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Uroczyste wrêczenie medali prezy-
denta RP za „D³ugoletnie po¿ycie

ma³¿eñskie” parom z gminy Œmigiel, któ-
re 50 lat temu powiedzia³y sobie sakra-
mentalne „tak”, odby³o siê 3 grudnia
2015 r. w Restauracji „Poemat” w Œmiglu.
Odznaczenia dokona³a burmistrz Ma³go-
rzata Adamczak w asyœcie Wies³awa Ka-
sperskiego – przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, zastêpcy burmistrza – Marci-
na Jurgi, sekretarza Œmigla – Mai Mo-
skwy-Loman oraz zastêpcy kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego – Doroty Sko-
rupiñskiej. Nie zabrak³o równie¿ toastu
za jubilatów.

Medale wrêczono nastêpuj¹cym parom:
ze Œmigla - Annie i Walerianowi Dudko-
wiakom, Krystynie i Stanis³awowi Ko-
niecznym, Krystynie i Ludwikowi Kubo-
wiczom, Marii i W³adys³awowi Nowa-
kom, Janinie i Czes³awowi Szymañskim,
Krystynie i Jerzemu Zieliñskim, z Nowej

Z³ote Gody

Wsi – Janinie i Miros³awowi Kasiñskim,
Marii i Boles³awowi Nêdza, z Niet¹¿ko-
wa – Zofii i Janowi Nowickim, z Robaczy-
na – Helenie i Czes³awowi Smoczykom,

ze Starego Bojanowa - Bo¿enie i Stani-
s³awowi Sobkowiakom oraz z Czacza –
Stanis³awie i Zenonowi Szudrom.

AKA, foto A. Kasperska

Przedstawicielki Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich z: Morownicy, Czacza, Œmigla,

Sp³awia, Nowej Wsi, Broñska, Bruszcze-
wa oraz Sierpowa 8 grudnia skorzysta³y
z goœcinnoœci gminy Krzywiñ i pojecha³y
do R¹binia, by wspólnie z aktywnymi ko-
bietami ziemi krzywiñskiej wzi¹æ udzia³
w zajêciach kulinarnych poœwiêconych
zdrowemu ¿ywieniu, które odby³y siê
w ramach realizowanego przez gminê

Krzywiñ projektu. Podczas wyjazdu gospo-
dyniom towarzyszy³a sekretarz Œmigla -
Maja Moskwa-Loman. Grupê z naszej
gminy powita³ Bartosz Kobus – zastêpca
burmistrza Miasta i Gminy Krzywiñ. Pa-
nie uczestniczy³y w warsztacie kulinarnym
prowadzonym przez doœwiadczonego ku-
charza oraz wys³ucha³y porad dietetyka.
Wyjazd by³ inspiracj¹ dla cz³onkiñ kó³
z gminy Œmigiel do zaplanowania i zreali-
zowania w³asnego projektu.

AKA, foto archiwum

KGW z wizyt¹ w R¹biniu

Jubilaci

KGW w R¹biniu



styczeñ/20164

W niedzielê, 20 grudnia w Œmiglu
po raz pierwszy zorganizowano

Jarmark Bo¿onarodzeniowy. Cieszy³ siê
on du¿ym zainteresowaniem zw³aszcza
wœród dzieci, dla których przygotowano
szereg gier i zabaw. Najm³odszym
ogromn¹ radoœæ sprawi³a mo¿liwoœæ sa-
modzielnego dekorowania pierników
oraz bombek. Nie zabrak³o tak¿e œw.
Miko³aja. Z kolei na rodziców czeka³y
stoiska z rêkodzie³em, a tak¿e piernika-
mi, miodami, grzanym winem, czy ryba-
mi.

Jednym z punktów programu by³ kon-
cert kolêd i pastora³ek przygotowany
przez zespo³y „Ichtis” oraz „Bo¿e œwia-

Jarmark Bo¿onarodzeniowy w Œmiglu

te³ka”. Na zakoñczenie imprezy bur-
mistrz Ma³gorzata Adamczak z³o¿y³a
wszystkim mieszkañcom ¿yczenia œwi¹-

teczne, po których
wspólnie odœpiewa-
no kolêdê „Dzisiaj
w Betlejem”.

Organizatorem
Jarmarku by³a bur-
mistrz Œmigla oraz
Centrum Kultur y
w Œmiglu, Zak³ad
Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkanio-
wej, a tak¿e Oœro-
dek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji.

M.M.
foto A. Kasperska, M. Dymarkowska

Orkiestra œwi¹tecznie
„Ich tis”

Przygotowano  szereg gier i zabaw

By³a okazja do œwi¹tecznych zakupów

Debiutanci

By³a pe³na widownia

W niedzielne, poœwi¹teczne popo³u
dnie na scenie zebra³o siê ponad

piêædziesiêciu muzyków, a widownia za-
pe³ni³a siê – tak pokrótce mo¿na opisaæ
Œwi¹teczny Koncert, na który zaprosi³a
mieszkañców naszej gminy M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta w Œmiglu. Pocz¹tek kon-
certu uœwietni³y utwory pt. „Cicha noc”,
„Anio³ pasterzom”, czy „W ¿³obie le¿y” -
tradycyjne kolêdy, które zachêca³y wi-
downiê do wspólnego œpiewu. Orkiestra
nie ograniczy³a siê do samego grania –
„Dzieñ jeden w roku” zaœpiewa³y flecist-
ka – Sylwia Kurzawa i klarnecistka –
Martyna Bia³a.

Nie zabrak³o równie¿ wystêpów solo-
wych – na tr¹bce w utworze pt. „Bez-
wietrzny dzieñ” zagra³ Eryk Skrzypczak,
a w utworze „You raise me up” widzowie

mogli podziwiaæ grê Faustyny Szudry
na saksofonie.

Tegoroczny koncert by³ tak¿e debiu-
tem wielu m³odych, dobrze zapowiada-
j¹cych siê muzyków. Z ka¿dym utworem,
orkiestra wprowadza³a widzów w coraz
bardziej karnawa³owy nastrój, a na bis
zagra³a „Gdy nam œpiewa³ Elvis Presley”
– utwór Krzysztofa Krawczyka.

O tym, ¿e koncert podoba³ siê publicz-
noœci œwiadczy fakt, ¿e oklaskom nie by³o
koñca, a wielu s³uchaczy wychodzi³o
z Centrum Kultury z niedosytem.

Podziêkowania orkiestrze z³o¿yli: bur-
mistrz Œmigla – Ma³gorzata Adamczak
oraz dyrektor Centrum Kultury w Œmi-
glu – Eugeniusz Kurasiñski.

M.D., foto M. Dymarkowska
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W kapsule czasu
Jak obieca³ – tak zrobi³! Piotr Filipowicz

zabra³ nas 6.12.2015 roku w „kapsule
czasu” swoich opowieœci w odleg³e o set-
ki lat czasy i pokaza³ nam Œmigiel jakie-
go ju¿ nie znamy. „Tajemnica starej
mapy” – taki tytu³ mia³a wyg³oszona pre-
lekcja, w której struktur y prelegent
wprowadzi³ element warsztatów. Wspól-
nie bowiem odczytywano stare mapy,
odkrywaj¹c ich zawi³oœci i tajemne dla
laika znaki. „Podró¿ po mapach” by³a nie-
samowita – przemierzyliœmy wspólnie
setki lat w ponad godzinê.

Piotr Filipowicz to ciekawa postaæ: na-
uczyciel historii, dyrektor szko³y w Bro-
nikowie, pasjonat historii, wspania³y wo-
kalista i muzyk. Nie poprzesta³ na odkry-
waniu przesz³oœci naszego regionu, robi
wszystko co w jego mocy, by ocaliæ to,

co dotyczy naszej historii i to¿samoœci.
Wspólnie z pasjonatem – Micha³em Chu-
dakiem stworzyli niedawno Fundacjê Na
Rzecz Ochrony Zabytków Ziemi Œmigiel-
skiej. Fundacja ta, mimo ¿e jest dopiero
w fazie rozwoju, ma wielkie plany i pierw-
sze osi¹gniêcia. Dziêki dociekliwoœci
i wiedzy jej za³o¿ycieli uda³o siê dotrzeæ
do niezwykle cennej rzeczy – niemieckiej
mapy naszego regionu pochodz¹cej
z drugiej po³owy osiemnastego wieku.
Fundacji uda³o siê tak¿e zakupiæ skan tej
unikalnej, nigdzie niepublikowanej mapy.
Jest to pere³ka, której obszerne fragmen-
ty mogliœmy obejrzeæ podczas prelekcji.
Wyjaœnia ona m.in. pochodzenie nazwy
Pelikan. O fundacji na pewno jeszcze nie
raz bêdziemy pisaæ, gdy¿ jej celem jest
m.in. stworzenie muzeum regionalnego,

a tak¿e ochrona niezwykle cennego za-
bytku na terenie naszej gminy – cmenta-
rza ewangelickiego w Robaczynie.

Ju¿ teraz zachêcamy, zw³aszcza nauczy-
cieli historii i ich uczniów, do udzia³u
w kolejnych prelekcjach Piotra Filipowi-
cza.

M.D.
foto M.D.

W grudniu górnicy obchodz¹ „bar-
bórkowe” œwiêto. Z tej okazji dzie-

ci z Przedszkola Samorz¹dowego w Œmi-
glu i ̄ egrówku spotka³y siê z in¿ynierem
Adamem £ochowiczem z zielonogórskie-
go oddzia³u PGNiG. Goœæ zaprezentowa³
galowy mundur oraz górnicze czako. Dzie-
ci rozpoznawa³y na czapce perlik i ¿elaz-
ko. Dowiedzia³y siê, do czego te narzêdzia
s³u¿¹ i jakiego koloru pióropusze nosz¹
górnicy. Pan Adam szczegó³owo omawia³
sk¹d bierze siê ropa naftowa i gaz ziemny
oraz jakie jest ich zastosowanie. Przed-
szkolaki ogl¹da³y lampê naftow¹ i próbkê
ska³y, któr¹ pobrano w czasie wiercenia.
Dzieci otrzyma³y od górnika czapkê z bia-
³ym pióropuszem oraz kolorowanki.

E. Lemañska, foto archiwum

Barbórkowe œwiêto w przedszkolu

W pi¹tkowe popo³udnie, tj. 4. grud-
nia br., ponad 40-osobowa grupa

mieszkañców Osiedla nr II w Œmiglu wy-
ruszy³a do kina mieszcz¹cego siê w Ga-
lerii Leszno. Wyjazd – miko³ajkowy pre-
zent, zorganizowali: przewodnicz¹ca Za-
rz¹du Osiedla nr II – Sylwia Konieczna
i radny z tego okrêgu – Wojciech Adam-
czewski.

M³odzi mieszkañcy œmigielskiego osie-
dla obejrzeli film w technice 3D pt. „Do-
bry dinozaur”. Fabu³a pocz¹tkowo wyda-
wa³a siê banalna, jednak wraz z up³ywem
czasu nie mo¿na by³o nie polubiæ g³ów-
nego bohatera – ma³ego i niedoskona³e-
go pod wzglêdem fizycznym dinozaura
Arlo. Animacja Petera Sohna od pierw-
szej sceny urzeka swym ciep³ym, inteli-
gentnym humorem i doœæ przewrotnym

„Dobry dinozaur”
pomys³em na uczynienie z cz³owieka nie-
okrzesanego pupila „ucz³owieczonego”
dinozaura. Intruzem kradn¹cym kolby
kukurydzy okazuje siê byæ bowiem ch³o-
piec, z którym Arlo ostatecznie siê za-
przyjaŸnia. Ich pe³na oddania relacja uka-
za³a m³odym widzom, na czym po-
lega bezinteresowna przyjaŸñ. Re-
lacje ch³opca z dinozaurem by³y Ÿró-
d³em wielu zabawnych scen. Nale-
¿y tak¿e nadmieniæ, ¿e wspaniale
zosta³y wykreowane plenery poka-
zane w filmie. To w³aœnie za ich
spraw¹ sens „Dobrego dinozaura”
to tak¿e zachwycaj¹ca pod wzglê-
dem wizualnym podró¿ do krainy
z dawnych lat.

Kolejny wyjazd dla dzieci z Osie-
dla nr II zaplanowany jest na okres

miêdzy Bo¿ym Narodzeniem a Nowym
Rokiem. Jak wynika z g³osowania uczest-
ników, odbêdzie siê on na p³ywalnie Aqa-
vit do Leszna.

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

Mali górnicy

W kinie

Przemierzyliœmy wspólnie setki lat w ponad
godzinê
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Zorganizowana po raz trzeci przez Sto-
warzyszenie „Partnerstwo Lokalne

w Œmiglu” „Gie³da Pomys³ów – mo¿liwo-
œci i osi¹gniêcia so³ectw” odby³a siê
13 grudnia 2015 r. Motywem przewod-
nim tegorocznej gie³dy by³o Bo¿e Naro-
dzenie. W œmigielskim Centrum Kultu-
ry zaprezentowa³y siê so³ectwa: Karœni-
ce, Bielawy, Robaczyn, Niet¹¿kowo,
Bruszczewo, Karmin, Koszanowo, Nowa
Wieœ, Morownica, Wonieœæ, Gniewo-
wo, ¯egrówko,  Jezierzyce oraz Osiedle
nr 2 i 3 w Œmiglu.

Na stoiskach mo¿na by³o podziwiaæ nie
tylko rêkodzie³o z zastosowaniem najró¿-
niejszych technik od szyde³kowania, de-

qoupage, rzeŸby, malarstwa do wyrobów
z papieru i papierowej „wikliny”, ale tak-
¿e skosztowaæ wigilijnych potraw oraz
oryginalnych wypieków nawi¹zuj¹cych
do tradycji bo¿onarodzeniowych. Niektó-
rzy wystawcy, poza stoiskiem, przygoto-
wali specjalne prezentacje oraz muzycz-
ne i wokalne wystêpy na scenie.

Piotr Filipowicz z zami³owania historyk

Gie³da Pomys³ów po raz trzeci

w Koœcianie, Centrum Kultur y w Œmiglu
oraz Centrum PISOP w Lesznie. W im-
prezie uczestniczyli m.in.: burmistrz
Ma³gorzata Adamczak, radni powiatu
koœciañskiego: Krzysztof Walachowski
i Jan Pietrzak, radni Rady Miejskiej
Œmigla, Maja Moskwa-Loman – sekre-
tarz Œmigla, kierownik Posterunku
Policji w Œmiglu oraz prezes Banku
Spó³dzielczego w Œmiglu.

Na zakoñczenie imprezy Anna Wie-
czorek – prezes stowarzyszenia oraz
burmistrz – Ma³gorzata Adamczak
wrêczy³y uczestnikom gie³dy pami¹t-

kowe upominki z podziêkowaniami
za udzia³ w III Gie³dzie Pomys³ów. Or-
ganizatorzy zadbali równie¿ o posi³ek
dla wystawców.

AKA
 foto Anita Kasperska

regionalista przed-
stawi³ prezentacjê
„Od rzemios³a do rê-
kodzie³a czy od rêko-
dzie³a do rzemios³a -
jak to kiedyœ w Œmi-
glu bywa³o”. Karoli-
na Jankowiak z Ro-
baczyna opowiedzia-
³a o swojej motocros-
sowej pasji, nie za-
brak³o równie¿ wy-
stêpów na scenie uta-
lentowanych muzy-
ków i wokalistów.
Osiedle nr 3 ze œwi¹tecznym repertuarem

reprezentowali: m³o-
dzi instrumentaliœci –
Er yk Skrzypczak,
Krysian Kuczkowiak,
bracia Oskar i Igor
Fortuniak, Katarzyna
Kamiñska, Aleksan-
dra So³tysiak, Sylwia
Kurzawa oraz woka-
listki: Paulina Szczepa-
niak, Ewa Przymus
i Anna Tomaszewska.
Z so³ectwa Bruszcze-

wo na organach za-
gra³ Oskar Ko-
œciañski, zaœ so³ec-
two Koszanowo
reprezentowali
Dominik Maœlan-
ka, który zagra³ na
tr¹bce oraz woka-
listka Mar tyna
Maœlanka.

Impreza by³a
równie¿ okazj¹ do
podsumowania
8 lat dzia³alnoœci „Partnerstwa Lokalne-
go w Œmiglu”. Dokonania cz³onków part-
nerstwa zaprezentowa³a Anna Wieczo-
rek.

Po raz pierwszy, po zamkniêciu gie³dy,
dla zwiedzaj¹cych dla przedstawicieli
so³ectw i osiedli odby³y siê warsztaty
koronki fr ywolitkowej prowadzone
przez Danutê Kozak – przewodnicz¹c¹
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Œmiglu.
Warsztaty by³y wspó³finansowane
ze œrodków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego.

Ca³a impreza odby³a siê przy wsparciu
Gminy Œmigiel, Starostwa Powiatowego
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Oko³o 200 uczestników wystartowa-
³o w dwunastej edycji Zimowego

Biegu im. Jana Kasprowicza zorganizo-
wanego przez Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie oraz UKS „Ju-
nior” Niet¹¿kowo. Bieg odby³ siê 4 grud-
nia, a jego trasa prowadzi³a ulicami Nie-
t¹¿kowa. Start i meta znajdowa³y siê
przed hal¹ sportow¹. Biegi zosta³y roze-
grane na dwóch dystansach: 2,5 km oraz
5 km - bieg g³ówny. Impreza rozegrana
zosta³a w typowo jesiennej scenerii. Obok
biegaczy na linii startu ustawili siê rów-
nie¿ amatorzy marszu nordyckiego. Do-
datkowo nagradzano uczniów w katego-
rii klas mundurowych (liceum policyjne,
stra¿ackie, wojskowe). Zwyciêzca biegu
na 5 km - Mykola Iukmymchuk ustano-
wi³ nowy rekord trasy -15’02”, który na-
le¿a³ do W³adimira Timaszowa (16’11”)
z 2012 r. Zaciêta rywalizacja mia³a miej-
sce o trzeci¹ lokatê w biegu g³ównym
pomiêdzy Sergiejem Kroulaidisem,
a Krzysztofem Szymanowskim z Koœcia-
na. Nieznacznie lepszy w tej rywalizacji
okaza³ siê zawodnik z Litwy. Podczas za-
wodów wyst¹pi³y tak¿e dziewczyny ze
szkolnej grupy cheerleaders oraz ch³op-
cy z grupy muzycznej.
Klasyfikacja biegu g³ównego 5 km:

Kategoria Open Mê¿czyzn:
1. Mykola Iukmymchuk

XII Zimowy Bieg w Niet¹¿kowie
2. W³adimir Timaszow
3. Sergiej Kroulaidis

Kategoria Open Kobiet:
1. Aneta Konieczek
2. Marlena Nowacka
3. Milena Tomaszyk

Kategoria Weteran Mê¿czyŸni:
1. Krzysztof D¹bkowski
2. Marian Michalski
3. Piotr Murawski

Kategoria Weteran Kobiety:
1. Kinga Zieliñska
2. Adrianna Dworczak

Klasyfikacja biegu m³odzie¿owego - dystans
2,5 km:

Kategoria ponadgimnazjalne ch³opcy:
1. Piotr Miko³ajczak
2. Sebastian Wasielewski
3. Dominik Marcinkowski

Kategoria ponadgimnazjalne dziewczêta:
1. Weronika Wo³owicz
2. Aleksandra Wojciechowska
3. Marta Murawska

Kategoria gimnazjum ch³opcy:
1. Mi³osz Koz³owski
2. Norbert Zacharczuk

3. Karol Domaga³a

Kategoria gimnazjum dziewczêta:
1. Zofia Wróblewska
2. Kamila Chwastyniak

Kategoria klasy mundurowe ch³opcy:
1. Pawe³ Bieniek
2. Karol Konieczny
3. Patryk P³ócieniczak

Kategoria klasy mundurowe dziewczêta:
1. Marta Przezbór
2. Oliwia Kaczmarek
3. Sandra Sikorska

Kategoria najlepszy uczeñ ZSP Niet¹¿kowo
1. Adrian Grabowski i Sandra Kopczyk –
dystans 5000 m.

Imprezê wsparli: burmistrz Œmigla,
ALVO Medical w Œmiglu, Starostwo Po-
wiatowe w Koœcianie, Przedsiêbiorstwo
Handlowe Chudak s.j., KUNERT Pola-
dowo, Firma Kowalski Recykling Niet¹¿-
kowo, Restauracja Hotel Marta Karol
Jankowski Œmigiel, Piekarnia Micha³
Gruszecki Œmigiel, Powiatowy LZS
w Koœcianie, F.H SPORTING Sp.j, F.H.
Grzeœpol Grzegorz Jankowiak, PHU
„Bas” Jacek Kopienka, Piekarnia Maria
Olejnik Œmigiel.

ZSP w Niet¹¿kowie
foto archiwum

Cykl turniejów bêdzie sk³ada³ siê
z 4 biegów na dystansie 10 kilometrów
w czterech miastach powiatu koœciañ-
skiego – Œmiglu (10.01.2016), Krzywi-
niu (24.01.), Koœcianie (7.02.) oraz

Zaproszenie na I edycjê Powstañczych Biegów Prze³ajowych
Gmina Œmigiel, Gmina Czempiñ, Gmina Krzywiñ oraz Starostwo Powiatowe w Koœcianie zapraszaj¹ na

I edycjê Powstañczych Biegów Prze³ajowych o Grand Prix
Powiatu Koœciañskiego

Czempiniu (21.02.).
Biegi maj¹ na celu upamiêtnienie je-

dynego w historii Polski zwyciêskiego
powstania – Powstania Wielkopolskie-
go.

Zapraszamy do zapoznania siê z re-
gulaminem oraz pobrania kart zg³o-
szeñ ze strony biegów - www. 10po-
wstancow.smigiel.pl.

Do zobaczeni na trasie!

Na trasie

Na podium
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Sekcja teatralna „Przyjaciele” dzia³aj¹-
ca od 3 lat przy Centrum Kultury

w Œmiglu pod kierunkiem Kingi KaŸ-
mierczak 8 grudnia 2015 r. w sali klubo-
wej zaprezentowa³a kolejny spektakl te-
atralny. Tym razem by³a to prezentacja
sceniczna pod tytu³em „Miny do lustra”
zrealizowana na podstawie listów œpiewa-
j¹cych Agnieszki Osieckiej. Scenografiê
przygotowa³ Antoni Szulc, natomiast sce-
nariuszem, re¿yseri¹ i przygotowaniem
aktorów zajê³a siê sama instruktorka.

Pani Kinga aktywnie dzia³a na terenie
gminy Œmigiel nie tylko w Centrum, ale
i w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie, gdzie wielokrotnie ju¿
przygotowa³a m³odzie¿ do akademii
i wieczornic. Dzieci i m³odzie¿ z teatru
„Przyjaciele” wczeœniej prezentowali ju¿
spektakle pt. „Faluj¹c na wietrze” i „Jak
zosta³am wiedŸm¹”. Wspólnie z cz³onka-
mi grupy teatralnej „Zaczarowana doro¿-
ka” dzia³aj¹cej przy Gminnym Oœrodku
Kultury w Przemêcie zrealizowali rów-
nie¿ spektakle pt. „Eviva Larte” i „Nadzie-
ja serca”.

„Miny do lustra” sk³ada³y siê z dwóch
czêœci – „Pijany zaj¹c” i „Byle nie o mi³o-

Miny do lustra

œci”. Wœród 14 aktorów wyst¹pi³o rów-
nie¿ dwóch pracowników Centrum
Kultur y w Œmiglu. Jak siê okaza³o, de-
biut sceniczny wypad³ pomyœlnie. Po
spektaklu pani Kinga podziêkowa³a
r odzicom i  wszystkim widzom
za wsparcie. Pozytywnym aspektem
jest, ¿e dzieci i m³odzie¿ z gminy Œmi-

giel maj¹ mo¿liwoœæ edukacji kultural-
nej poprzez teatr. Nale¿y tak¿e podziê-
kowaæ rodzicom za wspó³pracê z in-
struktork¹ – King¹ KaŸmierczak, dziê-
ki której stwarzamy mo¿liwoœæ rozwo-
ju osobowego m³odemu pokoleniu.

Eugeniusz Kurasiñski
foto M.D.

O ko³o szeœædziesiêcioro dzieci
       4 grudnia zebra³o siê w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Œmiglu, aby spotkaæ siê
z Miko³ajem, który zgodnie z tradycj¹ odwie-
dza bibliotekê ka¿dego roku. W oczekiwa-
niu na d³ugo wyczekiwanego goœcia dzieci
uczy³y siê piosenki by godnie go powitaæ.
Kiedy ten przyby³, przeczyta³ krótk¹, œwi¹-
teczn¹ opowieœæ, a nastêpnie wrêczaj¹c
skromny upominek, z ka¿dym z dzieci za-
mieni³ kilka s³ów. Na proœbê Miko³aja od-
wa¿niejsze dzieci zaœpiewa³y kolêdy albo

Miko³aj w  bibliotece
recytowa³y wierszy-
ki. Wszystkie zgodnie
stwierdzi³y, ¿e przez
ca³y rok by³y grzecz-
ne. W nagrodê otrzy-
ma³y czekoladowe mi-
ko³aje i okazjonalne
kolorowanki. Spotka-
niu towarzyszy³y œwi¹-
teczne melodie.

MBP w Œmiglu
foto K.S

Wspólne strojenie choinki

Sekcja teatralna „Przyjaciele na scenie

W oczekiwaniu na Œwiêtego Miko³aja

Burmistrz - Ma³gorzata Adamczak
23.12.2015 r. w po³udnie wspólnie

z najm³odszymi mieszkañcami gminy
stroi³a choinkê przed Urzêdem Miejskim
Œmigla. Na drzewku zawis³y œwi¹teczne

ozdoby przygotowane przez uczniów
szkó³, przedszkolaków oraz najm³od-
szych mieszkañców gminy Œmigiel.

AKA
foto A. Kasperska

Wspólne ubieranie choinki
sprawi³o wszystkim wielk¹
radoœæ



styczeñ/2016 9

Zarz¹d Osiedla nr 3 w Œmiglu dla naj-
starszych mieszkañców po raz kolej-

ny zorganizowa³ spotkanie op³atkowe.
Przy wigilijnym stole w Restauracji „Mar-
ta” seniorzy spotkali siê 17 grudnia.
W tym roku z zaproszenia przewodnicz¹-
cej zarz¹du – Donaty Malak skorzysta³o
68 osób, a tak¿e burmistrz Ma³gorzata
Adamczak oraz Danuta Strzelczyk - rad-
na Rady Miejskiej Œmigla, a jednoczeœnie
cz³onek Zarz¹du Osiedla nr 3.

Spotkaniu towarzyszy³y: œwi¹teczne
¿yczenia przy op³atku, wspólna modlitwa,
œpiew kolêd, tradycyjne potrawy oraz s¹-
siedzkie rozmowy. Dla wszystkich uczest-
ników osiedlowej wigilii zarz¹d przygoto-
wa³ upominki. Uroczystoœæ uœwietni³ wy-
stêp uczennic z gimnazjum w Œmiglu, któ-
re przygotowa³a Iwona W³och.

Wszystkim mieszkañcom Osiedla nr 3,

Op³atek na Osiedlu nr 3

przewodnicz¹ca – Donata Malak ¿yczy
radosnych i spokojnych œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz pomyœlnoœci w nadcho-

dz¹cym Nowym Roku.
AKA

foto A. Kasperska

Ju¿ po raz szósty pracownicy Centrum
Kultury w Œmiglu przygotowali spek-

takl kukie³kowy po³¹czony ze spotka-
niem z Miko³ajem i po raz kolejny mo¿e-
my powiedzieæ – osi¹gnêliœmy sukces!
Tym razem wystawiono „Królewnê Œnie-
¿kê i siedmiu krasnoludków”. Przedsta-
wienie to obejrza³o prawie 1700 dzieci!
Na spektakle zorganizowane w godzi-
nach przedpo³udniowych w dniach od
2 do 4 grudnia 2015 przyby³y nie tylko
dzieci ze œmigielskich szkó³ i przedszko-
li, ale odwiedzi³y nas równie¿ grupy z Ko-
œciana, Lipna i Czempinia.

Tradycyjnie odby³o siê równie¿ nie-
dzielne przedstawienie „otwarte”, na któ-
rym pomocnikiem Œwiêtego Miko³aja
by³a burmistrz Œmigla – Ma³gorzata
Adamczak. Ponadto na teatrzyk czeka
jeszcze przedstawienie wyjazdowe do
Ponieca. Sukces teatrzyku nie by³by
mo¿liwy bez zaanga¿owania w to przed-
siêwziêcie wielu osób. Wszystkie kukie³-
ki, a zwa¿aj¹c na tytu³ nie by³o ich ma³o,

Osi¹gnêliœmy sukces
przez wiele tygodni przygotowywa³y bi-
bliotekarki z Niet¹¿kowa i Czacza – Mar-
lena Nowak-Bia³as i Joanna Boroñ oraz
pracownica Gminnego Centrum Infor-
macji – Iwona Fijo³ek.

Jak zwykle przy nagrywaniu g³osów,
mogliœmy liczyæ na wsparcie. Narrato-
rem zosta³ Wojciech Ciesielski, krasno-
ludkami: Adam Bia³as, Mateusz Ha³as
i Jakub Przymus, natomiast g³ówn¹ rolê
Œnie¿ki obsadzi³a Ewa Przymus. Pozosta-
³ym postaciom g³osu udzielili pracowni-
cy Centrum Kultury, z których jak zwy-
kle najlepiej wypad³ nasz „wielog³os” –
Piotr B³aszkowski. Nagrania dokona³
wspó³pracuj¹cy z teatrzykiem Micha³
Majer.

Du¿ym atutem spektakli miko³ajko-
wych jest scenografia i oœwietlenie. Efekt
koñcowy jest wynikiem wielu dyskusji
(czasem nawet sprzeczek) oraz wspó³pra-
cy Piotra Majera, Patr yka Wieczorka
i Antoniego Szulca.

W tym roku lalkarzami zostali: Ewa Wojt-
kowiak, Marlena No-
wak-Bia³as, Joanna Bo-
roñ, Iwona Fijo³ek, sta-
¿ystka z biblioteki
w Œmiglu – Agnieszka
Klak i Piotr Majer – któ-
rego koñ by³ niew¹tpli-
wie „hitem sezonu”. Na
scenie pojawi³a siê rów-
nie¿ Bajarka – Barbara
Mencel i oczywiœcie
niecierpliwie oczekiwa-
ny przez dzieci Œw. Mi-
ko³aj – Piotr B³aszkow-
ski, który z uwagi na

obowi¹zuj¹ce trendy przyniós³ dzieciom
oprócz czekoladowej figurki równie¿ ja-
b³uszko.

Z tegorocznych spektakli zapamiêtamy
na pewno jedno – wspania³e reakcje na-
szej ma³ej widowni. Do zobaczenia za rok!

M.D., foto M. Dymarkowska

Mieszkañcy  ³amali siê op³atkiem

Œwiêty Miko³aj z pomocnic¹

Mo¿na by³o zaœpiewaæ
dla Miko³aja
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Orze³ Bia³y - czêœæ I

Tym, co wyró¿nia wspó³czeœnie istnie-
j¹ce pañstwa w stosunkach miêdzy-

narodowych, to symbole narodowe. S¹
nimi: god³o, flaga i hymn. Wspó³czesna po-
staæ naszego god³a, którym jest Orze³ Bia-
³y przesz³a na przestrzeni wieków ewolu-
cjê uzale¿nion¹ od obowi¹zuj¹cej w danym
okresie mody, a tak¿e od aktualnych wy-
darzeñ historycznych. God³o zmienia³o
wiêc swoj¹ postaæ, a tak¿e swój symbolicz-
ny przekaz.

W œredniowieczu chor¹giew i god³o
by³y znakiem rozpoznawczym wojsk.
Z chwil¹ pojawienia siê he³mu ca³kowi-
cie przes³aniaj¹cego twarz miejscem,
w którym umieszczano znak rozpoznaw-
czy sta³a siê tarcza, której pole by³o bar-
wione na jeden lub kilka kolorów. Ze
wzglêdu na dobr¹ widocznoœæ u¿ywano
najczêœciej barwy zielonej, niebieskiej
i czerwonej, a sam wizerunek god³a by³
wykonywany ze z³ota lub srebra, których
odpowiednikami dziœ jest ¿ó³æ i biel. Mo-
tywami znaków herbowych by³y rysun-
ki zwierz¹t (lwy), ptaków (or³y) oraz ro-
œlin (ró¿e, lilie). Lwy i or³y stanowi³y
wœród swoich gatunków najsilniejsze pta-
ki i zwierzêta. Wœród Babiloñczyków,
Persów i Hindusów orze³ by³ symbolem
boskoœci. Na pocz¹tku II tysi¹clecia czar-
ny orze³ jednog³owy sta³ siê god³em Ce-
sarstwa Niemieckiego i by³ zamieszczo-
ny na herbie i insygniach w³adzy (ber³o
i jab³ko). Orze³ bia³og³owy wystêpuje
w godle pañstwowym Stanów Zjednoczo-
nych, Meksyku i Egiptu. Jednog³owy
orze³ czarny jest god³em pañstwowym
Austrii i Niemiec, a dwug³owy Albanii
i Rosji. Orze³ jest symbolem mêstwa i si³y,
a w chrzeœcijañstwie modlitwy i ³aski.
W Polsce wystêpuj¹ dwa gatunki or³a:
bielik i orze³ przedni.

 Trwa³y spory o to, który z or³ów mia³-
by staæ siê wzorem dla naszego god³a.
Obydwa gatunki ró¿ni¹ siê zasadniczo.
Stare ptaki bieliki maj¹ bia³e sterówki
ogona, skoki s¹ nieopierzone, a masyw-
ny dziób jest lekko zakrzywiony. Orze³
przedni posiada dobrze rozwiniête szpo-
ny i hakowaty dziób oraz nieopierzone,
a¿ do nasady palców skoki. Pod spodem
rozpiêtego skrzyd³a znajduje siê du¿a ja-
sna plama. G³owa jest ubar wiona na
rudo. Znakomity ornitolog, prof. Jan
Bogumi³ Soko³owski stwierdzi³, ¿e pro-

toplast¹ naszego god³a jest jednak orze³
przedni, gdy¿: „orze³ przedni jest ptakiem
legend i pieœni, herbów i sztandarów,
symbolem si³y i wzlotu ku wy¿ynom”.

Orze³ wystêpuje w wielu legendach
przedstawiaj¹cych historiê powstawania
miast. Obserwacja lotu or³a mia³a wska-
zaæ Romulusowi i Remusowi, gdzie po-
winni za³o¿yæ Rzym. Podobna legenda
pochodzi od Galla Anonima, który opi-
sa³ wydarzenie, jakie spotka³o jednego
z Piastów tj. Lecha. Otó¿ podczas jednej
z wêdrówek po kraju ujrza³ wielk¹ iloœæ
orlich gniazd. Rezultatem tego spotkania
by³a decyzja o wybudowaniu w tym miej-
scu grodu i nazwaniu go Gnieznem,
a znak or³a mia³ staæ siê god³em podle-
g³ych mu Polan. Wac³aw Potocki pisze
o tym wydarzeniu nastêpuj¹co:

„Znalaz³ w gnieŸdzie or³y bia³e,
Wzi¹³ za herb kraju to ptaszê,
Wzniós³ miasto nieokaza³e,
Gnieznem nazwa³ miasto nasze”
Kronikarz Wincenty Kad³ubek odnoto-

wuj¹c bitwê Polaków z Rusinami pod
Brzeœciem pisa³: „Ujrzawszy jednak znak
zwyciêskiego or³a radoœnie przedzieraj¹
siê przez zwa³y trupów i tym usilniej pr¹
do zwyciêstwa, z im wiêksz¹ chlub¹
patrz¹ na tryumf swego ksiêcia”.

W XIII wieku kronikarz czeski opisu-
j¹c bitwê stoczon¹ przez wojska króla wê-
gierskiego W³adys³awa z wojskiem cze-
skim wspomaganym przez polskich ksi¹-
¿¹t œl¹skich pisze: „Panie to s¹ Polacy …
sztandar czarny jak wêgiel z bia³ym or-
³em unosi siê nad polskim orszakiem”.
I wreszcie Jan D³ugosz przyj¹³, ¿e herb
z wizerunkiem or³a bia³ego nada³ Bole-
s³awowi Chrobremu cesarz Otton III,
w czasie zjazdu gnieŸnieñskiego w roku
1000: „Or³a polskiego nada³ jemu i ca³e-
mu królestwu polskiemu jako wieczysty
znak, aby podobnie jak Cesarstwo Rzym-
skie, które maj¹c taki znak, tylko w kolo-
rze czarnym podbi³o wszystkie ludy ger-
mañskie (on czyli Boles³aw) podporz¹d-
kowa³ sobie ludy s³owiañskie i pogañ-
skie”.

W postaci materialnej wizerunek or³a
wyst¹pi³ na monetach Kazimierza Spra-
wiedliwego, a na pocz¹tku XIII w. na pie-
czêciach ksi¹¿¹t piastowskich w Ma³opol-
sce (Leszek Bia³y), dolnoœl¹skich (Hen-
ryk Pobo¿ny), opolskich, wielkopolskich

(Odonic) i kujawskich. Umiejscowiony
tam orze³ mia³ szeroko rozpostarte skrzy-
d³a, g³owê zwrócon¹ w prawo i nie mia³
korony.

Od po³owy XIII wieku orze³ jako znak
ksi¹¿êcy wystêpuje tylko na Œl¹sku. Do
znaku or³a bia³ego, z koron¹ na czer-
wonej tarczy, wykutego na grobowcu
ksiêcia wroc³awskiego Henr yka Pro-
busa, nawi¹za³ w 1295 roku ksi¹¿ê
Przemys³ II koronuj¹c siê na króla Pol-
ski, przyjmuj¹c go jako symbol Króle-
stwa Polskiego. Na pieczêci pojawi³ siê
napis: „Reddidit ipse Potens victricia
signa Polonis” – „Zwróci³ sam Najwy¿-
szy zwyciêskie znaki Polakom (koro-
nê i or³a)”.

Podczas panowania królów W³adys³a-
wa £okietka i Kazimierza Wielkiego
orze³ bia³y na czerwonym polu, ze z³ot¹
koron¹ na g³owie, z³otymi szponami
i rozwartym dziobem, sta³ siê god³em
pañstwowym Polski. By³ zamieszczony
na chor¹gwi wielkiej Królestwa, a tak-
¿e pieczêciach majestatycznych kró-
lów.

Herb Polski z p³yty grobowca Henryka
IV – Probusa. Herb jest polichromowa-
ny i jest najstarszym barwnym wizerun-
kiem herbu Polski. Dowodzi to, ¿e na-
szym herbem jest Orze³ Bia³y w z³otej
koronie w czerwonym polu.

Jan Pawicki
cdn.
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Najstarsi mieszkañcy gminy Œmigiel
nie tylko lubi¹ siê integrowaæ, ale

i bawiæ. Kolejn¹ w tym roku okazj¹
do zabawy by³y andrzejki zorganizo-
wane 26 listopada 2015 r. przez pra-
cowników Centrum Kultury w Œmi-
glu – Alinê Strzelczyk i Piotra B³asz-
kowskiego. By³a to ju¿ trzecia uro-
czystoœæ o tego typu charakterze.
Tym razem w zabawie wziê³o udzia³
ok. 90 seniorów z ca³ej gminy. Dla
uczestników przygotowano wiele
atrakcji, m.in.: wystêp kwintetu in-
strumentów dêtych, darmow¹ lote-
riê fantow¹, symboliczn¹ lampkê

Andrzejki dla seniorów
szampana oraz bogato zastawiony stó³.
Nie zabrak³o te¿ oprawy muzycznej oraz

Gimnazjaliœci w roli studentów
17 i 18 listopada br. ponad 80 uczniów

œmigielskiego gimnazjum pod opiek¹
nauczycieli wziê³o udzia³ w wyk³adach
otwartych na wydzia³ach: matematyki
i informatyki oraz fizyki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod-
czas pobytu w kompleksie uniwersytec-
kim m³odzie¿ przyjrza³a siê salom, w któ-
rych na co dzieñ odbywaj¹ siê zajêcia
ze studentami. Ponadto gimnazjaliœci
ze Œmigla uczestniczyli w zajêciach
nt. zastosowañ rekurencji w matematy-
ce finansowej oraz poznali historiê badañ
nad planet¹ Pluton od czasów jej odkry-
cia do chwili obecnej.

Tydzieñ ̄ yczliwoœci
Od 17 do 20 listopada 2015 roku w œmi-

gielskiej szkole trwa³ „Tydzieñ ̄ yczliwo-
œci” zainicjowany i zorganizowany przez
Szkolny Klub Wolontariusza prowadzo-
ny przez Aleksandrê Adamek oraz Mo-
nikê Bródkê. W trakcie jego trwania na
kor ytarzach wisia³y wykonane przez
wolontariuszy plakaty z has³ami doty-
cz¹cymi ¿yczliwoœci. W gimnazjum za-
mieszczono tak¿e symboliczne drzew-
ko, na którym m³odzie¿ zawiesza³a z³o-

biesiady przygotowanych przez: Patryka
Wieczorka, Piotra Majera i Piotra B³asz-

kowskiego. Parkiet nie pozostawa³
pusty od pierwszych taktów muzy-
ki. Wszyscy dobrze siê bawili, a do
wspólnych tañców do³¹czy³a bur-
mistrz wraz z zastêpc¹.

Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc
i wsparcie: burmistrz Œmigla, dy-
rektorowi i pracownikom Centrum
Kultury w Œmiglu oraz prezes Za-
k³adu Wodoci¹gowo-Kanalizacyjne-
go w Œmiglu.

P.B.
foto archiwum

Wieœci z Gimnazjum w Œmiglu
te myœli i refleksje.

17 listopada zosta³ równie¿ og³oszo-
ny konkurs na najbardziej ¿yczliwego
ucznia szko³y. Natomiast w czwartek,
19 listopada Samorz¹d Uczniowski zor-
ganizowa³ dyskotekê, na któr¹ „bile-
tem wstêpu” by³y s³odycze, które wzo-
rem lat ubieg³ych przekazano na rzecz
dzieci z ubogich rodzin. 20 listopad by³
dniem fina³u akcji. Podczas uroczyste-
go apelu zostali nagrodzeni zwyciêzcy
konkursu, natomiast panie dyrektor
jako przedstawicielki grona pedago-
gicznego i pani sekretarka zosta³y ob-
darowane anio³ami ¿yczliwoœci za oka-
zywane dobro i uœmiech w ka¿dym
dniu. Uczniowie, którzy zdobyli miano
najbardziej ¿yczliwych, to: Agnieszka
Kowalska, Karina Kokociñska oraz
Ewelina Wojciechowska z klasy IId.

Jak to jest byæ starym? – zajêcia z symu-
latorem

Szkolny Klub Wolontariusza goœci³
Ninê Wodersk¹ oraz Ryszarda Michal-
skiego, przedstawicieli Stowarzyszenia
Centrum Promocji Inicjatyw Spo³ecz-
nych CREO. Spotkanie poœwiêcone by³o
problemowi staroœci. Wolontariusze mo-

gli poczuæ siê jak 70-letnia osoba i „zmie-
rzyæ” siê z tzw. symulatorem staroœci.
Ponadto ch³opcy i dziewczêta mogli za-
³o¿yæ rêkawiczki symuluj¹ce chorobê
Parkinsona i okulary os³abiaj¹ce wzrok,
które przywieŸli ze sob¹ goœcie. Zajêcia
mia³y charakter warsztatowy. Uczniowie
œmigielskiej szko³y po przymierzeniu
skafandra i innych akcesoriów mogli
poczuæ, z jakimi problemami fizycznymi
spotyka siê na co dzieñ osoba starsza.

Sukcesy tenisistów i tenisistek
25 listopada w Luboniu odby³y siê Dru-

¿ynowe Mistrzostwa Wielkopolski
w Tenisie Sto³owym. Wœród ekip z woje-
wództwa wielkopolskiego znaleŸli siê
równie¿ reprezentanci œmigielskiego
gimnazjum. Dru¿yna dziewcz¹t w sk³a-
dzie: Bogna Jankowska, Nikola Kortus
i Wiktoria Skrzypczak zajê³a IV miejsce.
Natomiast ch³opcy: Filip Ludwiczak
i Remigiusz Styziñski zdobyli z³ote me-
dale i tytu³y mistrzów Wielkopolski. Gra-
tulujemy serdecznie tenisistom i tenisist-
kom oraz ich opiekunowi – Karolowi
Marciniakowi.

Gimnazjum w Œmiglu
foto archiwum

Tydzieñ ¿yczliwoœci Œmigielskie tenisistki z opiekunem
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Wspania³y prezent miko³ajkowy
sprawi³a kibicom ¿u¿la dru¿yna

Fogo Unia Leszno, która w pe³nym sk³a-

dzie zjawi³a siê w Œmiglu 5 grudnia. Na
„Z³ot¹ Dru¿ynê” czeka³a wype³niona po
brzegi sala widowiskowa Centrum Kul-
tury. Warto nadmieniæ, ¿e wejœciówki na
spotkanie rozdane zosta³y w trzy godzi-
ny. Do Œmigla przybyli nastêpuj¹cy spor-
towcy: Nicki Petersen, Grzegorz Zengo-
ta, Emil Sayfutdinov, Adam Skórnicki,
Bartosz Smekta³a, Dominik Kubera, To-
biasz Musielak oraz Roman Jankowski.

Spotkanie rozpoczêto przedstawieniem
prezentacji multimedialnej, która przy-

Bia³o-niebieskie miko³ajki
pomnia³a kibicom zwyciêstwo zawodni-
ków Unii podczas Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski w 2015 roku. W dalszej

czêœci spotkania
zawodnicy odpo-
wiadali na pytania
prowadz¹cej Bar-
bar y Mencel.

Zadaæ je mieli oka-
zje tak¿e mieszkañ-
cy Œmigla i pobli-
skich miejscowo-
œci. Pytania doty-
czy³y zw³aszcza minionego sezonu, któ-
ry owocowa³ we wspania³e osi¹gniêcia.
Kibiców ciekawi³y sportowe plany Emi-
la Sayfutdinova i Nickiego Petersena.
Ku ich uciesze, zawodnicy zapewnili, ¿e
wi¹¿¹ przysz³oœæ z leszczyñsk¹ dru¿yn¹.
Po spotkaniu zawodnicy przenieœli siê do

sali kinowej, gdzie cierpliwie podpisywali
autografy i pozowali do zdjêæ. W trakcie
„Bia³o-niebieskich Miko³ajek” uda³o siê
zebraæ ponad dwa tysi¹ce z³otych na re-
habilitacjê Pauliny Ciszak z Leszna. Do-
brym anio³em okaza³ siê byæ pan Daniel
Sp³awski, który pomóg³ rodzicom Pau-
linki, przywo¿¹c ze sob¹ gad¿ety i pami¹t-

ki sportowców. Fakt, ¿e kibice Unii Lesz-
no maj¹ dobre serca, wiadomo nie od dziœ.
To w³aœnie dziêki nim zebrane pieni¹dze
przeznaczono na rehabilitacjê poszkodo-
wanej dziewczynki.

A. Klak
 foto M.D.

8 grudnia w Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie mia³o miej-

sce niecodzienne wydarzenie. Szko³a go-
œci³a przedstawicieli klubu Put Motor-
sport – Zespo³u Wyœcigowego Politech-
niki Poznañskiej. Cz³onkowie klubu po-
stawili sobie jeden cel: skonstruowaæ
bolid wyœcigowy klasy Formula Student.
Po pó³torarocznej pracy, w czerwcu 2015
roku, zosta³ on zrealizowany, a efekty stu-
denckiej pasji mogli podziwiaæ uczniowie
niet¹¿kowskiej szko³y w trakcie spotka-
nia, które odby³o siê w hali sportowej.

Zespó³ wyœcigowy w Niet¹¿kowie
Wizyta odby³a siê w ramach porozumie-

nia podpisanego przez szko³ê z wydzia-
³em Budowy Maszyn i Zarz¹dzania Poli-
techniki Poznañskiej. Podczas spotkania
wiêc nie zabrak³o przedstawicieli tego
wydzia³u i dziekana - dr. hab. in¿. Olafa
Ciszaka. W trakcie, poza mo¿liwoœci¹
obejrzenia bolidu, uczniowie obejrzeli fil-
my promuj¹ce wydzia³ BMiZ oraz filmy
przedstawiaj¹ce historiê powstania boli-
du i jego udzia³u w wyœcigach. Goœcie
w interesuj¹cy sposób opowiadali o swo-
jej pasji, a tak¿e o uczelni. Na koniec spo-

tkania odby³ siê konkurs zdobytej wie-
dzy z prezentacji oraz konkurs dru¿yno-
wy: budowanie wie¿y. Poza nagrodami
rzeczowymi wygrani mieli te¿ okazjê by
usi¹œæ w bolidzie.

Spotkanie zosta³o przyjête pozytywnie,
a pasja i zaanga¿owanie studentów w pro-
jekt budzi prawdziwy podziw. Wspó³pra-
ca z BMiZ dopiero siê rozwija i na pew-
no nie bêdzie trzeba d³ugo czekaæ na jej
efekty.

M.D.
foto Magdalena Dymarkowska

Wierni kibice

Z³ota dru¿yna

Bolid wyœcigowy klasy Formula Student
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Fabr yka Piêkna, W poszukiwaniu
piêkna, czy Fashion Cafe to tylko

niektóre z programów telewizyjnych do-
tycz¹cych metamorfoz. Podobny pro-
jekt, choæ bez udzia³u kamer, postano-
wi³y przeprowadziæ w³aœcicielki zna-
nych w Œmiglu firm: Katarzyna £abêda
– w³aœcicielka Gabinetu Kosmetyczne-
go „For You” oraz Gra¿yna Adamek –
w³aœcicielka Salonu Fr yzjerskiego.
Z uwagi na zbli¿aj¹cy siê karnawa³ po-
stanowi³y podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ na
temat obowi¹zuj¹cych trendów. Do me-
tamorfozy zaprosi³y m³odzie¿, a t³em do
sesji fotograficznej sta³y siê goœcinne
wnêtrza Restauracji „Marta” Haliny
i Karola Jankowskich w Œmiglu.

Jaki by³by karnawa³, gdyby nie odpo-
wiednia kreacja? Tym zajê³a siê Marlena
Pabich – w³aœcicielka butików Marlen
w Galerii Leszno, Lubiniu i Œremie.
W trakcie sesji zapre-
zentowane zosta³y
sukienki w³oskiej
marki z linii Les Coc-
tails w³oskiej marki
LIU JO, charaktery-
zuj¹cej siê dba³oœci¹
o szczegó³y i zmys³o-
woœci¹. W tym roku
modne s¹ suknie
krótkie i d³ugie, a ko-
lorami dominuj¹cy-
mi s¹: czerñ, granat
i fuksja. Trendy bêd¹
równie¿ plisy, jednak-
¿e obowi¹zuje zasada
– elegancki minima-
lizm.

Tym mottem kieru-
je siê tak¿e Gra¿yna
Adamek. Zapropono-

Naturalnoœæ i prostota – trendy tegorocznego karnawa³u
wa³a ona bowiem karnawa³owe fryzury,
które powinny byæ naturalnie rozpuszczo-
ne lub lekko upiête. Mo¿na dodaæ im objê-
toœci za pomoc¹ drobnej karbownicy lub
innych, nowoczesnych metod stylizacji.
Stylistka uwa¿a, ¿e nale¿y zapomnieæ
o sztywnych lokach i tapirowaniu, bowiem
naturalnoœæ i prostota s¹ po¿¹dane podczas
tegorocznego karnawa³u.

Wa¿nym elementem karnawa³owej styli-
zacji jest tak¿e makija¿. W tym sezonie po-
wraca brokat, nie tylko na powiekach, ale
i na ustach. Kosmetyczka Katarzyna £abê-
da radzi: „Jeœli zdecydujemy siê na delikat-
nie podkreœlenie oka, wybierzmy pomad-
kê o bardzo ciemnym, nasyconym kolo-
rze”. Do lamusa odesz³a sztuczna opaleni-
zna rodem z solarium. Panuje bowiem na-
turalnoœæ, któr¹ mo¿na wzbogaciæ opala-
niem natryskowym.

W projekcie wzi¹³ równie¿ udzia³ jeden
mê¿czyzna. Dla nie-
go Marlena Pabich
przygotowa³a styli-
zacjê pochodz¹c¹
z najnowszej marki
Armani Jeans cha-

rakteryzuj¹c¹ siê sportow¹ elegancj¹.
Trzeba przyznaæ, ¿e w po³¹czeniu z modn¹
fryzur¹ model prezentowa³ siê doskonale
na tle piêknych pañ.

Sesjê fotograficzn¹ projektu przeprowa-
dzi³a Katarzyna Primel.

Realizatorki projektu ¿ycz¹ wszystkim
piêknego wygl¹du i szampañskiej zabawy.

M.D.
foto Magdalena Dymarkowska
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28 listopada – Œmigiel
Oko³o 1855 na terenie gminy Œmigiel za-

trzymano do kontroli drogowej pojazd
marki Rover 200, którego kierowc¹ oka-
za³ siê 51-letni mieszkaniec gminy Œmi-
giel. Przeprowadzone badanie na zawar-
toœæ alkoholu w wydychanym powietrzu
wykaza³o 0,58 promila. Postêpowanie
prowadzi KPP w Koœcianie.

28 listopada – Œmigiel
Oko³o 1950 równie¿ na terenie gmi-

ny Œmigiel zatrzymano do kontroli dro-
gowej pojazd marki Peugeot, którego
kierowc¹ okaza³ siê 62-letni mieszka-
niec gminy Œmigiel. Przeprowadzone
badanie na zawartoœæ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu wykaza³o 0,96
promila. Postêpowanie prowadzi KPP
w Koœcianie.

29 listopada – K-5
Oko³o 1600 na drodze K-5, pomiêdzy

Gliñskiem a Œmiglem, dosz³o do zda-
rzenia drogowego. Ze wstêpnych usta-
leñ wynika, i¿ 57-letni mieszkaniec

powiatu leszczyñskiego, kieruj¹cy po-
jazdem marki VW z nieustalonej przy-
czyny zjecha³ na przeciwleg³y pas ru-
chu, a nastêpnie do przydro¿nego
rowu. Zje¿d¿aj¹c z jezdni nie mia³ kon-
taktu z ¿adnym innym pojazdem. Mimo
niezw³ocznie podjêtych czynnoœci ra-
towniczych, kierowca zmar³.   Postê-
powanie w tej sprawie prowadzi KPP
w Koœcianie pod nadzorem prokuratu-
ry.

29 listopada – gm. Œmigiel
Oko³o 1800 otrzymaliœmy zg³oszenie

o w³amaniu do domu jednorodzinnego
na terenie gminy Œmigiel. N/n spraw-
ca dokona³ kradzie¿y pieniêdzy. Zg³a-
szaj¹cy wartoœæ strat oszacowa³ na oko-
³o 7 600z³. Postêpowanie prowadzi KPP
w Koœcianie.

30 listopada – Stare Bojanowo
Oko³o godz. 1950 na drodze pomiêdzy

miejscowoœciami Stare Bojanowo, a Sp³a-
wie patrol WRD zatrzyma³ do kontroli
drogowej 57-letniego mieszkañca pow.
koœciañskiego, kieruj¹cego motorowe-
rem wbrew obowi¹zuj¹cemu zakazowi
s¹dowemu. Za to przestêpstwo gro¿¹ mu
nawet 3 lata wiêzienia.

11 grudnia – Œmigiel
Oko³o godz. 1945 na ul. Kiliñskiego pa-

trol WRD zatrzyma³ do kontroli drogo-
wej kieruj¹cego samochodem marki Da-
ewoo, 35-letniego mieszkañca pow. ko-
œciañskiego bêd¹cego w stanie nietrzeŸ-
woœci. Badanie wykaza³o ponad 1,30 pro-
mila alkoholu w organizmie kontrolowa-
nego.

14 grudnia – Stare Bojanowo
Oko³o godz. 1605 otrzymaliœmy zg³osze-

nie, ¿e w dniach od 7 do 14 grudnia 2015
r. w Starym Bojanowie n/n sprawca z nie-
zabezpieczonego pomieszczenia gospo-
darczego skrad³ pneumatyczn¹ pompê
malarsk¹ wraz z wê¿ami. Zg³aszaj¹cy
wartoœæ utraconego mienia oszacowa³ na
kwotê kilkunastu tysiêcy z³otych.

16 grudnia - Œmigiel
Oko³o godz. 947 na ul. Skar¿yñskiego

kieruj¹ca samochodem marki Renault
Magane, 48-letnia mieszkanka pow. ko-
œciañskiego cofaj¹c uderzy³a w samo-
chód marki Ford Mondeo kierowany
przez 25-letni¹ mieszkankê pow. œrem-
skiego. Kieruj¹cy byli trzeŸwi. Sprawczy-
ni kolizji drogowej zosta³a ukarana MKK.

Ÿród³o www.koscin.policja.gov

W pi¹tek, 20 listopada 2015 roku wy-
chowawcy klas pier wszych ze

Szko³y Podstawowej im. Konstytucji
3 Maja w Œmiglu wraz z dyrektorem Ro-
bertem Plewk¹ wziêli udzia³ w corocznej
konferencji pn. „Edukacja wed³ug planu
daltoñskiego - wiedza i praktyka” odby-
waj¹cej siê w £odzi.

Od 2012 roku, gdy w klasach pierwszych
rozpoczêto realizacjê innowacji pedago-
gicznej, nauczyciele œmigielskiej szko³y
podstawowej bior¹ udzia³ w konferencjach
z udzia³em przedstawicieli Polskiego Sto-
warzyszenia Dalton, Dalton International
oraz nauczycieli zainteresowanych kon-
cepcj¹ Planu Daltoñskiego. W 2013 roku,
gdy konferencja odbywa³a siê w Wielko-
polskiej Wy¿szej Szkole Spo³eczno-Ekono-
micznej w Œrodzie Wielkopolskiej, po raz
pierwszy nauczyciele klas pierwszych za-
prezentowali swoj¹ pracê wed³ug koncep-
cji Planu Daltoñskiego. Równie¿ w tym
roku, przywiezione przez panie i wystawio-
ne w holu Instytutu Europejskiego w £odzi
materia³y cieszy³y siê du¿ym zaintereso-
waniem nauczycieli szkó³ z ca³ej Polski.
Wychowawców cieszy, ¿e pozytywnie
o ich dzia³aniach wypowiada siê Roel
Röhner - prezydent Dalton International,
który goœci³ w szkole w Œmiglu w 2013
roku.

Podczas konferencji pani Dorota Doma-
ga³a zaprezentowa³a wykorzystanie kon-
cepcji Planu Daltoñskiego do stymulowa-
nia rozwoju odpowiedzialnoœci, samodziel-
noœci i wspó³pracy dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym, ilustruj¹c wyst¹pienie zdjê-
ciami i krótkimi filmami pracy uczniów.

Udzia³ w tegorocznej konferencji by³ dla
pañ wyj¹tkowy, poniewa¿ na jej zakoñcze-
nie prezes Polskiego Stowarzyszenia Dal-
ton - Katarzyna Dryjas wrêczy³a dyrek-
torowi - Robertowi Plewce Certyfikat
Szko³y Daltoñskiej. Jest to dla œmigiel-
skiej podstawówki wyró¿nienie, bowiem
do tej pory w Polsce funkcjonowa³a tyl-
ko jedna szko³a z takim certyfikatem –
Szko³a Podstawowa ABiS „Szko³a dla
dziecka” w £odzi - placówka niepublicz-
na. Szko³a Podstawowa
w Œmiglu oraz Szko³a Podsta-
wowa w Dzbeninie (szko³a ta
równie¿ w £odzi otrzyma³a
certyfikat) to dwie szko³y, któ-
re jako pierwsze placówki pu-
bliczne w Polsce otrzyma³y
certyfikaty daltoñskie.

Spogl¹daj¹c na czteroletni¹
„przygodê” z Planem Daltoñ-
skim mo¿na by powiedzieæ, ¿e
historia zatoczy³a ko³o, gdy¿
w³aœnie w £odzi, w Szkole

Podstawowej ABiS nauczyciele ze Œmi-
gla uzyskali od Anny Sowiñskiej i jej pra-
cowników pierwsze wskazówki dotycz¹-
ce pracy wed³ug tej koncepcji. Obecnie
po czterech latach, równie¿ w £odzi Szko-
³a Podstawowa ze Œmigla uzyska³a Cer-
tyfikat Szko³y Daltoñskiej.

Certyfikat jest impulsem do dalszej pra-
cy, do doskonalenia warsztatu pracy, do
wspó³pracy z nauczycielami, którzy chc¹
realizowaæ swój zawód w sposób twórczy
dla dobra dziecka. Wszystkim, którzy ich
wspierali, nauczyciele edukacji wcze-
snoszkolnej – Dorota Domaga³a, Renata
Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Anna
Smelkowska sk³adaj¹ serdeczne podziê-
kowania.

SP Œmigiel, foto archiwum

Œmigielska podstawówka Szko³¹ Daltoñsk¹

Podczas konferencji
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 01/16
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/15
brzmia³o: „¯YCZYMY MAGICZNYCH
ŒWI¥T”. Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundo-
wan¹ przez Restauracjê Pizzeriê „KAKA-
DU”, otrzymuje Bogumi³a Fornalik
z Bruszczewa.

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

Pionowo
1. wœród ludów Afryki
2. serek sojowy
3. wêze³ na ŸdŸble trawy
4. œni¹ siê
5. … Pop
6. Jedna z bohaterek Krainy Lodu
8. resort obrony
9. japoñski wachlarz
10. bracia Joel i Ethan
12. obok liryka i dramaturga
15. stawonogi s³ynne z du¿ej iloœci odnó-

¿y
17. nabyta rzecz
18. przep³ywa przez Rostów
20. kalinit
22. wklês³a sk³adowa stawu
23. pachn¹ca krzewinka
24. kieruje ³odzi¹
25. niedorozwiniêty umys³owo
27. biernoœæ
28. grupy
30. Robert, kierowca rajdowy
31. koñczy walkê boksersk¹
35. wzgórze Jerozolimy ze œwi¹tyni¹ Da-

wida
40. gatunek wierzby
42. „… król” – film

Poziomo
7. pomoc drogowa
11. pseudonim artystyczny Adama Dar-

skiego
13. znaczek firmowy
14. eliminacja
16. egipska bogini matka
19. … jazdy z liter¹ L na dachu
21. najmniejsze polskie województwo
26. Stephen, autor horrorów
29. specjalista od budowy cia³a
30. film M. Scorsese o ¿yciu Dalajlamy
32. gwiazdy zmienne powiêkszaj¹ce na-

gle sw¹ jasnoœæ
33. Giordano, spalony na stosie w 1600 r.
34. waluta Kolumbii
36. miasto w pó³nocnej czêœci Wêgier
37. zwierzê jak znak zodiaku
38. brak go w wierszu bia³ym
39. dzia³acz partii z „Alternatywy 4”
41. licytacja, przetarg
43. gwiazdy operowe
44. zdobi g³owê perkoza
45. J dla chemika
46. wœród cesarzy rzymskich
47. k³êby
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Zasi³ek opiekuñczy
W razie koniecznoœci sprawowania opie-
ki nad dzieckiem lub innym chor ym
cz³onkiem rodziny osoba aktywna zawo-
dowo podlegaj¹ca ubezpieczeniu choro-
bowemu mo¿e skorzystaæ z zasi³ku opie-
kuñczego. Prawo do tego œwiadczenia
jest jednak ograniczone.

Prawo do œwiadczenia
Zasi³ek opiekuñczy przys³uguje ubezpie-
czonemu, zwolnionemu od wykonywania
pracy z powodu osobistego sprawowania
opieki nad:
- zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat -
w œciœle okreœlonych przez ustawodaw-
cê sytuacjach,
- chorym dzieckiem w wieku do ukoñ-
czenia 14 lat,
- innym chorym cz³onkiem rodziny.

Zasi³ek opiekuñczy nie przys³uguje, je-
¿eli:
- osoba wystêpuj¹ca o œwiadczenie nie
podlega ubezpieczeniu chorobowemu,
- we wnioskowanym okresie osoba ubie-
gaj¹ca siê o zasi³ek opiekuñczy zachowu-
je prawo do wynagrodzenia,
- nie zosta³y przed³o¿one dokumenty po-
twierdzaj¹ce prawo do tego œwiadczenia,
w tym oœwiadczenie ZUS Z-15,
- w okresie sprawowania opieki ubez-
pieczony nie pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym z chor ym
cz³onkiem rodziny,
- okres sprawowania opieki przypada
w okresie przebywania na urlopie bez-
p³atnym lub wychowawczym,
- zaœwiadczenie lekarskie ZUS ZLA po-
twierdzaj¹ce koniecznoœæ sprawowa-
nia opieki nad chor ym dzieckiem lub

innym cz³onkiem rodziny zosta³o sfa³-
szowane,
- ubezpieczony w okresie sprawowania
opieki wykonywa³ pracê zarobkow¹
lub wykorzystywa³ zwolnienie od pra-
cy niezgodnie z jego celem,
- we wnioskowanym okresie jest inny
domownik, któr y mo¿e zapewniæ opie-
kê dziecku lub innemu choremu cz³on-
kowi rodziny (nie dotyczy opieki
sprawowanej nad dzieckiem w wieku
do lat 2),
- w danym roku kalendarzowym zosta³
ju¿ wykorzystany limit tego œwiadcze-
nia wynosz¹cy odpowiednio 14 lub
60 dni,
- wniosek o œwiadczenie zosta³ z³o¿o-
ny po up³ywie 6 miesiêcy od ostatnie-
go dnia, w któr ym by³a sprawowana
opieka.

Pozostawanie we wspólnym gospodar-
stwie
Za cz³onków rodziny, nad którymi opie-
ka uprawnia do skorzystania z zasi³ku
opiekuñczego, uwa¿a siê: ma³¿onka, ro-
dziców, teœciów, rodzica dziecka, ojczy-
ma, macochê, dziadków, wnuki, rodzeñ-
stwo oraz dzieci w wieku powy¿ej 14 lat.
Dodatkowym warunkiem jest pozostawa-
nie ich we wspólnym gospodarstwie do-
mowym z ubezpieczonym w okresie spra-
wowania opieki. Zasi³ek opiekuñczy nie
przys³uguje i to zarówno z tytu³u opieki
nad dzieckiem jak i innym chorym cz³on-
kiem rodziny, je¿eli poza ubezpieczonym
s¹ inni cz³onkowie rodziny pozostaj¹cy
we wspólnym gospodarstwie rolnym,
mog¹cy zapewniæ opiekê. Nie dotyczy to
opieki sprawowanej nad chorym dziec-
kiem w wieku do lat 2.

Limit dni
Ustawodawca okreœli³ limit dni nale¿ne-
go zasi³ku opiekuñczego, które mo¿na

wykorzystaæ w danym roku kalendarzo-
wym. Œwiadczenie to przys³uguje przez
okres zwolnienia od pracy z powodu ko-
niecznoœci sprawowania opieki, przy
czym nie d³u¿ej ni¿ przez:
- 60 dni w roku kalendarzowym, gdy opie-
ka jest sprawowana na dzieæmi zdrowymi
w wieku do lat 8 i/lub chorymi do lat 14,
- 14 dni w roku kalendarzowym, je¿eli
opieka sprawowana jest nad innymi cho-
rymi cz³onkami rodziny, w tym nad dzieæ-
mi w wieku powy¿ej 14 roku ¿ycia.

Poszczególne dni zasi³ku opiekuñczego
s¹ sumowane w trakcie roku kalendarzo-
wego, nawet jeœli:
- miêdzy okresami nale¿nego œwiadcze-
nia wystêpowa³a przerwa,
- w miêdzyczasie ubezpieczony zmieni³
zatrudnienie (tytu³ ubezpieczenia),
- zasi³ek zosta³ pobrany przez innego
cz³onka rodziny ubezpieczonego, wystê-
puj¹cego o œwiadczenie.

Zasi³ek opiekuñczy wynosi odpowied-
nio 60 i 14 dni bez wzglêdu na liczbê dzie-
ci i innych cz³onków rodziny wymagaj¹-
cych opieki. Okres nale¿nego zasi³ku
opiekuñczego liczony jest od nowa z po-
cz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty
Ubezpieczony sk³ada oœwiadczenie na
formularzu ZUS Z-15. Powinno ono byæ
przed³o¿one odpowiednio p³atnikowi
sk³adek lub ZUS wraz z dowodami po-
twierdzaj¹cymi prawo do zasi³ku. Ich
brak mo¿e skutkowaæ odmow¹ prawa do
zasi³ku.

HC.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o oœwiadcze-
niach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo-
³ecznego w razie choroby i macierzyñ-
stwa (Dz.U. z 2014 poz.159 ze zm.)

Zespó³ muzyczny szko³y w Broniko-
wie, pod kierownictwem Pauliny Jur-

gi, uda³ siê 14 grudnia do œmigielskiego
przedszkola. To ju¿ druga inicjatywa re-
alizowana w ramach „Otwartej szko³y”.
W paŸdzierniku bowiem Paulina Jurga
przeprowadzi³a w Przedszkolu
Samorz¹dowym w Œmiglu lekcje
o instrumentach muzycznych.

Tym razem szkolny zespó³ za-
gra³ krótki koncert pastora³ek.
Przedszkolaki s³ucha³y z wielk¹
uwag¹, a tak¿e ¿ywo reagowa³y
na skoczne dŸwiêki muzyki. Ze-
spó³ wykona³ bardziej i mniej

Hej kolêda…
znane pastora³ki,
w tym: „Oj, Maluœki”,
„Bosy pastuszek” oraz
„Ciemn¹ noc”.

Paulina Jurga
foto archiwum

Szkolny zespó³ z Bronikowa

Widownia dopisa³a
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5 grudnia 2015 r. najm³odsza dru¿yna
Byczki Gniewowo reprezentowa³a gmi-

nê Œmigiel w Turnieju Miko³ajkowym
w Krzywiniu. Wziê³o w nim udzia³ dziewiêæ
dru¿yn. Nasza ekipa, po udanym wyjœciu
z grupy, pokona³a w finale dru¿ynê z Bie-
¿ynia wynikiem 4:0 zajmuj¹c tym samym
I miejsce w turnieju. Byczki gra³y tego dnia
w sk³adzie: Mi³osz Przygocki, Jakub Ma-
zurek, Kacper Lech, Mi³osz Lurc, Igor
Lurc, Emil Chwastyniak, Krzysztof Paw-
lak, Tomasz Pawlak, Igor Ró¿añski oraz
Zuzanna Migda³. Zwyciêska dru¿yna

Po zwyciêstwach Zespo³u ZSP w Nie-
t¹¿kowie w Mistrzostwach Powiatu

i Rejonu w Dru¿ynowym Tenisie Sto³o-
wym dziewcz¹t i ch³opców, przyszed³
czas na Mistrzostwa Wielkopolski. Zawo-
dy odby³y siê 4 grudnia 2015 r. w Krzy¿u
Wielkopolskim. Do rywalizacji zg³osi³o
siê siedem ekip mêskich i osiem ¿eñ-
skich.

ZSP Niet¹¿kowo w kategorii mêskiej
reprezentowali: Andrzej Juszczak, Denis
Bolewicz i Rafa³ Pelec. Obroñcy tytu³u
w piêknym stylu wygrali wszystkie poje-
dynki zajmuj¹c miejsce na najwy¿szym

Tenisowe zmagania uczniów ZSP Niet¹¿kowo
podium. Gorycz pora¿ki musia³y prze-
³kn¹æ dru¿yny z: Kórnika, Gostynia, Pi³y,
W¹growca, Przygodzic i Konina.

Natomiast w kategorii ¿eñskiej niet¹¿-
kowsk¹ szko³ê reprezentowa³y: Joanna
Maœlak, Milena Wejner i Angelika Krajs.
Po zaciêtych meczach dziewczêta wywal-
czy³y br¹zowy medal. Lepsze okaza³y siê
jedynie ekipy z: Objezierza i Pleszewa.
Dalsze miejsca zajê³y dru¿yny z: Konina,
W¹growca, Grodziska Wielkopolskiego,
Gniezna i Poznania.

ZSP Niet¹¿kowo
foto archiwum

Byczki na fali
otrzyma³a puchar, pi³kê
oraz s³odycze.

O m³odych zawodników
z Gniewowa od lat dba
pose³ na Sejm RP – Woj-
ciech Ziemniak. I tym ra-
zem o nich nie zapomnia³
i z okazji œwi¹t przekaza³
im paczkê z koszulkami
i s³odyczami, sprawiaj¹c
im tym ogromn¹ radoœæ.

K. Pawlak
foto archiwum

W sobotê, 12 grudnia do Œmigla przy-
by³o prawie 80 szachistów. Celem

ich przyjazdu by³ udzia³ w XVI Gwiazd-
kowym Turnieju Szachowym. Zawodni-
ków, goœci i sêdziów przywita³ prezes
Klubu Szachowego „Wie¿a” - Witold
Kulus. W imieniu burmistrz Œmigla prze-
mówi³a sekretarz – Maja Moskwa-Lo-
man.

Zawodnicy rozegrali 7 rund, w ka¿dej
mieli do dyspozycji po 15 minut. Do ry-
walizacji przyst¹pili gracze w ka¿dym
wieku – najm³odsza uczestniczka mia³a
6 lat, a najstarszy zawodnik 78.

W sali panowa³a przyjazna atmosfera,
a wiele partii rozstrzyga³o siê w ostatnich
minutach meczy, przysparzaj¹c emocji
nie tylko szachistom, ale równie¿ zgro-
madzonym kibicom. Zawodnicy niejed-
nokrotnie podwa¿yli prawdziwoœæ mitu
powolnego szachisty pokazuj¹c, i¿ w trak-
cie kilkunastu sekund mo¿na wykonaæ
na szachownicy mnóstwo szybkich
i przemyœlanych posuniêæ.

W kategorii „open” zwyciê¿y³ mistrz
miêdzynarodowy - Marcin Sieciechowicz
reprezentuj¹cy KSz MiedŸ Legnica. Dru-
gie miejsce zaj¹³ Tomasz Stró¿yk
z Poznania, a trzecie mistrz miêdzynaro-

XVI Gwiazdkowy Turniej Szachowy w Œmiglu
dowy - Krzysztof Chojnacki z LKS Chro-
bry Gniezno. Najlepsz¹ kobiet¹ by³a Ar-
leta Magnucka z ASSz Lipno Stêszew,
a najlepszym juniorem do lat 14 Miko³aj
Nowak z UKS Smecz Konin. Wyró¿nie-
nie dla reprezentanta gminy Œmigiel ode-
bra³a Alicja Nadobnik.

W kategorii „pierwsze kroki” zmierzy-
³y siê dzieci do lat 10. Najlepszy okaza³
siê Hubert Wysoczañski z UMKS Na Piê-
terku Poznañ. Drugie miejsce zaj¹³ Mi-
cha³ Grzebieniowski z MOK G³ogów,
a trzecie reprezentantka Wie¿y Œmigiel
– Julia Wieczorek, która
odebra³a równie¿ nagro-
dê dla najlepszej juniorki.
Puchary i nagrody wrê-
czali: prezes Klubu Sza-
chowego „Wie¿a” oraz
przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla – Wie-
s³aw Kasperski, który za-
mkn¹³ turniej, dziêkuj¹c
wszystkim za udzia³
w turnieju promuj¹cym
nasze miasto.

Nad prawid³owym prze-
biegiem, jako sêdzia
g³ówny, czuwa³a Magda-

lena Judek – by³a zawodniczka Klubu
Szachowego „Wie¿a” Œmigiel, obecny
cz³onek zarz¹du klubu, od niedawna pre-
zes Wielkopolskiego Kolegium Sêdziow-
skiego, sêdzia miêdzynarodowy. Pani
Magdalena, dwa tygodnie przed œmigiel-
skim turniejem, sêdziowa³a na Mistrzo-
stwach Europy w Rejkjawiku na Islandii,
daj¹c przyk³ad, ¿e nawet w ma³ym pro-
wincjonalnym klubie mo¿na zdobyæ szli-
fy do miêdzynarodowej kariery sêdziow-
skiej i sportowej.

W. Kulus, foto archiwum

Rozegrano wiele emocjonuj¹cych meczów

Najm³odsza dru¿yna z Gniewowa

Andrzej Juszczak, Denis
Bolewicz i Rafa³ Pelec.






