿szy dystans, z jakim zmagali siê
uczestnicy wyœcigu wynosi³ 258 kilome-
trów. Do pokonania tej trasy trzeba byæ
odpowiednio przygotowanym i mieæ do-
œwiadczenie.

Najlepszy czas na dystansie giga uzy-
ska³ Piotr Chmielewski ze Stargardu
Szczeciñskiego (Pañstwowa Stra¿ Po¿ar-
na) – 07:26:27. Na drugim miejscu upla-
sowa³ siê Tomasz Grabowy z Chrzano-
wa 07:26:28, a na trzecim Pawe³ Sojecki
z Jaworzna – 07:27:03. W klasyfikacji ko-
biet na dystansie giga zwyciê¿y³a Ma³go-
rzata Kubicka z Nowogardu (Dziki Ko-
szalin) – 08:58:40, druga by³a Barbara
wêglarska z Trzebnicy (KKS Trzebnica)
– 09:22:13, a trzecia Renata Glazer
z Chrzanowa – 09:33:04.

O godzinie 1130 odby³ siê wyœcig na 30
kilometrów. By³a to rywalizacja rodzin-
na. Zwyciê¿y³a w niej Joanna Stefaniak
z Pniew – 01:04:07. Ten dystans pokona-
³a tak¿e burmistrz Œmigla – Ma³gorzata
Adamczak.

W ramach supermaratonu przeprowa-
dzono równie¿ I Mistrzostwa S³u¿b Mun-
durowych na dystansie mini. W tej kate-
gorii zwyciê¿y³ Pawe³ Ziober z Wroc³a-
wia (Rycerze Rolanda Œroda Œl¹ska) uzy-
skuj¹c wynik 02:16:11. Z naszego regio-
nu najlepiej spisa³ siê Piotr Mulczyñski
ze Œmigla (ŒTC Œmigiel) przeje¿d¿aj¹c
dystans w czasie 02:21:17.
Uplasowa³ siê on na pi¹tej pozycji.

Zawodników od startu wyprowadza³a
na trasê grupa motocyklistów „Wind
Wolves” ze Œmigla. Motocykliœci poma-
gali przy zabezpieczeniu trasy oraz czu-
wali nad bezpieczeñstwem kolarzy.

Jaros³aw Pietrowski
foto M.D., archiwum zawodów

Motocykliœci „Wind Wolves” zabezpieczyli trasê

Czym skorupka za m³odu...Dystans rodzinny

Na starcie

Na trasie supermaratonu
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Czas wakacyjny dla Byczków z Gnie-
wowa by³ bardzo intensywny. Ju¿14

czerwca dru¿yna ta wziê³a udzia³ w Tur-
nieju Pi³ki Siatkowej w Donatowie, gdzie
zajê³a pierwsze i drugie miejsce w kate-
gorii kobiet oraz drugie w kategorii mê¿-
czyzn. Natomiast 28 czerwca odby³ siê
Turniej Pi³karski z okazji 40-lecia LZS
£uszkowo, w którym „Byczki” zajê³y trze-
cie miejsce w kategorii roczników 2005-
2008. Dru¿yny otrzyma³y medale, pucha-
ry oraz pi³ki.

Lipiec tak¿e okaza³ siê udanym miesi¹-
cem: 5 lipca dru¿yna z Gniewowa wziê³a
udzia³ w Memoriale im. Józefa Szajkow-
skiego na boisku „Orlik” w Krzywiniu.
Wystêp dru¿yny startuj¹cej w kategorii
roczników 2003-2004 zakoñczy³ siê wiel-
kim sukcesem – zdoby³a puchar za zajê-
cie pierwszego miejsca, medale, 3 pi³ki
oraz statuetki dla najlepszego bramkarza
(Jonasz Nowak) i najlepszego strzelca
(Serafin Kaczor). 9 lipca w Racocie odby³
siê Turniej w Pi³ce No¿nej Pla¿owej. Dru-
¿yna z Gniewowa po raz pierwszy wyst¹-
pi³a w tego typu turnieju. Tym bardziej
cieszy fakt, ¿e zajê³a w nim pierwsze miej-
sce. Szeœcioosobowy sk³ad dru¿yny
z dum¹ odebra³ nagrodê – puchar oraz
pi³kê. 12 lipca gniewowska dru¿yna w ka-

tegorii roczników 2001-2004 wyst¹pi³a
w Turnieju Pi³ki No¿nej „Wielki Granie
w Dalewie” w gminie Œrem, gdzie zajê³a
drugie miejsce. To jednak nie koniec,
bowiem w dniach od 25 do 26 lipca dru-
¿yny z Gniewowa bra³y udzia³ w Turnie-
ju Beach Ball kobiet i mê¿czyzn w Krzy-
winiu. Panie zdoby³y drugie, a panowie
pi¹te miejsce w nagrodê otrzymuj¹c pi³-
ki do siatkówki.

Natomiast 23 sierpnia Stara Przysieka
Pierwsza goœci³a a¿ 13 dru¿yn pi³ki no¿-
nej i pi³ki siatkowej. Przyjecha³y one po
to, aby rozegraæ III Memoria³ im. Ma³-
gorzaty Pawlak. W rozgrywkach starto-
wa³y grupy z: Krzywinia, Turwi, Dona-
towa, Wonieœcia, Gniewowa i Starej Przy-
sieki. W kategorii roczników 2005-2008

w pi³ce no¿nej „Byczki” zajê³y trzecie
miejsce, w kategorii roczników 2000-
2004 miejsce drugie, a w kategorii rocz-
ników 1995-1999 – pier wsze miejsce.
W tej ostatniej kategorii trzecie miejsce
zajê³a dru¿yna z Wonieœcia. W rozgryw-
kach siatkówki kobiet pierwsze miejsce
zajê³o Donatowo, drugie Byczki Gniewo-
wo, a trzecie Stara Przysieka. Dziêki licz-
nym sponsorom m³odzie¿ bior¹ca udzia³
w turnieju otrzyma³a puchary, nagrody
oraz poczêstunek. Najlepsz¹ dru¿yn¹ tur-
nieju zosta³a wybrana dru¿yna Byczków
Gniewowo (kat. 1995-1999), która otrzy-
ma³a tak¿e puchar ufundowany przez
pos³a RP Wojciecha Ziemniaka.

Krzysztof Pawlak
foto Anna Szklarska-Meller

Gor¹cy okres dla Byczków

Memoria³ im. Ma³gorzaty Pawlak

Stowarzyszenie Przyjació³ Œmigielskiej
Kolejki W¹skotorowej wspólnie z za-

rz¹dami wszystkich osiedli w Œmiglu re-
alizowa³o projekt pn. „Usportowiony Œmi-
giel”, w ramach którego 50. dzieci ze
Œmigla uczestniczy³o w zajêciach sporto-
wo-rekreacyjnych.

Piêciodniowy program realizowany od
17 do 21 sierpnia br. przeznaczony by³
dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Pro-
gram obejmowa³: zajêcia sportowe, któ-
re odbywa³y siê na boiskach „Orlik” oraz
przy wiatrakach w Œmiglu, przejazdy dre-
zynami i zwiedzanie obiektów œmigiel-
skiej kolejki, wyjazd na p³ywalniê w Ko-
œcianie oraz do Parku Linowego „Tarzan”
w Lesznie, a tak¿e wspólne pieczenie kie³-
basek przy ognisku. Dzieæmi opiekowa-
li siê przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedli:
W³odzimierz Drótkowski – jednoczeœnie
radny Rady Miejskiej i prezes kolejkowe-
go stowarzyszenia, Donata Malak, Sylwia
Konieczna i Bernard Jagodzik, jak rów-
nie¿ radni: Danuta Strzelczyk, Wojciech
Adamczewski i Micha³ Skrzypczak oraz
zaanga¿owani w projekt mieszkañcy
osiedli.

Projekt „Usportowiony Œmigiel” zosta³

Usportowiony Œmigiel
przeprowadzony przy wsparciu Staro-
stwa Powiatowego w Koœcianie w ramach
wakacji na sportowo dzieci i m³odzie¿y.

Za udzielone wsparcie finansowe orga-
nizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêko-
wania staroœcie koœciañskiemu, burmi-
strzowi Œmigla, zarz¹dowi Banku Spó³-
dzielczego w Œmiglu i Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-

wych, jak równie¿ za okazan¹ pomoc:
Oœrodkowi Kultury Fizycznej i Rekreacji,
Centrum Kultury, Zak³adowi Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz
Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemuw
Œmiglu.

AKA
foto archiwum

Usportowiony Œmigiel






