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SPIS TREŒCI

Na kilka dni przed œwiêtami bo¿ona-
rodzeniowymi Rada Miejska przy-

jê³a bud¿et na 2014 rok. Tê najwa¿niejsz¹
w roku decyzjê dla gminy, œmigielscy rad-
ni podjêli jednog³oœnie.
Planowane w 2014 r. dochody, g³ównie
lokalne podatki i subwencje to ponad
55 mln z³otych, a szacowane wydatki to
ponad 62 mln z³otych, z czego 36,93% sta-
nowiæ bêd¹ wydatki na oœwiatê, ponad
14% na opiekê spo³eczn¹, 2,6% na kultu-
rê, 0,75% na kulturê fizyczn¹ i a¿ 28% na
realizacjê zadañ inwestycyjnych. W efek-
cie bud¿et zamknie siê ponad 7 miliono-
wym deficytem, który zostanie obni¿o-
ny m.in. poprzez wprowadzenie wolnych
œrodków po zamkniêciu bie¿¹cego roku

RADNI UCHWALILI BUDŻET
bud¿etowego.
Radni podczas sesji
podjêli tak¿euchwa-
³ê o Wieloletniej
Prognozie Finan-
sowej Gminy na
lata 2014-2025. In-
tegraln¹ czêœci¹
Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej
jest prognoza kwo-
ty d³ugu, która dla
Gminy Œmigiel prze-
widuje sp³atê zo-
bowi¹zañ do roku
2025. £¹czna kwota d³ugu Gminy Œmigiel
na koniec roku 2014 wyniesie 4,03%, gdzie

graniczny próg za-
d³u¿enia to 10,86%.
Ponadto program
sesji obejmowa³
uchwa³y zatwier-
dzaj¹ce plany pra-
cy dla wszystkich
komisji rady na rok
2014, uchwa³ê
w sprawie umiej-
scowienia Stra¿y
Miejskiej w struk-
turze organizacyjnej
urzêdu oraz dwie
uchwa³y dotycz¹ce
zamiany gruntów.

Radni wyrazili zgodê na zamianê grun-
tów gminnych po³o¿onych w Koszano-
wie na grunt prywatny równie¿ po³o-
¿ony w Koszanowie, a tak¿e zamianê
gruntu gminnego po³o¿onego w Nie-
t¹¿kowie na grunt prywatny w Niet¹¿-
kowie. Zamiana gruntów w Koszano-
wie dotyczy³a uregulowania przebiegu
drogi gminnej, zaœ zamiana gruntu
w Niet¹¿kowie uregulowania przebie-
gu rowu gminnego.
Korzystaj¹c z okazji przewodnicz¹cy
rady z³o¿y³ w trakcie sesji wszystkim
zebranym ¿yczenia z okazji œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia oraz zbli¿aj¹cego siê
Nowego Roku.

AKA
foto AW
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Sesjê prowadzi³ Przewodnicz¹cy - Wies³aw Kasperski
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Burmistrz, Wiktor Snela wspólnie
         z kierownikiem Urzêdu Stanu Cy-

DIAMENTOWE PARY
wilnego - Dorot¹ Skorupiñsk¹ 19 grud-
nia odwiedzili trzy pary ma³¿eñskie, któ-

re w ubieg³ym roku
obchodzi³y „diamento-
we gody”. Jubilaci: Sta-
nis³awa oraz Antoni
Kozakowie z Gliñ-
ska, Anna i Stanis³aw
Sikorscy ze Starego
Bojanowa oraz Ju-
lianna i Franciszek
S z y m a ñ s c y
z Koszanowa, nie
kryj¹c wzruszenia,
przyjêli z r¹k burmi-
strza oraz kierowni-

ka USC gratulacje, kwiaty oraz upomin-
ki. Jubileusz 60-lecia obchodzili tak¿e
pañstwo Cecylia i Zenon Grzybowscy
z Przysieki Polskiej, których ze wzglêdu
na ich stan zdrowia burmistrz nie odwie-
dzi³.
Ma³¿eñskie „z³ote gody” honorowane s¹
medalem Prezydenta RP „Za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie”. W 2013 roku,
w Gminie Œmigiel jubileusz ten œwiêto-
wa³o a¿ 38 par ma³¿eñskich. Jubileusz 60
lat ma³¿eñstwa obchodzi³y cztery pary,
zaœ najstarszych sta¿em par, licz¹cych a¿
65 lat po¿ycia, jest w gminie piêæ.

A.K.
foto archiwum

„Diamentowe gody” obchodzili Anna i Stanis³aw
Sikorscy...

...Julianna i Franciszek Szymañscy... ...oraz Stanis³awa i Antoni Kozakowie.

Dzieci szkolne w ̄ egrówku przez wie-
le dni przygotowywa³y siê do œwi¹t

bo¿onarodzeniowych. Poznawa³y oraz
kultywowa³y znane i mniej znane trady-
cje œwi¹teczne. Najpierw wykona³y kart-
ki bo¿onarodzeniowe, którymi obdaro-
wywa³y przyjació³ szko³y. Nastêpnie ubie-
ra³y przyniesion¹ przez zaprzyjaŸnione-
go leœniczego, pana Macieja Augustynia-
ka wspania³¹, pachn¹c¹ lasem choinkê.
Wiele ozdób by³o wykonanych w³asno-
rêcznie przez dzieci, szczególnie ³añcu-
chy i bombki. Z ka¿d¹ up³ywaj¹c¹ chwil¹
œwiêtami pachnia³o coraz bardziej. Przed-
szkolaki i uczniowie wspólnie wypiekali
prawdziwe, aromatyczne pierniki, który-
mi dumnie czêstowali odwiedzaj¹cych
szko³ê goœci. Jednym z nich by³a pani
Barbara Kuderska, która razem z wolon-
tariuszami dba o najbardziej potrzebuj¹-
cych. Dzieci chêtnie przynios³y dary dla
innych wiedz¹c, ¿e przygotowania do
œwi¹t, to tak¿e otwarcie serc na potrzeby
drugiego cz³owieka. Kolejnym goœciem
by³a babcia przedszkolaka, pani Maria
So³tysiak. Dzieci przy jej pomocy nakry-
wa³y stó³ wigilijny, poznawa³y wigilijne

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
potrawy, zwyczaje bo¿onarodzeniowe,
szczególnie zwracaj¹c uwagê na symbol
pustego krzes³a przy stole oraz dzielenie
siê op³atkiem. Uczniowie przygotowali
tak¿e wspania³e szopki bo¿onarodzenio-
we, co pomog³o przedszkolakom lepiej
przygotowaæ siê do jase³ek. Tu¿ przed
œwiêtami szko³ê odwiedzi³o, a¿ dwóch
gwiazdorów. Dla jednego dzieci przygo-
towa³y wystêpy, za co w zamian otrzyma-
³y upominki. Drugi
natomiast przyje-
cha³ wspania³ym za-
przêgiem z mecha-
nicznymi renifera-
mi, czym zachwyci³
najm³odszych, ich
rodziców, a nawet
konkurencyjnego
gwiazdora. Wszyst-
kim tym wydarze-
niom towarzyszy³
œpiew kolêd i pasto-
ra³ek.

Agnieszka £ocho-
wicz

foto archiwum

Barbara Kuderska z dzieæmi

Jase³ka
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Zgodnie z kilkunastoletni¹ tradycj¹,
       w Œmiglu w³adze gminy wraz
z mieszkañcami przywitali Nowy Rok.
Burmistrz - Wiktor Snela wraz z przewod-
nicz¹cym Rady Miejskiej na placu œmigiel-
skiego targowiska wznieœli toast za po-
myœlnoœæ w 2014 roku. Burmistrzowi to-
warzyszy³a tak¿e wiceburmistrz Wies³awa
Poleszak-Kraczewska.
Nie zabrak³o dobrej muzyki, fajerwerków
oraz szampana.
Noworoczn¹ uroczystoœæ przygotowywa-
³o Centrum Kultury w Œmiglu oraz Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

AKA
foto M. Dymarkowska

POWITALIŒMY NOWY ROK!

Tradycj¹ miasta Œmigiel jest jesienny
koncert M³odzie¿owej Orkiestry

Dêtej, odbywaj¹cy siê przy rynku. Po raz
pierwszy i mamy nadziejê, ¿e nie ostat-
ni, orkiestra na Œwi¹teczny Koncert po-
stanowi³a zaprosiæ swoich sympatyków.

ŒWI¥TECZNIE Z ORKIESTR¥
Jak by³o widaæ po pe³nej widowni, by³ to
strza³ w dziesi¹tkê.
Orkiestra solidnie przygotowa³a siê do
koncertu. Ze sceny pop³ynê³y piêkne,
polskie kolêdy. Nic wiêc dziwnego, ¿e ju¿
po chwili rozpoczê³o siê wspólne kolêdo-

wanie. Aby pozostawiæ widzów w szam-
pañskim humorze, na zakoñczenie orkie-
stra brawurowo wykona³a wi¹zankê Skal-
dów.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Przy dŸwiêku syreny alarmowej Bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela wrêczy³

prezesowi OSP Niet¹¿kowo - Henryko-
wi Starkbauerowi kluczyki do samo-
chodu po¿arniczego marki Ford Trans-
it. Zast¹pi on wys³u¿onego „¯uka”, któ-
rym do tej pory dysponowa³a niet¹¿-
kowska jednostka. Przekazany ford nie
jest nowym autem, s³u¿y³ bowiem
wczeœniej stra¿akom OSP Œmigiel.
Uroczystoœæ przekazania samochodu
odby³a siê w poniedzia³ek, 6 stycznia
przed remiz¹ w Niet¹¿kowie. Uczest-
niczyli w niej cz³onkowie jednostki,
a tak¿e: przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla - Wies³aw Kasperski, Pre-
zes Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gmin-
nego Zwi¹zku OSP RP - Jerzy Cieœla,

FORD DLA STRAŻAKÓW
komendant gminny ZOSP RP - Marian
Graczyk, Wojciech Olejnik - sekretarz
Oddzia³u Miej-
sko-Gminnego
ZOSP RP, Ro-
man Schiller -
prezes OSP
Œmigiel  oraz
Krystyna Bart-
kowiak - skarb-
nik Oddzia³u
Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP.
Roman Bukow-
ski - naczelnik
OSP Niet¹¿ko-
wo wraz ze S³a-
w o m i r e m

Mieszkañcy Œmigla wspólnie powitali Nowy Rok

Starkbauerem - cz³onkiem zarz¹du, jako
pierwsi wypróbowali auto, po czym za-
parkowali je w niet¹¿kowskiej remizie.

AKA
foto archiwum

Niet¹¿kowscy stra¿acy z nowym autem

M³odzi instrumentaliœci orkiestry - Sylwia
Kurzawa...

... Oskar Fortuniak i Dawid Ratajczyk
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Corocznie, 11 stycznia, w samo po³u-
dnie na œmigielskim rynku, pod obe-

liskiem Powstañców Wielkopolskich har-
cerze ze œmigielskiego hufca, przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych oraz
przedstawiciele miejscowych organizacji
oddaj¹ czeœæ mieszkañcom ziemi œmi-
gielskiej - uczestnikom walk Powstania

W ROCZNICÊ WYMARSZU
Wielkopolskiego.
W 95. rocznicê wymarszu œmigielskiej
kompanii powstañczej, poleg³ych w wal-
ce do apelu wezwa³a Magdalena Drót-
kowska, komendantka Hufca ZHP
w Œmiglu, a rys historyczny niepodleg³o-
œciowego zrywu przedstawi³a hm. Bar-
bara £awniczak.

Pod obeliskiem okolicznoœciowe wi¹zan-
ki z³o¿y³y przyby³e delegacje: zastêpca
Burmistrza Œmigla - Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, Roman Schiller - zastêpca
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, kom-
batanci, dyrektor i pracownicy Centrum
Kultury, harcerze oraz m³odzie¿.

AKA, foto a. Kasperska

Je¿eli p³acisz podatek dochodowy od
osób fizycznych lub rycza³t od przycho-

dów ewidencjonowanych lub jesteœ po-
datnikiem, który p³aci podatek liniowy
19% albo uzyska³aœ/uzyska³eœ dochód z
odp³atnego zbycia papierów wartoœcio-
wych oraz pochodnych instrumentów fi-
nansowych mo¿esz przekazaæ 1 % swoje-
go podatku na cele po¿ytku publiczne-
go.
Wystarczy wybraæ organizacjê po¿ytku
publicznego, na rzecz której chce siê
przekazaæ 1 % podatku, a nastêpnie wy-
pe³niæ odpowiedni¹ rubrykê w zeznaniu
podatkowym. Jeœli jeszcze nie wybra³eœ
takiej organizacji, prosimy zwróæ uwagê
na œmigielskie stowarzyszenie.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Na-
dziei” oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej
zosta³y utworzone po to, aby osobom,
którym jest trudniej w ¿yciu codziennym,

1% DLA STOWARZYSZENIA ŒWIAT£O NADZIEI
I WTZ Z KOŒCIANA

u³atwiæ funkcjonowa-
nie w spo³eczeñ -
stwie. W miejscach
tych panuje nieusta-
j¹ca radoœæ, a uœmie-
chy przebywaj¹cych
tam dzieci trafiaj¹ do
najbardziej zatwar-
dzia³ych serc. Wielu
ludzi dba o to, aby
dzieci i  m³odzie¿
niepe³nosprawna nie
czu³y siê spychane
na margines spo³e-
czeñstwa, aby nie
myœla³y, ¿e s¹ nie-
chciane, albo gorsze od sprawnych ludzi.
Niestety nie jesteœmy w stanie zapewniæ
im wszystkiego. Niejednokrotnie koszty
zwi¹zane z rehabilitacjami, wyjazdami
i innymi przekraczaj¹ nasze mo¿liwoœci
finansowe. Przekazany przez Was 1%

6 stycznia, w œwi¹teczny poniedzia³ek
stanowisko kierowania stra¿y po¿ar-

nej w Koœcianie otrzyma³o informacjê, ¿e
w Starym Bojanowie, w jednym z budyn-
ków czuæ charakterystyczn¹ woñ koja-
rzon¹ z gazem. Na miejscu szybko zjawi-
³y siê trzy stra¿ackie wozy. Ratownicy
ustalili, ¿e w jednym z mieszkañ ktoœ

TO MOG£O SIÊ �LE SKOÑCZYÆ!
naprawia³ w¹¿ ³¹cz¹cy butlê gazow¹
z kuchenk¹, któr¹ ogrzewano pomiesz-
czenia. Pomys³owy majsterkowicz po-
stanowi³ usun¹æ nieszczelnoœæ za po-
moc¹ taœmy izolacyjnej, po czym uda³
siê na spoczynek. Niewiele brakowa-
³o, by zasn¹³ na zawsze. Stra¿acy nie-
przytomnego mê¿czyznê ewakuowali

na zewn¹trz budynku, gdzie po krót-
kiej chwili odzyska³ œwiadomoœæ, lek-
ko zak³ócan¹ wczeœniej wypitym alko-
holem. Po intensywnym wietrzeniu
mieszkañcy mogli wróciæ do swych
domostw. Tym razem równie¿ zakoñ-
czy³o siê szczêœliwie.

Bryg. Andrzej Ziegler

mo¿e pomóc zwalczaæ nasze ogranicze-
nia. Dlatego, jeœli jeszcze nie wybraliœcie
organizacji, a chcecie na jak¹œ przekazaæ
swoje pieni¹dze, prosimy miejcie nas na
uwadze!

A.P.
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Jak co roku, Centrum Kultury by³o or-
ganizatorem koncertu noworocznego,

który odby³ siê 5 stycznia br. w sali wi-
dowiskowej centrum. Rozpocz¹³ go wy-
stêp wokalistek ze Studia Piosenki
„MUZOL” prowadzonego pod kierun-
kiem Marzanny Mizgalskiej z Leszna,
która z publicznoœci¹ przywita³a siê
tymi s³owami: „Czasy, w których przy-
sz³o nam ¿yæ przynosz¹ wiele radoœci,
ale tak¿e k³opoty i smutki oraz wyda-
rzenia, które powoduj¹ w nas zw¹tpie-
nie. Nic wiêc dziwnego, ¿e rozgl¹da-
my siê za czymœ, z czego mo¿na by
czerpaæ radoœæ i otuchê. Jestem prze-
konana, ¿e nie ma na œwiecie nic bar-
dziej optymistycznego i radosnego ni¿
œwi¹teczna muzyka, œwi¹-
teczne piosenki i pastora³ki,
a przede wszystkim polskie
kolêdy”. Nastêpnie, w roli
konferansjera poprowadzi³a
wystêpy swoich podopiecz-
nych. W wykonaniu m³odych
wokalistek widzowie mogli
us³yszeæ utwor y, takie jak:
„Jest taki dzieñ”, „Gwiazdo
œwieæ”, „Kaczka Pstra
w Betlejem”, „Gdy Œliczna
Panna”, „Tobie ma³y Panie”,
i „Pada œnieg”.
W tym roku goœæmi specjal-
nymi byl i nauczyciele
i uczniowie Pañstwowej Szko-
³y Muzycznej I i II stopnia im.
Romana Maciejewskiego
w Lesznie. Jako pierwsza wy-
st¹pi³a najm³odsza ar tystka
koncer tu - Iga Osiejewska,
która na skrzypcach zagra³a
kolêdê „Anio³  pasterzom
mówi³” i „Galop” Dymitra Ko-
balewskiego. Akompaniowa³
jej na pianinie nauczyciel -
Tomasz Walczak. Nastêpnie
starsi uczniowie: Iga Zborow-
ska zagra³a na flecie „Am
Meer” W. Poppa, Karolina Wy-
¿kiewicz na akordeonie „Le
cuci” Maksimowa i tango
„Rio sena” Piazzolli, Weroni-
ka Goryniak na pianinie „Ara-
beskê” C. Debussyego, To-
masz Rymkiewicz na akorde-
onie bardzo znane „Tango”
Astora Piazzoli, a Adrianna
Jêdrzejewska na flecie „Kon-
cert G-dur cz. III”. Uczniom
akompaniowa³  nauczyciel
Tomasz Walczak. Jak zwykle
profesjonalnie zaprezentowa³

KONCERT NOWOROCZNY W ŒMIGLU
siê nasz m³ody trêbacz ze Œmigla, cz³o-
nek M³odzie¿owej Orkiestr y Dêtej
i uczeñ leszczyñskiej szko³y muzycz-
nej - Eryk Skrzypczak, który zagra³ ko-
lêdê „Przybie¿eli do Betlejem paste-
rze”.  Blok koncer towy muzyków
z Leszna zakoñczy³o trio perkusyjne
w sk³adzie: Miko³aj Lisowski, Zbigniew
WoŸniak - uczniowie i ich nauczyciel
Hubert Samelczak, które brawurowo
wykona³o „Epizod” Johna Becka. Blok
ten w roli konferansjera poprowadzi³a
wicedyrektor leszczyñskiej szko³y mu-
zycznej - Krystyna ¯yska.
Trzeci¹ i ostatnia grup¹, która wyst¹-
pi³a tego dnia by³ œmigielski chór „Har-
monia”, któr y pod dyrekcj¹ Piotra

Majera piêknie zaœpiewa³,
takie utwory jak: „Wiwat dzi-
siaj Boskiej istnoœci”, „Kie-
dy pierwsza gwiazdka b³y-
œnie”, „Komu Pastuszkowie
cudnie œpiewaj¹”, „My te¿
pastuszkowie”, „Zaœnij Dzie-
cino” i  „K³aniamy Ci siê
Chryste”. Ca³oœæ prowadzi-
³a Barbara Mencel.
Swoj¹ obecnoœci¹ koncer t
zaszczycili: pose³ na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej -
Ma³gorzata Adamczak wraz
z ma³¿onkiem, Andrzej Jêcz
- starosta Powiatu Koœciañ-
skiego, Wiktor Snela - bur-
mistrz Œmigla wraz z ma³-
¿onk¹, Roman Schiller - wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej  Œmigla wraz
z ma³¿onk¹, Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska - wicebur-
mistrz Œmigla, ksi¹dz dzie-
kan Tadeusz Fo³czyñski,
Rafa³ Klem -  radny Rady
Miejskiej Œmigla i licznie ze-
brani mieszkañcy naszej
gminy oraz ich goœcie.
Na koniec wszyscy wyko-
nawcy i widzowie wspólnie
zaœpiewali znan¹ i lubian¹
kolêdê -  „Bóg siê rodzi”,
a po³¹czonymi si³ami dyry-
gowa³a Marzanna Mizgal-
ska.
Organizatorzy dziêkuj¹ spon-
sorowi koncer tu, któr ym
by³a Piekarnia i Cukiernia
S.C. Piotra i Katarzyny Lipo-
wicz z Wonieœcia.

E. Kurasiñski
foto

M. Dymarkowska

Tomasz Rymkiewicz

Eryk Skrzypczak

Wokalistki Studia Piosenki „Muzol”

Chór „Harmonia”
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 ŚMIGIEL W KRONICE „ORĘDOWNIKA ŚMIGIELSKIEGO"”
W I PÓŁROCZU 1921 ROKU

W 1921 roku rozpoczêto wielkie re-
formy naszego wyniszczonego

wojn¹ i polityk¹ zaborców kraju. Podsta-
wowym dokumentem bêd¹cym krokiem
do odrodzenia Polski by³o uchwalenie
konstytucji. Ten trend zmierzaj¹cy do od-
budowy materialnej, spo³ecznej i kultu-
ralnej kraju by³o widaæ tak¿e w naszych
ma³ych ojczyznach. Dokumentowa³a te
problemy i zmiany ówczesna
prasa, a na naszym terenie
„Orêdownik Œmigielski”.
Oprócz spraw wielkich tj. ogól-
noœwiatowych i krajowych,
wa¿nym w¹tkiem przedstawia-
nych informacji by³y ró¿nego
rodzaju informacje miejscowe.
I tak redakcja zwraca³a siê do
burmistrza informuj¹c go, ¿e:
„... miejska kasa pos³uguje siê
pieczêciami niemieckimi. Ma-
gistrat tut. w roku ub. 3 krot-
nie zmienia³ wszystkie pieczê-
cie niemieckie na polskie - dla
kasy widocznie pozostawiono jako sym-
bol pieczêæ niemieck¹ „Betrag erhalten”.
Z kolei miejscowa poczta informowa³a,
¿e: „...wyjmowanie listów ze skrzynek
pocztowych odbywaæ siê bêdzie 3 x
dziennie: o godz. 1000 przed po³udniem,
o 1230 w po³udnie i o 5 po po³udniu. Przy
tem nadmienia siê, ¿e listy wrzucone do
skrzynek przed 10 bêd¹ jeszcze tego dnia
samego dnia dorêczone interesantom
w mieœcie jakote¿ i w przynale¿nych

okrêgach wiejskich”.
Mimo powojennych niedostatków rozwi-
ja³o siê ¿ycie kulturalne. I tak Towarzy-
stwo Panien Pracuj¹cych w Œmiglu urz¹-
dza³o „w sali strzeleckiej wieczór amator-
ski z nader bogatym i urozmaiconym
programem. G³ówn¹ czêœci¹ programu
by³ 3 czêœciowy obraz sceniczny „Kop-
ciuszek”. Dwuaktówka „Babunia” ukoñ-

czy³a program. Nikt z goœci nie ¿a³owa³
wydanych z³otówek”.
25 czerwca zorganizowano w strzelnicy
o godz. 8 wieczorem „Wieczór artystycz-
ny. Bilety wczeœniej do nabycia u p. Sta-
chowiak w Œmiglu”.
Podobnie, jak i dzisiaj nie brakowa³o
wydarzeñ o charakterze kryminalnym.
„Nie ma dnia ¿eby nie pope³niano w na-
szym mieœcie jakiejœ wiêkszej kradzie¿y.
Mienie ludzkie nara¿one jest na szwank.

W tych dniach okradziono p. Muellera,
zabrano podobno sukniê œlubn¹, ubranie
mêskie i.t.p. rzeczy. Sprawcy bêd¹ podob-
no za swe zbrodnie odpowiadaæ z wolnej
stopy”.
Podobny charakter mia³a nastêpuj¹ca
proœba: „300 mk wyp³acê temu, który mi
tê lub ow¹ osobê wska¿e, która o mnie
fa³szywe pog³oski w mieœcie roznosi,

abym j¹ móg³ s¹downie œcigaæ”.
Miejscowi pracodawcy szukali
pracowników. W jednej z ofert
napisano: „Poszukujê od zaraz
dobrej, uczciwej s³u¿¹cej, która
by umia³a trochê gotowaæ, praæ,
prasowaæ i sprz¹taæ. Najchêtniej
poszukiwana starsza z prowin-
cji”.
ZnaleŸæ mo¿na i takie ciekawe
og³oszenie: „Zarêczyny moje
z p. Bronis³awem S³owikowskim
uniewa¿niam. Anna Schwarz”.
Za poœrednictwem gazety szu-
kano zgub, np. „Perlica zbieg³a

dnia 10 b.m. wieczorem, do oddania u ko-
misarza Piocha”.
Tak¿e wa¿n¹ informacj¹ dla mieszkañ-
ców by³o to, ¿e: „biuro nasze do budyn-
ku w³asnego w Rynku nr 8 przenosi siê
„Rolnik w Œmiglu”. Natomiast komornik
obwodowy og³asza³: „Licytacja jednej
œwini, która sprzedana bêdzie za gotów-
kê najwiêcej daj¹cemu”.

Jan Pawicki
foto archiwum

Œwiêto Trzech Króli ju¿ kolejny raz sta-
 ³o siê okazj¹ do podzielenia siê op³at-

SPOTKANIE OP£ATKOWE W TRZECH KRÓLI
kiem miêdzy mieszkañcami: ¯egrówka,
Bielaw, ¯egrowa i Nowego Œwiata. Spo-

tkanie to zosta³o przygotowane przez
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w ¯egrówku.
W atmosferê œwi¹t wprowadzi³y zebra-
nych goœci dzieci z miejscowej szko³y,
prezentuj¹c siê w jase³kach. Do wspól-
nego œpiewania kolêd zachêci³ wszyst-
kich p. Józef Kozak, przygrywaj¹c na sak-
sofonie. W uroczystoœci uczestniczyli
równie¿: burmistrz - Wiktor Snela, za-
stêpca burmistrza - Wies³awa Poleszak-
Kraczewska z ma³¿onkiem, proboszcz
parafii w Wilkowie Polskim - ks. Marek
Smólski, radny - Zenon Skoracki oraz
so³tysi ¯egrówka i Bielaw.

Szko³a Filialna w ¯egrówku
foto archiwum

Jase³ka
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O d samego rana wspania-
li wolontariusze chodzili ulica-

mi: Œmigla, Czacza, ¯egrówka i Sta-
rego Bojanowa, nie bacz¹c na sil-
ne podmuchy wiatru. Po raz kolej-
ny okaza³o siê, ¿e mieszkañcy na-
szej gminy maj¹ wielkie serca
i œwiadomoœæ, ¿e wspieranie Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy ma g³êboki sens. Nigdy dot¹d
nie zebraliœmy takiej kwoty. To
nasz wspólny sukces!
Dzieñ WOŒP-u, to wyj¹tkowy
dzieñ, dzieñ nie tylko kwestowania,
ale i wspania³ej zabawy.
Ju¿ o godzinie 1400 rozpoczê³a siê
impreza w ¯egrówku. By³y pl¹sy
zuchowe i piosenki harcerskie, wy-
st¹pili „¯eñcy Wlkp” i kwintet M³odzie-
¿owej Orkiestry Dêtej w Œmiglu. Jak zwy-
kle w ̄ egrówku nie zabrak³o równie¿ po-
kazu udzielania pierwszej pomocy oraz
wystêpów przedszkolaków i uczniów
miejscowej szko³y filialnej.
Nie mniej ciekawie by³o w Czaczu, Wy-
st¹pili tu m.in.: tancerze ze Szko³y Tañca
„Poezja” z Koœciana, Marek Leœniczak
da³ wspania³y koncert gry na harmonij-

ZEBRALIŒMY 15.845,19 z³!
ce ustnej,  a tak¿e tradycyjnie miesz-
kañców Czacza nie zawiedli tance-
rze ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”.
By³y równie¿ wystêpy uczniów
szko³y w Czaczu i zespo³u tanecz-
nego „Têcza”. W specjalnej „orkie-
strowej” kawiarence serwowano
pyszne placki, a wszyscy chêtni
mogli skorzystaæ z malowania twa-
rzy.
Natomiast koncert w Œmiglu roz-
pocz¹³ siê o 1630 i trwa³ do 2200.
Rozpoczê³y go wystêpy wokalistek
Studia Piosenki „Muzol”. Nastêp-
nie, równie¿ przed œmigielsk¹ pu-
blicznoœci¹, wyst¹pi³ Marek Leœni-
czak. Tym razem na zmianê z tan-

cerkami i tancerzami
Szko³y Tañca „Poezja”
z Koœciana. Po nich
scenê opanowa³y dzie-
ci i m³odzie¿ z Zespo-
³u Tañca Wspó³cze-
snego „Pryzmat-Bis”
na zmianê z wokalist-
kami i wokalistami
Kwintetu Wokalnego
„Voice”, dzia³aj¹cego
przy Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie, pod
kierunkiem Grzego-
rza G³owackiego.
Licytacja gad¿etów
trwa³a godzinê. Z uwa-
gi na iloœæ przedmio-
tów przekazanych na
licytacjê zosta³y one
po³¹czone w grupy po
kilka sztuk. By³o,
w czym wybieraæ: ga-
d¿ety WOŒP, gad¿ety
promocyjne Œmigla,
talony na us³ugi, czy
ksi¹¿ki - w tym ksi¹¿-
ka Jasia Meli „Ponad

By³o harcerskie œpiewanie

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Pryzmat-Bis

Kwintet Wokalny „Voice”

„Strefa Sacrum” „Pink Elephants”
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Miejska Biblioteka Publiczna nie
walczy z konkurencj¹, jak¹ jest

Internet. Stara siê wykorzystaæ go do
w³asnych celów. Ju¿ drugi rok z kolei,
w okresie œwi¹teczno-noworocznym bi-
bliotekarki zamieœci³y w Internecie kon-
kurs, który mia³ na celu zapewnienie
uczestnikom dobr¹ zabawê, a przy oka-
zji reklamê biblioteki i jej nowych form
pracy w œrodowisku. Konkurs pod nazw¹:
„Stroimy Œwi¹teczne Drzewko” polega³
na tym, ¿e na stronie internetowej biblio-
teki ukrytych zosta³o 35 ma³ych ikon
w kszta³cie prezentów, które nale¿a³o od-
szukaæ i rozpakowaæ, naje¿d¿aj¹c na ka¿-
dy kursorem. Wewn¹trz znajdowa³y siê
ozdoby choinkowe i litery has³a. Startu-
j¹cy mieli do wykonania 2 zadania. Nale-
¿a³o odszukaæ wszystkie litery i uszere-
gowaæ je tak, aby powsta³o has³o, tytu³
kolêdy: „Cicha Noc”. Drugie zadanie
by³o jeszcze ³atwiejsze. Spoœród ozdób
choinkowych nale¿a³o wskazaæ jedn¹,
która nie nadawa³a siê do tego, aby ni¹
dekorowaæ bo¿onarodzeniowe drzewko.
Chodzi³o oczywiœcie o wielkanocne jaj-
ko - pisankê. Rozwi¹zania oraz swoje
dane personalne nale¿a³o wpisaæ do for-
mularza konkursowego i klikn¹æ „wyœlij”,
a odpowiedŸ bezpoœrednio trafia³a na
pocztê biblioteki. Wp³ynê³o 46 prawid³o-
wych odpowiedzi. Nie jest to du¿o, biblio-
teka liczy³a na bardziej masowy udzia³
zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y. Jednak¿e
jest to liczba znacznie wiêksza ni¿ w roku
ubieg³ym. Internauci wprawdzie powoli,
ale rozkrêcaj¹ siê z ka¿dym rokiem. To
dobrze, bo bibliotekarki chcia³yby, ¿eby
konkurs sta³ siê tradycj¹, ¿eby w tym
magicznym okresie, jakim s¹ œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia i Nowy Rok, kontynu-
owaæ zabawê.
W pi¹tek, 13 stycznia w czytelni œmigiel-

NIE WALCZYMY Z KONKURENCJ¥
skiej biblioteki mia³o miejsce podsumo-
wanie konkursu i wrêczenie uczestnikom
nagród, które wylosowa³a dla nich pierw-
sza czytelniczka, odwiedzaj¹ca bibliote-
kê 7 stycznia.
Niektórzy z nagrodzonych przybyli z ro-
dzinami. Spotkanie odby³o siê wiêc
w mi³ej, sympatycznej atmosferze. Na-
grody wrêczyli: kierownik MBP w Œmi-
glu - pani Danuta Hampel oraz dyrektor
œmigielskiego Centrum Kultury - Euge-
niusz Kurasiñski.
Biblioteka postara³a siê, ¿eby nagrody
by³y zró¿nicowane: „coœ dla cia³a” i „coœ
dla ducha”. Znaczn¹ czêœæ nagród ufun-
dowali œmigielscy sponsorzy. Kolacjê dla
dwóch osób w swoim lokalu zafundowa³
pan Miros³aw Grzesiewicz - w³aœciciel
baru „AGORA”. Pani Krystyna Jaœko-
wiak z Gliñska, która wygra³a nagrodê,
zapowiedzia³a, ¿e na kolacjê do AGORY
pójdzie z mê¿em i córk¹. Lokal s³ynie
wprawdzie z wyœmienitych sa³atek, jed-
nak¿e na co zdecyduje siê rodzina Jaœ-

kowiaków byæ mo¿e dowiemy siê póŸ-
niej.
Kolejne nagrody z gatunku „dla cia³a”
wylosowa³y panie: Dorota Markowska
z Bronikowa i Katarzyna G³ówczak z Ko-
œciana. By³y to pizze ze s³yn¹cej z najlep-
szych pizz w mieœcie Pizzerii „ITALIA-
NO”, które ofiarowa³a w³aœcicielka - pani
Miros³awa Stasik.
2 bony o wartoœci 50 z³. ka¿dy, otrzyma-
³y panie: Marta Piotrowicz z Kobylnik
oraz Michalina ¯yto z ¯egrówka. Nato-
miast 3 p³yty z nagraniami M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej ze Œmigla trafi³y do pañ:
Anny Tomaszewskiej i Weroniki ¯urek
ze Œmigla oraz pana £ukasza Konieczne-
go z Grodziska Wielkopolskiego. Bilet
wstêpu na koncert „Starego Dobrego
Ma³¿eñstwa” wygra³ Jakub Ratajski.
MBP w Œmiglu bardzo dziêkuje sponso-
rom za wsparcie konkursu, a wszystkim
uczestnikom za czynny udzia³ w konkur-
sie.

KAS, foto archiwum

horyzonty” z autografem, która zosta³a
zakupiona specjalnie na nasz¹ licytacjê,
a¿ w Irlandii.
Jak zwykle wieczorem, œmigielsk¹ sce-
nê opanowa³y zespo³y rockowe. Pierw-
szy wyst¹pi³, znany ju¿ naszej publiczno-
œci zespó³ „Ogieñ” . To by³o naprawdê
wspania³e, profesjonalne granie. Nic
dziwnego, ¿e zespó³ dorobi³ siê ju¿ spo-
rej grupy fanów. Na naszej stronie face-
bookowej mo¿na powspominaæ ten kon-
cert ogl¹daj¹c ich ostatni teledysk.
Zespó³ o nazwie „Strefa Sacrum” skupia
g³ównie m³odzie¿ z niet¹¿kowskiej szko-
³y - szeœciu muzyków i trzy zmieniaj¹ce
siê wokalistki. Opiekê artystyczn¹ nad
nim sprawuje nauczycielka tej szko³y -
Marzena Grzeœkowiak, a techniczn¹ ks.

Tomasz Nowak. S³yszeliœmy o tym zespo-
le wiele dobrego, co zosta³o potwierdzo-
ne tego dnia na scenie.
Ostatnia godzina koncertu nale¿a³a do
zespo³u „Pink Elephants”, w którego
sk³adzie pojawi³ siê, graj¹cy na gitarze ba-
sowej, od lat wystêpuj¹cy na koncertach
WOŒP - nauczyciel, Piotr Andrynowski.
Wspólnie z Jaros³awem Ciszewskim,
Kamilem Buchwaldem i Mateuszem
Dudkiem dali niezapomniany wystêp.
Razem z koñcem koncertu liczenie za-
koñczy³ sztab. Po raz kolejny najwiêcej
pieniêdzy zebra³a nasza nieoceniona
wolontariuszka - Ania Pohl, do jej puszki
trafi³o 1.665,68 z³.
Tradycyjnie ju¿ pomocn¹ d³oñ wyci¹gnêli
do nas œmigielscy restauratorzy: w³aœci-

ciele restauracji „Marta” i „Poemat”, któ-
rzy pomogli wy¿ywiæ wolontariuszy
i wykonawców. W tym roku wspar³ nas
równie¿ Marcin Mañczak - w³aœciciel
marketu „Pod Wiatrakiem”. Spory udzia³
w realizacji naszego koncertu mieli rów-
nie¿ rodzice m³odych artystów, przyjacie-
le i fani poszczególnych grup oraz zespo-
³ów. Wszystkim artystom, ekipom tech-
nicznym, rodzicom, kierownikom i in-
struktorom poszczególnych grup, zespo-
³ów, sekcji, wolontariuszom sztabu dzia-
³aj¹cego w Centrum Kultury, akustykom,
oœwietleniowcom, mediom, sponsorom
i darczyñcom bardzo serdecznie dziêku-
jemy za okazane serce i wszelak¹ pomoc.

M.D., foto archiwum

Laureaci konkursu
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Po raz 11 w Zespole Szkó³ w Broniko-
wie zosta³ utworzony sztab Wielkiej

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy. 14 wolontariuszy zbiera³o
pieni¹dze do puszek w 4 miej-
scowoœciach nale¿¹cych do ob-
wodu szko³y. O godzinie 1500

rozpoczê³a siê impreza w sali
wiejskiej. Na mieszkañców
czeka³o wiele atrakcji, wœród
zaproszonych goœci byli: Kwin-
tet Woklany „Voice” z Niet¹¿-
kowa oraz Zespó³ Pieœni i Tañ-
ca „¯eñcy Wielkopolscy”. Wy-
st¹pi³ równie¿ dzia³aj¹cy na te-
renie szko³y zespó³ muzyczny
„3 po 3” i kó³ko taneczne. Na-
tomiast najm³odsze dzieci za-
prezentowa³y koncert kolêd

WOŒP W BRONIKOWIE
i pastora³ek oraz przebranie œwi¹teczne.
Wiele emocji wzbudzi³a licytacja. Licyto-

wano nie tylko gad¿ety Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy, ale równie¿ te,

które zosta³y wykonane samo-
dzielnie przez uczniów naszej
szko³y. Na zakoñczenie o godzi-
nie 1830 zagra³ lokalny zespó³
muzyczny „Akces”. Tradycyjnie
ju¿ imprezê zakoñczy³o „œwiate³-
ko do nieba”.
Ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹ cieszy
fakt, i¿ impreza cieszy³a siê du-
¿ym zainteresowaniem wœród
mieszkañców. Œwiadczy o tym
zebrana kwota 1 836 z³ i 21 gr.
Jest to najwiêksza, jak do tej
pory suma pieniêdzy, któr¹ uda-
³o siê zebraæ.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
foto archiwum

Ju¿ po raz kolejny operator œmigielskiej
kolejki - Zak³ad Gospodarki Komunal-

nej i Mieszkaniowej w Œmiglu zorgani-
zowa³ na prze³omie listopada i grudnia
miko³ajkowe przejazdy dla dzieci.
W tym roku podczas dziesiêciu przejaz-
dów z oferty skorzysta³y grupy ze: Œmi-
gla, Starego Bojanowa, Bucza, Leszna,
Rawicza i Wielichowa, w sumie oko³o 500
osób. Najm³odszy uczestnik liczy³ 5 ty-
godni.
Przejazdom towarzyszy³ œw. Miko³aj, któ-
ry oprowadza³ dzieci po stacji w Œmiglu
oraz pomieszczeniu dy¿urnego ruchu,
t³umacz¹c do czego w przesz³oœci s³u¿y-
³y znajduj¹ce siê tam urz¹dzenia. Miko-
³aj czêstowa³ tak¿e piernikami i przepro-

MIKO£AJKOWE PRZEJAZDY

wadza³ konkursy, m.in. œpiewania kolêd
i pastora³ek.

AKA
foto archiwum

Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
po raz kolejny wziê³o udzia³ w akcji

pn. „Góra grosza” zorganizowanej przez
Towarzystwo „Nasz Dom”. Jej celem jest
zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹,
w tym na tworzenie i dofinansowanie
domów dla dzieci, rodzinnych domów
dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodo-

Cz³onkowie œmigielskiego Ko³a Psz-
czelarzy, 14 grudnia spotkali siê

w œwietlicy wiejskiej w Broñsku, aby pod-
sumowaæ mijaj¹cy rok oraz z³o¿yæ sobie
œwi¹teczne ¿yczenia. Sprawozdanie
z dzia³alnoœci ko³a przedstawi³ prezes -
Tadeusz Krzy¿anowski. Goœciem spotka-

PRZY OP£ATKU
nia by³a Wies³awa Po-
leszak-Kraczewska,
która w imieniu w³adz
samorz¹dowych Œmi-
gla z³o¿y³a wszystkim
pszczelarzom œwi¹-
teczne i noworoczne
¿yczenia.

A.K.
foto Ko³o Pszczelarzy

GÓRA GROSZA
wych rodzin zastêpczych oraz najbardziej
potrzebuj¹cych domów dziecka. Od 25
listopada do 6 grudnia przedszkolacy
przynosili swoje „grosiki”, które wrzuca-
li do specjalnie przygotowanej na tê oka-
zjê skarbonki. Okaza³o siê, ¿e zebraliœmy
ogromn¹ „górê” monet o ³¹cznej warto-
œci 142,90 z³otych. Dziêkujemy dzieciom
i rodzicom za ich aktywnoœæ, zaanga¿o-
wanie i entuzjazm.

Danuta Gbiorczyk
foto archiwum

Pszczelarze

Przedszkolacy chêtnie zbierali grosiki

Koncert kolêd i pastora³ek

Najm³odszy uczestnik przejazdów
Miko³aj chêtnie pozowa³

do zdjêæ
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Po raz kolejny przewodnicz¹ca Zarz¹-
du Osiedla nr 2 w Œmiglu - Sylwia Ko-

nieczna i radny z tego okrêgu - Wojciech
Adamczewski zorganizowali spotkanie
noworoczne dla seniorów ze swego
osiedla. Na zaproszenie odpowiedzia-
³o ponad 80 osób. Szczególne znacze-
nie mia³o to spotkanie dla osób samot-
nych, którzy na ogó³ rzadko wychodz¹

z domu i nie uczestnicz¹ ju¿ ¿yciu to-
warzyskim i publicznym. Zosta³o ono
zorganizowane w restauracji „Marta”.
By³o tak¿e okazj¹ do sk³adania sobie
¿yczeñ noworocznych, do wspólnych
rozmów „o naszych s¹siedzkich spra-
wach”, a dla niektór ych seniorów
okazj¹ do wzajemnego rozpoznania siê
po latach!

W³aœciciele restau-
racji  zaser wowali
wszystkim smaczn¹
kolacjê z g³ównym,
rybnym daniem. Na-
tomiast do kawy do-
³¹czono przepyszn¹
szarlotkê na ciep³o
„domowej roboty”.
Zaproszona na to
spotkanie zosta³a
tak¿e Ma³gorzata
Adamczak, pos³an-
ka Sejmu RP, wielo-
letnia mieszkanka
naszego os iedla .
Pani pose³ w krót-

SPOTKANIE NOWOROCZNE OSIEDLA NR 2

Zarz¹d Osiedla nr 3 w Œmiglu po raz
trzeci zorganizowa³ op³atkowe spo-

tkanie dla swoich najstarszych miesz-
kañców. Przy wigilijnym stole w restau-
racji „Mar ta” seniorzy spotkali siê
18 grudnia. W tym roku z zaproszenia
przewodnicz¹cej zarz¹du - Danuty
Strzelczyk skorzysta³o 50 osób,
a w tym: burmistrz - Wiktor Snela, za-
stêpca burmistrza - Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska oraz ksi¹dz dziekan
Tadeusz Fo³czyñski.
Spotkaniu towarzyszy³y: œwi¹teczne
¿yczenia przy op³atku, wspólna modli-
twa, œpiewanie kolêd, tradycyjne potra-

OSIEDLOWY OP£ATEK

kim wyst¹pieniu przybli¿y³a goœciom
spotkania sw¹ dzia³alnoœæ poselsk¹
i omówi³a zakres swych obowi¹zków.
O czêœæ artystyczn¹ zatroszczy³ siê ze-
spó³ wokalno-muzyczny „MUZOL” dzia-
³aj¹cy przy Centrum Kultury w Œmiglu.
Dziewczêta zaœpiewa³y kilka utworów,
które znakomicie wkomponowa³y siê do
nastroju spotkania.
W miêdzy czasie pani Maria Olejnik za-
inicjowa³a te¿ tradycyjne, wspólne œpie-
wanie kolêd, w koñcu by³ to okres Bo-
¿ego Narodzenia! Wszyscy seniorzy
z ochot¹ w³¹czyli siê do œpiewu. Bar-
dzo du¿o osób, przede wszystkich tych
starszych, ogarnê³o wzruszenie i z roz-
rzewnieniem przypominali sobie, kie-
dy to ostatni raz widzieli siê z niektó-
rymi osobami, których znaj¹ przecie¿
od lat! Spotkanie noworoczne by³o dla
wielu seniorów okazj¹ do spotkania siê
i stanowi³o mi³¹ formê spêdzenia cza-
su. Dla mnie osobiœcie bardzo wa¿ne
s¹ te krótkie spotkania z seniorami.

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

Spotkanie noworoczne dla seniorów Osiedla nr 2

Seniorzy z Osiedla nr 3

wy oraz s¹siedz-
kie rozmowy. Dla
wszystkich uczest-
ników osiedlowej
wigilii zarz¹d przy-
gotowa³ upomin-
ki .  Uroczystoœæ
uœwietni³ wystêp
uczniów Szko³y
P o d s t a w o w e j
w Œmiglu. Dzieci
przygotowa³a Iwo-
na W³och.
Wszystkim mieszkañcom osiedla nr 3
przewodnicz¹ca osiedla -  Danuta

Strzelczyk ¿yczy-
³a  radosnych

Seniorzy z Osiedla nr 3

i spokojnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnoœci w Nowym Roku.

D. Strzelczyk
foto archiwum
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I Szkolny Konkurs Wokalny
Dziewiêæ osób uczestniczy³o w I Szkol-
nym Konkursie Wokalnym, który odby³
siê w pi¹tek, 15 listopada ubieg³ego roku
w auli szkolnej. Przed jury gimnazjaliœci
prezentowali wybrane przez siebie pio-
senki, które wykonywali indywidualnie
lub w duetach. Na scenie zabrzmia³y
utwory: D¿emu, Ewy Farnej, Kamila
Bednarka, Sylwii Grzeszczak oraz zespo-
³u „Bajm”. Komisja w sk³adzie: Piotr An-
drynowski, Alicja Przyby³ek, Monika
W³och oceniaj¹c wystêpy, zwraca³a uwa-
gê m.in. na sposób wykonania i dobór re-
pertuaru. I miejsce zdoby³a Sylwia Ku-
rzawa z klasy I a, drugie - Martyna Bia³a
z I c, a trzecie przyznano Monice Stasik
z klasy III c. Gratulujemy nie tylko zwy-
ciê¿czyniom, ale i wszystkim uczestni-
kom konkursu, którzy w pi¹tkowe popo-
³udnie prezentowali swoje umiejêtnoœci
wokalne.

WIEŒCI Z GIMNAZJUM W ŒMIGLU

Konkursy przedmiotowe
Zakoñczy³ siê pierwszy etap wojewódz-
kich konkursów przedmiotowych dla
uczniów gimnazjum.
Œmigielskie gimnazjum w etapach rejo-
nowych bêd¹ reprezentowali: Gustaw
Tañski - Wojewódzki Konkurs Historycz-
ny, Wojewódzki Konkurs Matematyczny,
Wojewódzki Konkurs Fizyczny, Woje-
wódzki Konkurs Chemiczny; Miko³aj
Adamski - Wojewódzki Konkurs Mate-
matyczny.

Dyskoteka charytatywna
Na kilka dni przed koñcem listopada

w auli szkolnej odby³a siê
dyskoteka andrzejkowa,
której organizatorem by³
Samorz¹d Uczniowski. Za
konsolet¹ stanêli dj Micha³
i dj Tobiasz. Dobra zabawa
towarzyszy³a wszystkim od
pocz¹tku imprezy. Nadzwy-
czajne efekty œwietlne do-
dawa³y „smaczku” dyskote-
ce. Dochód z zabawy - s³o-
dycze zosta³y przekazane
na rzecz ubogich dzieci.

Miko³ajki
6 grudnia 2013 roku w szkole panowa³
miko³ajkowy nastrój. Na korytarzach zro-
bi³o siê czerwono za spraw¹ akcji zorga-
nizowanej przez Samorz¹d Uczniowski.
Z zadania najlepiej wywi¹za³y siê klasy
II c, II d, III d i III e i to dla nich goœæ
z dalekiej Laponii zostawi³ nagrody-nie-

spodzianki.

Konkurs recytator-
ski
17 grudnia ubieg³e-
go roku w bibliotece
szkolnej odby³ siê
Konkurs Recytator-
ski Poezji Juliana Tu-
wima i Konstantego
Ildefonsa Ga³czyñ-
skiego „Magiczne
wiersze” zorganizo-

wany w zwi¹zku z rokiem Juliana Tuwi-
ma i 60. rocznic¹ œmierci Konstantego Il-
defonsa Ga³czyñskiego. Ka¿dy z 9 uczest-
ników prezentowa³ jeden wybrany utwór
poetycki. Komisja, oceniaj¹c m³odych
recytatorów, bra³a pod uwagê nastêpuj¹-
ce kryteria: opanowanie pamiêciowe
wiersza, kulturê ¿ywego s³owa i ogólny
wyraz artystyczny. I miejsce zdoby³a Ju-
lia Pok³adecka, II - Anna Bednarczyk,
a III - Tomasz ¯ak.
Gratulujemy!

„Dzieñ (...) tylko je-
den raz do roku”
Ostatni dzieñ nauki
przed œwiêtami Bo¿e-
go Narodzenia nie
by³ zwyczajny. W po-
wietrzu unosi³ siê za-
pach choinek i œwi¹-
tecznych ciast. Na
korytarzach s³ychaæ
by³o nieustaj¹ce¿ycze-
nia, a rozlegaj¹cy siê
dŸwiêk dzwonka ko-

jarzy³ siê tym razem z postaci¹ w czer-
wonym p³aszczu. Œwi¹teczna atmosfera
udzieli³a siê wszystkim. Najpierw w piêk-
nie udekorowanych salach odby³y siê
klasowe wieczerze, a nastêpnie cz³onko-
wie spo³ecznoœci szkolnej zgromadzili siê
w auli, by obejrzeæ monta¿ s³owno-mu-
zyczny, przygotowany przez gimnazjali-
stów pod kierunkiem pañ: Janiny Doma-
galskiej, Violetty Kozak, Alicji Przyby³ek
i Moniki Karolczak. Miêdzy kolejnymi
tekstami poetyckimi ukazuj¹cymi istotê
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zabrzmia³y
kolêdy wykonywane przez chórek i mu-
zyków M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej.
Nie zabrak³o te¿ ¿yczeñ i dzielenia siê
op³atkiem.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum

I Szkolny Konkurs Wokalny

S³odycze zosta³y przekazane na rzecz
ubogich dzieci

Miko³ajki

Odby³y siê klasowe wieczerze

Muzycy M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej
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W zwi¹zku z licznymi w³amaniami i kradzie¿ami, które w ostatnim czasie maj¹ miejsce w Œmiglu oraz okolicznych wio-
skach apelujemy do mieszkañców o wzmo¿enie czujnoœci, a w szczególnoœci:

- zwracanie uwagi na wszelkie obce osoby, których zachowanie budzi podejrzenie,
- zwracanie uwagi na obce pojazdy parkuj¹ce w rejonie posesji i na przyleg³ym terenie,
- niezw³oczne telefoniczne informowanie policji o wszelkich tego rodzaju spostrze¿eniach na bezp³atny numer 997 lub

posterunek policji w Œmiglu 65 511 63 50,
- zapisywanie numerów rejestracyjnych podejrzanych pojazdów - zapamiêtywanie rysopisów podejrzanie zachowuj¹cych

siê osób,
- utrzymanie s¹siedzkich kontaktów - informowanie najbli¿szych s¹siadów o ka¿dej d³u¿szej nieobecnoœci z proœb¹, aby

zwracali uwagê na dom i w przypadku stwierdzenia czegoœ podejrzanego informowali o tym niezw³ocznie policjê,
- zamykanie wszystkich okien i drzwi przed wyjœciem z domu, a tak¿e opuszczanie ¿aluzji zewnêtrznych.

Uwaga! Z³odzieje nastawiaj¹ siê na kradzie¿ gotówki, bi¿uterii, ma³ych wartoœciowych przedmiotów oraz lapto-
pów, dlatego ostrzegamy przed posiadaniem w domach du¿ych sum pieniêdzy.

KRADZIEŻE I WŁAMANIA W GMINIE ŚMIGIEL

22 grudzieñ - Œmigiel
Ok. godz. 1745 kieruj¹cy motorowerem
zipp, 18-letni mieszkaniec miejscowoœci
Trzcinica jad¹c ulic¹ jednokierunkow¹
pod pr¹d doprowadzi³ do zderzenia
z pojazdem marki VW Jetta prowadzo-
nym przez 60-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel. Kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸ-
wi. Sprawca kolizji zosta³ ukarany man-
datem karnym.

28 grudzieñ - Bruszczewo
Ok. 2300 kieruj¹cy fordem fiesta, 18-let-
ni mieszkaniec gm. Œmigiel straci³ pano-
wanie nad prowadzonym przez siebie
pojazdem i wjecha³ do przydro¿nego
rowu. W wyniku zdarzenia ogólnych po-
t³uczeñ doznali pasa¿erowie podró¿uj¹-
cy fordem. Kierowca fiesty trafi³ do szpi-
tala z obra¿eniami g³owy.

31 grudzieñ - Œmigiel
Ok. godz. 1400 na Placu Rozstrzelanych
kieruj¹cy samochodem marki Ford Ma-
verick, 29-letni mieszkaniec gm. Œmigiel
podczas manewr u cofania uderzy³
w vw golfa prowadzonego przez 28-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel. Sprawca
kolizji zosta³ ukarany mandatem karnym.

31 grudzieñ - Œmigiel
Ok. godz. 1920 na ul. Koœciuszki kieruj¹-
cy fordem mondeo, 34-letni mieszkaniec
powiatu leszczyñskiego nie ust¹pi³ pierw-
szeñstwa przejazdu i doprowadzi³ do ko-
lizji z pojazdem marki Toyota Land Cru-
ser prowadzonym przez 19-letni¹ miesz-
kankê gm. Œmigiel. Kieruj¹cy pojazdami
byli trzeŸwi. Sprawca zosta³ ukarany
mandatem karnym.

1 styczeñ - gm. Œmigiel
Ok. godz. 305 otrzymaliœmy zg³oszenie
o w³amaniu do domu jednorodzinnego
w podœmigielskiej miejscowoœci. Sprawca
z pomieszczeñ mieszkalnych zabra³ bi¿u-
teriê i pieni¹dze. W³aœciciel wyceni³ straty
na kilkaset z³otych.

1 styczeñ - Sp³awie
Ok. godz. 1430 miêdzy miejscowoœciami
Sp³awie - Stare Bojanowo kieruj¹ca oplem
vectra, 18-letnia mieszkanka gm. Œmigiel
nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu
i doprowadzi³a do kolizji z pojazdem mar-
ki Renault Clio prowadzonym przez 67-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel. Kieruj¹cy
pojazdami byli trzeŸwi. Sprawca kolizji
zosta³ ukarany mandatem karnym.

1 styczeñ - Œmigiel
Ok godz. 1740 policja otrzyma³a zg³osze-
nie o w³amaniu do pomieszczeñ biurowych
firmy dzia³aj¹cej na terenie gm. Œmigiel.
Sprawca zabra³ pieni¹dze oraz sprzêt kom-
puterowy. W³aœciciel wstêpnie wyceni³
straty na kilkanaœcie tysiêcy z³otych.

7 styczeñ - Œmigiel
Ok. godz. 929 na skrzy¿owaniu ul. Sien-
kiewicza z ul. Œw. Wita kieruj¹ca samo-
chodem volkswagen polo, 33-letnia
mieszkanka Koœciana nie ust¹pi³a pierw-
szeñstwa przejazdu i doprowadzi³a do
zderzenia z samochodem volkswagenem
golf kierowanym przez 34-letni¹ miesz-
kankê gm. Œmigiel. Kieruj¹ce by³y trzeŸ-
we. Sprawczyni kolizji zosta³a ukarana
MKK.

10 styczeñ - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1710 w Starym Bojanowie poli-
cjanci zatrzymali kieruj¹cego rowerem
24-latka z pow. koœciañskiego bêd¹cego
w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza-

³o 1,5 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

14 styczeñ - Œmigiel
Ok. godz. 747 policjanci WRD zatrzymali
61-letniego mieszkañca pow. koœciañ-
skiego kieruj¹cego rowerem wbrew obo-
wi¹zuj¹cemu zakazowi s¹dowemu.

14 styczeñ - Jezierzyce
Ok. godz. 1605 na drodze Jezierzyce-Zgli-
niec kieruj¹cy samochodem osobowym
renault, 20-latek z Leszna w wyniku nie-
prawid³owego wykonywania manewru
wymijania z innym pojazdem zjecha³ na
pobocze, a nastêpnie uderzy³ w przydro¿-
ne drzewo. Sprawcê kolizji ukarano
MKK.

16 styczeñ - Œmigiel
Ok. godz. 1626 na skrzy¿owaniu ul. Ko-
œciuszki z ul. Skarzyñskiego kieruj¹ca sa-
mochodem vw golf, 24-letnia mieszkan-
ka pow. koœciañskiego nie ust¹pi³a pierw-
szeñstwa przejazdu pojazdowi ford mon-
deo kierowanemu przez 46-letni¹ miesz-
kankê pow. koœciañskiego. Sprawczyni
kolizji drogowej zosta³a ukarana MK.

18 styczeñ - Œmigiel
Ok. godz. 1920 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w Œmiglu pomiêdzy godz. 1800

a 1900 nieznany sprawca w³ama³ siê do
budynku probostwa, a nastêpnie po spl¹-
drowaniu innych pomieszczeñ skrad³
teczkê skórzan¹ oraz pieni¹dze w kwo-
cie kilku tysiêcy z³otych.

20 styczeñ - Morownica
Ok. godz. 1126 na trasie Morownica-Bro-
nikowo, na œliskiej nawierzchni drogi po-
jazdy zablokowa³y drogê. Na miejscu po-
licjanci WRD wspólnie ze s³u¿bami dro-
gowymi pomagali wznowiæ ruch.
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------------------------------------

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

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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 1/14
brzmia³o: „ZIMA NA CA£EGO”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Alicja Stankowiak z Nowej Wsi.

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

Pionowo
1. kud³ate w g³owie
2. czêœæ grzyba
3. w jarzeniówce
4. zaciêcie krasomówcze
5. plony
9. niewielki mróz
10. meldunek
11. zwyciêstwo
12. odpady z przemia³u ziarna
13. notatka
15. gruby palec
18. film Pasikowskiego
19. œciska³ taliê
21. rozróba
22. w¹sacz w wodzie
26. nie synowa
27. na mrozie
29. odbicie g³osu

Poziomo
2. gra z rakiet¹ w rêce
6. karnoœæ
7. klub pi³karski z Krakowa
8. mara
11. cyklon tropikalny
13. kie³kuje
14. patron Irlandii
16. têpione w zarodku
17. ara i ¿ako
20. aparat ruchowy pierwotniaka
23. ofiara Dratewki
24. film z G. Szapo³owsk¹
25. rodzaj kodu
28. otacza palacza
30. w mêskiej bieliŸniarce
31. koszenie
32. dokuczliwy owad
33. opakowanie kremu
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Og³oszenia drobne
Posadzki maszynowe.
tel. 663 369 660

Us³ugi transportowe. Przepro-
wadzki tel. 603 915 695

Oprawa muzyczna imprez.
tel. 517 455 618

Wywóz nieczystoœci p³ynnych.
tel. 603 915 695

Roboty ogólnobudowlane.
tel. 607 568 298

Poprowadzê kadry, p³ace
tel. 663 731 031

Jakie przyczyny dyscyplinarki „obro-
ni¹ siê” przed s¹dem?
Ustawa Kodeks Pracy w art. 53 i w art.
52 przewiduje dwie sytuacje, w których
pracodawca mo¿e zwolniæ pracownika
bez wypowiedzenia.
Pierwsza sytuacja uregulowana w przywo-
³anym powy¿ej art. 53 k.p. dotyczy  roz-
wi¹zania umowy o pracê z powodów nie-
zawinionych przez pracownika, miêdzy in-
nymi z uwagi na d³ugotrwa³¹ chorobê.
Druga sytuacja jest zwi¹zana z rozwi¹za-
niem umowy o pracê bez wypowiedzenia
z winy pracownika w razie:
a) ciê¿kiego naruszenia przez pracowni-

ka podstawowych obowi¹zków pracow-
niczych,

b) pope³nienia przez pracownika w czasie
trwania umowy o pracê przestêpstwa,
które uniemo¿liwia dalsze zatrudnienie
go na zajmowanym stanowisku, je¿eli
przestêpstwo to jest oczywiste lub zosta-
³o stwierdzone prawomocnym wyro-
kiem,

c) zawinionej przez pracownika utraty
uprawnieñ koniecznych do wykonywa-
nia pracy na zajmowanym stanowisku.

Dyscyplinarne zwolnienie nie mo¿e nast¹-
piæ po up³ywie 1 miesi¹ca od powziêcia
przez pracodawcê wiadomoœci o narusze-
niu obowi¹zków. Istotne jest, ¿e w tym
miesiêcznym terminie musi „zmieœciæ siê”
zarówno z³o¿enie przez pracodawcê
oœwiadczenia o natychmiastowym rozwi¹-
zaniu umowy o pracê z winy pracownika,

jak i samo rozwi¹zanie umowy. Wed³ug
orzecznictwa S¹du Najwy¿szego bieg mie-
siêcznego terminu liczy siê od dnia, w któ-
rym o uchybieniu pracownika dowiedzia-
³a siê (informacje nie mog¹ mieæ charak-
teru plotek) osoba uprawniona do doko-
nywania czynnoœci z zakresu prawa pracy
w imieniu pracodawcy.
Prawo pracy przewiduje tzw. ochrony
przed zwolnieniem dla okreœlonych grup
pracowników.
Najczêœciej ochrona przewiduje tylko za-
kaz wypowiedzenia umowy o pracê przez
pracodawcê. Istniej¹ te¿ przypadki, kiedy
ochrona rozci¹ga siê równie¿ na zwolnie-
nia bez wypowiedzenia - tzw. natychmia-
stowe. W taki sposób chronieni s¹ niektó-
rzy pracownicy nale¿¹cy do zwi¹zku zawo-
dowego, gminni radni, pracownice w okre-
sie ci¹¿y lub urlopu macierzyñskiego.
W ich przypadku, je¿eli w firmie dzia³a or-
ganizacja zwi¹zkowa, zwolnienie uzale¿-
nione jest od zgody tej organizacji.
Pracodawca podejmuje decyzjê w sprawie
rozwi¹zania umowy o pracê po zasiêgniê-
cia opinii reprezentuj¹cej pracownika za-
k³adowej organizacji zwi¹zkowej, któr¹
zawiadamia o przyczynie uzasadniaj¹cej
rozwi¹zanie umowy. Ogólny obowi¹-
zek konsultacji ze zwi¹zkami, przewi-
dziany w art.52 § 3 k.p. nie ma charak-
teru wi¹¿¹cego dla pracodawcy. Musi
on jednak wstrzymaæ siê z podjêciem
decyzji do up³ywu 3-dniowego termi-
nu na wyra¿enie opinii przez organiza-
cjê zwi¹zkow¹. Je¿eli zaœ pracodawca
na mocy przepisów kodeksowych lub
odrêbnych jest zobowi¹zany do uzy-

skanie zgody organizacji zwi¹zkowej
na „dyscyplinarkê” to nie wi¹¿e go
wymóg konsultacji, o któr ym mowa
w art. 52 § 3 k.p.
Poni¿ej przyk³ady przyczyn „dyscypli-
narki”, które „obroni¹” siê przed s¹-
dem:
- stawienie siê do pracy w stanie wskazu-

j¹cym na spo¿ycie alkoholu lub spo¿y-
wanie go w czasie pracy,

- nieusprawiedliwiona nieobecnoœæ
w pracy,

- bezprawna odmowa wykonania polece-
nia pracodawcy,

- naruszenie przez pracownika odpowie-
dzialnego za sprawy bezpieczeñstwa
i higieny pracy zasad bhp,

- zak³ócanie porz¹dku i spokoju w pracy,
- samowolne, bez uzgodnienia z praco-

dawc¹ wykorzystanie przez pracowni-
ka przys³uguj¹cych mu dni wolnych,

- samowolne rozpoczêcie korzystania
z urlopu wypoczynkowego,

- œwiadome organizowanie przejœcia pra-
cowników do firmy konkurencyjnej wo-
bec pracodawcy.

H.C.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pra-
cy (Dz.U. Z 1998 r. nr 21, poz. 94 z póŸn.
zmianami)

Wszelkie w¹tpliwoœci oraz pytania, doty-
cz¹ce prawa pracy, proszê kierowaæ do
redakcji miesiêcznika „Witryna Œmigiel-
ska”.

Dagmara Jankowska w lutym 2014
roku skoñczy 3 latka. Choruje na

padaczkê lekooporn¹ i wrodzon¹ wadê
mózgu. Jest dzieckiem ze znacznym
opóŸnieniem psycho-ruchowym, wad¹
wzroku oraz niedow³adem spastycznym
czterokoñczynowym.
Od 3 miesi¹ca ¿ycia jest kompleksowo
rehabilitowana. W zwi¹zku z wysokimi
kosztami leczenia i rehabilitacji rodzice
zwracaj¹ siê z proœb¹ do wszystkich, któ-
rzy nie wiedz¹ na jak¹ organizacjê prze-
kazaæ 1% podatku, aby rozwa¿yli wspar-
cie Dagmary. Dla nas 1% to niewiele, ale

1% DLA DAGMARY
dla tego dziecka
i jego rodziców to
ogromna pomoc.
Jeœli chcesz po-
móc nale¿y w PIT
wpisaæ:
Numer KRS:
000 003 79 04,
cel szczegó³owy
1%: 16608 Jan-
kowska Dagma-
ra

A.P.
foto archiwum

Dagmara Jankowska z Nowej Wsi
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W hali sportowej ZSP Niet¹¿kowo od
28 do 29 grudnia 2013 r. rozegra-

no III Ogólnopolski Turniej Siatkówki
Dziewcz¹t. Organizatorami byli:
UKS Œmigiel, OKFiR Œmigiel
oraz ZSP Niet¹¿kowo. Honorowy
patronat nad turniejem obj¹³ Sta-
rosta Koœciañski wraz z Burmi-
strzem Œmigla. Do r ywalizacji
przyst¹pi³o 11 zespo³ów podzie-
lonych na dwie grupy. W gru-
pach eliminacyjnych r ywalizo-
wano systemem ka¿dy z ka¿dym.
Najlepsze cztery zespo³y awan-
sowa³y do æwieræfina³u. Z grupy
A awans uzyska³ zespó³ gospo-
dyñ - UKS Œmigiel. W æwieræfi-
nale dziewczêta ze Œmigla spo-
tka³y siê ze zwyciêzc¹ grupy B -
LKS Wrzos Miêdzyborów. Po
bardzo dobrym spotkaniu gospodynie
wygra³y 2:0. W pó³finale zawodniczki
ze Œmigla spotka³y siê z zespo³em
z Wrzeœni, z którym przegra³y mecz
w grupie. Tym razem UKS Œmigiel po-
kona³ Olimp Wrzeœnia 2-1. W finale na
Œmigielanki czeka³ ju¿ zespó³ mistrzyñ
Polski - UKS Libero Starogard Gdañ-
ski. Podobnie, jak w roku ubieg³ym

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
i tym razem przeciwniczki okaza³y siê
zbyt silne dla œmigielskich zawodni-
czek. Mimo przegranego spotkania fi-

na³owego zajêcie drugiego miejsca jest
ogromnym sukcesem. Podczas turnie-
ju rozegrano 40 spotkañ, które zgro-
madzi³y na trybunach du¿¹ liczbê ki-
biców siatkówki, zarówno ze Œmigla,
jak i z ca³ej Wielkopolski. Atmosfera
podczas turnieju sprawi³a, ¿e wszyscy
ju¿ czekaj¹ na czwart¹ edycjê turnie-
ju.

Wynik koñcowy turnieju:
1. UKS Libero Starogard Gdañski I,
2. UKS Œmigiel,

3. UKS Olimp Wrzeœnia,
4. KS Bazar Œrem,
5. KS Energetyk Poznañ,
6. UKS Libero Starogard Gdañski II,
7. LKS Wrzos Miêdzyborów,
8. UKS SMS Warszawa,
9. MKS Piast G³ogów,
10. NOSiR Nowy Dwór Mazow.,
11. MLKS Volley Gubin.

Wyró¿nienia indywidualne:
Najlepsza zawodniczka: Aleksan-
dra W¹sowska - UKS Libero Sta-
rogard Gdañski.
Najlepsza zawodniczka blokuj¹ca:
£ucja Nowicka - UKS Olimp Wrze-
œnia.

Najlepsza zawodniczka atakuj¹ca: Aga-
ta S³omiñska - KS Bazar Œrem.
Najlepsza zawodniczka broni¹ca: Mag-
dalena Maækowska - UKS Œmigiel.
Najlepsza zawodniczka rozgrywaj¹ca:
Dominika Kosiedowska - UKS Libero
Starogard Gdañski.

UKS Œmigiel
foto archiwum

Srebrne zawodniczki UKS Œmigiel

Dru¿yny dziewcz¹t oraz ch³opców ze
Szko³y Podstawowej w Œmiglu, po

zwyciêstwie na szczeblu powiatowym
oraz rejonowym, 13 grudnia wziê³y udzia³
w Dru¿ynowych Mistrzostwach Wielko-
polski w Tenisie Sto³owym Szkó³ Podsta-
wowych, które odby³y siê w Szkole Pod-
stawowej nr 50 w Poznaniu. £¹cznie
w zawodach wziê³o udzia³ 26 dru¿yn,
12 dziewczêcych i 14 ch³opiêcych. Pra-
wo startu w mistrzostwach mia³y po dwa
zespo³y z ka¿dego rejonu Wielkopolski.
Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej
w Œmiglu, w sk³adzie: Nikola Kortus, Bo-
gna Jankowska i Aleksandra Ma³ek wy-
walczy³y tytu³ Wicemistrzyñ Wielkopol-
ski. Mistrzem województwa zosta³y
dziewczêta z SP Ostroróg.

TENISIŒCI NA MEDAL
Ch³opcy, w sk³adzie:
Filip Ludwiczak, Re-
migiusz Styziñski
i £ukasz Ciorga wy-
kazali siê lepsz¹ form¹
i zajêli najwy¿sze miej-
sce na podium, tym
samym zdobywaj¹c
tytu³ Mistrza Wielko-
polski. Warto nad-
mieniæ, ¿e ch³opcy s¹
dopiero w pi¹tej kla-
sie, a najm³odszy za-
wodnik dr u¿yny,
£ukasz to czwarto-
klasista. Wysokie miejsca obu dru¿yn s¹
najwiêkszym sukcesem sportowym teni-
sistów Szko³y Podstawowej w Œmiglu na

szczeblu wojewódzkim. Opiekunem te-
nisistów by³a Danuta Strzelczyk.

A.K., foto archiwum

Tenisiœci na medal

XIV GWIAZDKOWY TURNIEJ SZACHOWY
W niedzielê, 22 grudnia br. w Œmi-

glu rozegrano XIV Gwiazdkowy
Turniej Szachowy. Na starcie stanê³o 80
zawodników, którzy zmierzyli siê
w 2 grupach: OPEN (52 osoby) i PIERW-
SZE KROKI - dzieci do lat 10. Wszyst-
kich zawodników przywita³a prezes Klu-
bu Szachowego „Wie¿a” Œmigiel - Pose³
na Sejm RP - Ma³gorzata Adamczak, któ-

ra równie¿ zdecydowa³a siê rozegraæ po-
jedynki w grupie OPEN. Pani prezes
powita³a obecnego wœród zawodników
prezesa Wielkopolskiego Zwi¹zku Sza-
chowego £ukasza Dêbowiaka. Na rozpo-
czêciu turnieju obecni byli tak¿e przed-
stawiciele lokalnych w³adz: burmistrz
Œmigla - Wiktor Snela, wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Œmigla - Roman

Schiller, a tak¿e wspó³organizator - kie-
rownik Oœrodka Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu - Zygmunt Ratajczak.
Turniej otworzy³ Burmistrz Œmigla, któ-
ry wyrazi³ swoj¹ radoœæ na widok naj-
m³odszych zawodników, a nastêpnie
¿yczy³ wszystkim wielu ciekawych poje-
dynków.
Zawodnicy rozegrali 7 bardzo zaciêtych
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rund w przestronnej sali gry, któr¹ w tym
roku by³a restauracja „Poemat”. W trak-
cie turnieju organizator zaserwowa³ za-
wodnikom ciep³y poczêstunek. Zwyciêz-
cê turnieju OPEN wy³oni³a ostatnia run-
da - wygra³ Marcin Skwarczyñski z ASSz
Lipno Stêszew zdobywaj¹c 6,5 pkt. Tu¿
za nim uplasowa³ siê Damian Bartkowiak
z KS Korona Zakrzewo (6 pkt.), a III miej-
sce wywalczy³ Marcin Pilzak z MMKS
Wieniawa Leszno (5,5 pkt). Natomiast
najlepsz¹ kobiet¹ by³a Alicja Nadobnik
z KSz „Wie¿a” Œmigiel. Nagrodê dla naj-
lepszego juniora do lat 14 zdoby³ Hubert

Niemier z AZS Poznañ, a najlepsz¹ ju-
niork¹ zosta³a Anna Glapa z MMKS Wie-
niawy Leszno. Nagrody i upominki wrê-
czali: prezes KSz „Wie¿a” Ma³gorzata
Adamczak oraz wiceprezes KSz „Wie¿a”
Witold Kulus.
Równie zaciêta walka trwa³a w turnieju
PIERWSZE KROKI, gdzie niejeden
z zawodników po zakoñczonej partii uro-
ni³ ³ezkê. Zwyciê¿y³ Miko³aj Grynia ze
Œrody Wielkopolskiej - zdobywca 6 pkt.
Punktacj¹ pomocnicz¹ przegra³ z nim
Kacper Wegner z TMS 64 Polkowice,
zajmuj¹c II miejsce. Na III miejscu upla-

sowa³ siê Szymon Tadych z KS Korona
Zakrzewo (5,5 pkt). Najlepsz¹ juniork¹
by³a Dorota Doberschutz z LKS Chrobry
Gniezno, a najlepszym zawodnikiem
ze Œmigla Adam Andrynowski. Ka¿dy za-
wodnik z tej grupy wyjecha³ z drobnym
upominkiem.
Dziêkujemy restauracji „Poemat”
za ugoszczenie wszystkich szachistów,
a lokalnym w³adzom i sponsorom
za wsparcie finansowe.
Zapraszamy na jubileuszowy turniej
za rok!

KSz „Wie¿a” Œmigiel

Okres miêdzy œwiêtami bo¿onarodze-
niowymi, a sylwestrem dla wielu pi³-

karzy by³ czasem intensywnym. Zawod-
nicy bowiem w ró¿nym wieku wziêli
udzia³ na hali w Racocie w 5 turniejach
z cyklu turniejów halowych o „Z³ot¹ Pod-
kowê Racotu”.
W rozgrywkach pi³karzy w kategorii
roczników 1997 wziê³o udzia³, a¿ dziesiêæ
dru¿yn: Helios Bucz (dwa zespo³y), War-
ta Œrem, PKS Racot (dwa zespo³y), Adal-
bertus Dalewo, Rydzyniak Rydzyna, B³ê-
kitni Owiñska, Brenewia Wijewo i oczy-
wiœcie Byczki Gniewowo. Nasza dru¿y-
na wygra³a w grupie wszystkie mecze -
z Heliosem Bucz 4:0, Wart¹ Œrem 3:2, Da-
lewem 2:0 oraz z Rydzyniakiem 2:1. Tym
samym wygrali fazê grupow¹ stosun-
kiem bramek 11-3, zdobywaj¹c 12 pkt.
W finale Byczki spotka³y siê z dru¿yn¹
PKS Racot. Mecz skoñczy³ siê wynikiem
0:0. O zwyciêstwie i zdobyciu „Z³otej Pod-
kowy Racotu” zdecydowa³y rzuty karne.
Byczki pokona³y PKS 3:1. Dru¿yna
z Gniewowa wyst¹pi³a tego dnia w sk³a-
dzie: £ukasz Krysman, Adrian Skorczyk,
Dominik Kaczor, Adam W³odarczak,
Aleksander Szczerbal, Piotr Lemañski,
Szymon S³oma, Bartosz Rudawski i Ad-
rian Kliman. £ukasz Krysman zdoby³
tego dnia równie¿ „Podkowê Racotu dla

ZDOBYLI Z£OT¥ PODKOWÊ

najlepszego bramkarza”, a „Podkowa Ra-
cotu dla najlepszego strzelca” trafi³a do r¹k
Adriana Skorczyka.
29 grudnia Byczki Gniewowo wyst¹pi³y
równie¿ w kategorii „open” tego turnieju.
Tu rywalizacja rozegra³a siê pomiêdzy
dwudziestoma dru¿ynami podzielonymi
na cztery grupy. Nasza dru¿yna nie prze-
gra³a ¿adnego meczu w grupie. Z dru¿yn¹
ze Starych Oborzysk zremisowali 0:0,
mecz Byczki - Makintosh Czempiñ zakoñ-
czy³ siê wynikiem 2:0, natomiast mecze

z Malibu Racot i Pi-
casso Koœcian zakoñ-
czy³y siê wynikami
1:1. Byczki Gniewowo
zdoby³y 6 pkt. i zajê³y
drugie miejsce, co nie
pozwoli³o im niestety
wyjœæ z grupy. Dru¿y-
na wyst¹pi³a tego dnia
w sk³adzie: £ukasz
Krysman, Adrian Skor-
czyk, Kacper Nadolny,
Kamil Kowalski, Ka-
mil Pawlak, Tomasz
Zaj¹c, Patryk Domaga-
³a i Tomasz Buchwald.

18 stycznia dru¿yna z Gniewowa wyst¹pi-
³a w Halowym Turniej Pi³ki No¿nej w Krzy-
winiu. Wziê³y w nim udzia³ 24 dru¿yny,
które regularnie graj¹ w ligach halowych:
Leszno, Gostyñ, Koœcian, Œrem, Wscho-
wa, Przemêt, Krzywiñ oraz Czempiñ.
„Byczki” trafi³y do bardzo silnej grupy,
gdzie mecze zosta³y rozegrane systemem
„ka¿dy z ka¿dym”.
Wyniki przedstawia³y siê nastêpuj¹co: GS
Krzywiñ - Gniewowo 1:0, Dolny Œl¹sk Czer-
nina - Gniewowo 3:2, Studio TYC Leszno -
Gniewowo 1:2, LKS Lubiatowo - Gniewo-
wo 0:2, Tiki Taka Koœcian- Gniewowo 3:2.
Nasz dru¿yna jako jedyna pokona³a lidera
leszczyñskiej ligi halowej, co by³o ogrom-
nym sukcesem. Ostatecznie zawodnicy
z Gniewowa, mimo ¿e byli najm³odsi, zajê-
li, a¿ IV miejsce w grupie stosunkiem bra-
mek 8:8, zdobywaj¹c 6 punktów.
W sk³ad dru¿yny tego dnia wchodzili:
£ukasz Krysman, Kacper Nadolny, Ka-
mil Pawlak, Adrian Skorczyk, Daniel
Gbiorczyk, Patryk Domaga³a, Marek
Kowalski, Filip Bobowski i Tomasz Za-
j¹c.

Krzysztof Pawlak
foto archiwum

„Byczki” Gniewowo

Pi³karze dziêkuj¹ sponsorom






