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Swoje arcydzie³a ma Kra-
ków, a teraz i Œmigiel. Ju¿
5 grudnia wystawa bo¿onaro-
dzeniowych szopek zosta³a
otwarta w holu Zespo³u Szkó³
w Œmiglu, budz¹c spore zain-
teresowanie uczniów i osób
odwiedzaj¹cych placówkê.
Ponad dwadzieœcia bar w-
nych, kunsztownych arcy-
dzie³ z papieru, bibu³ki, celo-
fanu i kartonu pracowicie wy-
kona³y kilkuosobowe zespo³y
uczniów pierwszych klas gim-

W Œmiglu tradycj¹ staje siê
witanie Nowego Roku z w³a-

Myœliwi to ludzie szczegól-
nie mocno przywi¹zani do tra-
dycji. Œmigielskie Ko³o Pol-
skiego Zwi¹zku £owieckiego
nale¿y zaœ do tych, w których
stare zwyczaje traktuje siê
z wielkim szacunkiem i pie-
czo³owicie je pielêgnuje. Na
stra¿y stoj¹ szefowie ko³a,
³owczy Tadeusz Tomaszewski
i prezes Zbigniew Jankowski,
którzy troskliwie zabiegaj¹, by
nie uchybiæ myœliwskim cere-

Publicznoœæ ze wzrusze-
niem i niezapomnianymi wra-
¿eniami opuszcza³a wieczo-
rem, 27 grudnia, aulê szko³y
w Bronikowie. Koncert wy-
smakowanych kolêd i pasto-
ra³ek w wykonaniu zespo³u

Wystawa bo¿onarodzeniowych
szopek

Godnie przywitaliœmy Nowy Rok!

Wigilijne polowanie
w Soko³owicach

Kolêdy i pastora³ki „Ka¿dego grosza…”

nazjum. Uczniowie postanowi-
li wybraæ te¿ najpiêkniejsz¹
szopkê. Pier wsze miejsce
otrzyma³ zespó³, którym kie-
rowa³ Miko³aj Domaga³a.
- Wszystkie szopki s¹ piêkne
i wykonane bardzo starannie,
przy du¿ym zaanga¿owaniu
m³odzie¿y. Efekt przeszed³
nasze oczekiwania, wiêc chy-
ba podobn¹ wystawê zrobimy
równie¿ w przysz³ym roku –
mówi Alicja Przyby³ek, na-
uczycielka techniki w œmigiel-

dzami gminy. W tym roku, ju¿
po raz trzeci, burmistrz Józef

skiej szkole, pomys³odawczy-
ni i organizatorka ekspozycji.

Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ
do po³owy stycznia.

Cieœla wraz z mieszkañcami
wzniós³ szampanem toast za
pomyœlnoœæ grodu i jego oby-
wateli w 2006 roku.
Na godzinê przed pó³noc¹ roz-
poczê³a swój wystêp kapela
„Wiarusy”, a na przyby³ych
czeka³ szampan. Nie zabrak³o
równie¿ fajerwerków. O pó³-
nocy Józef Cieœla ¿yczy³
wszystkim, aby nadchodz¹cy,
2006 rok, by³ rokiem spe³nio-
nych marzeñ oraz wielu rado-
œci. Obecni byli równie¿
przedstawiciele kierownictwa
urzêdu – Stefan Stachowiak,
zastêpca burmistrza, Wanda
Jakubowska, sekretarz i Da-
nuta Marciniak, skarbnik.

Radnych reprezentowa³ Bog-
dan Turliñski, przewodnicz¹-
cy komisji spraw spo³ecznych
Rady Miejskiej Œmigla.
Noworoczn¹ uroczystoœæ
przygotowywa³ Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej, a jego pracownicy spo-
³ecznie pe³nili dy¿ur, rezygnu-
j¹c z tego powodu z innych syl-
westrowych atrakcji. Nale¿¹
siê im z tego tytu³u szczegól-
ne podziêkowania. Dziêkuje-
my równie¿ Leszkowi Czajce,
w³aœcicielowi firmy Stalmar
w Poladowie, za u¿yczenie na-
czepy s³u¿¹cej za scenê.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

monia³om.
Na wigilijnym
p o l o w a n i u ,
przeprowadzo-
nym 17 grudnia
w lesie Soko³o-
wice, strzelano do lisów i gru-
bego zwierza. Królem polowa-
nia okaza³ siê Mariusz Fran-
czak, a pierwszym wicekró-
lem jego ojciec Grzegorz.
Obydwaj, bêd¹cy goœæmi po-
lowania, ustrzelili po dwie sar-

„Ka¿dy grosz…” zgromadzi³
liczn¹ widowniê i okaza³ siê
prawdziwym sukcesem. Z ini-
cjatyw¹ muzycznego kolêdo-
wania wyszed³ Piotr Filipo-
wicz, lider i za³o¿yciel zespo-
³u oraz Janina Marciniak, dy-

ny, a Mariusz
d o d a t k o w o
jeszcze lisa.
Lisa na swoim
koncie zano-
towa³ równie¿
Eugeniusz Sa-
dowski, zosta-
j ¹c  dr ugim

wicekrólem. Wszyscy zostali
nagrodzeni skórzanymi me-
dalami. Medal otrzyma³ tak¿e
Waldemar Krzyœlak, którego
obwo³ano królem pudlarzy
(najczêœciej nie trafia³ do
celu). Po pokocie i dekoracji

przyst¹piono – myœliwi i po-
mocnicy polowania (nagania-
cze) – do charakterystyczne-
go dla wigilijnych ³owów dzie-
lenia siê op³atkiem oraz przy-
gotowanego w miejscowej
bacówce poczêstunku sma-
¿on¹ ryb¹.
Kolejne, noworoczne polowa-
nie œmigielscy myœliwi wyzna-
czyli sobie 7 stycznia, w lasach
Popowo i Bycza Góra, a za-
koñczenie odbêdzie siê znów
w Soko³owicach.

T.J¹der
Fot. Medal króla polowania

rektorka Zespo³u Szkó³ w Bro-
nikowie.
Zespó³ tworz¹ – Andrzej We-
ber  (gi tara  akustyczna,
œpiew), Piotr Andrynowski
(gitara basowa), Piotr Filipo-
wicz (organy, œpiew), Pawe³

Œliwiñski (skrzypce), Dariusz
Dêbniak (gitara klasyczna).
Podczas koncertu w Broniko-
wie goœcinnie wyst¹pili Olga
Szymanowska (flet poprzecz-
ny), Jêdrzej Weber (gitara kla-
syczna) i Pawe³ Filipowicz
(harmonijka ustna).

H.P

fot. T. J¹der

T. J¹der
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Jubileusz 65-lecia zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego obcho-
dzili Stanis³awa i Edward Maæ-
kowscy ze Starego Bojanowa.
Œlub wziêli w Koœcianie,
31 grudnia 1940 roku. By³o to
w czasie niemieckiej okupacji,
tote¿ sakramentu œlubu udzie-
li³ im polski kap³an, ale ju¿
cywiln¹ ma³¿eñsk¹ przysiêgê,
za poœrednictwem polskiego
t³umacza, odbiera³ urzêdnik
niemiecki.
Pañstwo Maækowscy docze-
kali siê 6 dzieci, 13 wnuków
i 6 prawnuków. Ca³e ich ¿ycie
by³o bardzo skromne. Pan
Edward pracowa³ w koœciañ-
skiej cukrowni, a nastêpnie
w PGR w Starym Bojanowie.
On urodzi³ siê w 1917 roku,

To ju¿ drugie takie œwiêto
w Wonieœciu. Po niedawnych
obchodach 35-lecia pracy za-
wodowej Marka Berskiego,
ordynatora sanator yjnego
oddzia³u Szpitala Neuropsy-
chiatrycznego w Koœcianie,
35-t¹ rocznicê pracy odnoto-
wa³ równie¿ Stanis³aw Kurow-
ski, lekarz rodzinny.
Wiejski oœrodek zdrowia
w Wonieœciu nale¿y do naj-
starszych w powiecie koœciañ-
skim. Budynek przychodni
zosta³ oddany do u¿ytku
w 1964 roku. Pierwszym leka-
rzem by³ tam Micha³ G³yda,

5 stycznia 60-t¹ rocznice
œlubu obchodzili Aniela i Zbi-
gniew Grabowscy. Od roku

65-lecie ma³¿eñstwa Pañstwa
Maækowskich

35-lecie Stanis³awa Kurowskiego

Sercem jesteœmy w Œmiglu!

pani Stanis³awa jest o cztery
lata m³odsza. Trzymaj¹ siê
nieŸle, twierdz¹, ¿e to wzajem-
na mi³oœæ i szacunek tak ich
umacnia. ¯yj¹ z 800-z³otowej
emerytury pana Edwarda,
mieszkaj¹c w popegeerow-
skim budynku, w jednym po-
koju z kuchni¹. Codziennie
zagl¹da tam i pomaga im
syn Edward, który z rodzin¹
mieszka równie¿ w Starym
Bojanowie, w bezpoœrednim
s¹siedztwie.
29 grudnia, z okazji jubile-
uszu, w koœciele parafialnym
odby³a siê msza œw. zamówio-
na przez rodzinê. Nastêpnego
dnia, w przeddzieñ jubileuszu,
nobliwych ma³¿onków odwie-
dzi³ w Starym Bojanowie Jó-

zef Cieœla, burmistrz Œmigla
wraz z Tadeuszem Marcinia-
kiem, kierownikiem Urzêdu
Stanu Cywilnego. Burmistrz
uhonorowa³ Pañstwa Maæ-
kowskich przyznanymi przez
Prezydenta RP medalami za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie a tak¿e wrêczy³ im oko-

licznoœciowy list gratulacyjny
oraz wi¹zankê kwiatów.
Przy kawie i torcie, w sympa-
tycznej rodzinnej atmosferze,
jubilaci wspominali sw¹ drogê
¿yciow¹. ¯yczono im przede
wszystkim d³ugich lat w zdro-
wiu i dobrej kondycji.

T. J¹der

fot. T. J¹der

mieszkaj¹ w Koœcianie, ale
ca³e swoje wspólne ¿ycie spê-
dzili w Œmiglu. Mówi¹ o sobie

– Cia³em jesteœmy w Koœcia-
nie, ale sercem w Œmiglu.
Z gratulacjami i ¿yczeniami
dla jubilatów pospieszyli do
Koœciana 12 stycznia bur-
mistrz Józef Cieœla i Tadeusz
Marciniak, kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego.
Zbigniew Grabowski nale¿y
do osób szczególnie w Œmiglu
cenionych. W 1998 r. zosta³
przez Radê Miejsk¹ wyró¿nio-
ny presti¿owym tytu³em „Za-
s³u¿ony dla Miasta i Gminy
Œmigiel”. Nale¿y do Œmigiel-
skiego Towarzystwa Kultural-
nego, a jako wieloletni dzia-
³acz harcerski, zak³ada³ Kr¹g
Starszych Harcerzy Seniorów.
Jest te¿ autorem wydanej w³a-

snym sumptem w 2003 r. pu-
blikacji pt. „Miejsca pamiêci
narodowej w Œmiglu”. Ponad
50 lat przepracowa³ w œmigiel-
skiej mleczarni. Aniela Gra-
bowska zajmowa³a siê dzieæ-
mi, których przysz³o na œwiat
czworo. Do tej pory pañstwo
Grabowscy s¹ dziadkami 10
wnuków i niecierpliwie ocze-
kuj¹ przyjœcia na œwiat pierw-
szego prawnuka.
W Œmiglu staraj¹ siê byæ tak
czêsto, jak tylko jest to mo¿li-
we. W dniu wizyty burmistrza
w³aœnie wybierali siê do Œmi-
gla na spotkanie op³atkowe
Krêgu Starszych Harcerzy
Seniorów.

A. Kasperskafot. A. Kasperska

obecnie koœciañski chirurg.
Jego nastêpc¹ zosta³, niestety
ju¿ nie¿yj¹cy, dr Andrzej Szy-
manowski, póŸniejszy senator
RP. Od 1970 r. pracê w Wonie-
œciu podj¹³ Stanis³aw Kurow-
ski. Jest on lekarzem ciesz¹-
cym siê wielkim autorytetem
i uznaniem w œrodowisku,
a tak¿e powszechn¹ sympati¹
i szacunkiem pacjentów. Nie-
którzy przyje¿d¿aj¹ po poradê
nawet daleko spoza powiatu
koœciañskiego.
We wtorek, 10 stycznia, wizy-
tê Stanis³awowi Kurowskiemu
z³o¿y³ burmistrz Œmigla. Jubi-

latowi wrêczy³ okaza³¹ wi¹zan-
kê kwiatów i list gratulacyjny.
Dziêkuj¹c mu za d³ugoletni¹,
efektywn¹ i pe³n¹ oddania
s³u¿bê dla dobra mieszkañ-

ców, ¿yczy³ jednoczeœnie d³u-
gich jeszcze lat w dobrej kon-
dycji, pomyœlnoœci osobistej
i zawodowej, jak równie¿ sa-
tysfakcji z pracy. T. J¹der

fot. T. J¹der
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Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Œmi-
glu obchodzi³ jubileusz 15-le-
cia istnienia. ¯egnano te¿ od-
chodz¹cego na emer yturê
kierownika zak³adu - Henry-
ka Skrzypczaka. Podwójna

W ka¿d¹ rocznicê wymar-
szu Œmigielskiej Kompanii do
Powstania Wielkopolskiego
harcerze organizuj¹ uroczysty
Apel Poleg³ych.
11 stycznia, po 87 latach od
tego wydarzenia, krótk¹ histo-
riê przebiegu walk odczyta³a
hm. Barbara £awniczak. Pole-
g³ych w powstaniu – Francisz-
ka Ratajczaka, Stanis³awa Kê-
dzierskiego, Józefa KaŸmier-
czaka oraz wszystkich, którzy
zginêli w walce o niepodle-

Ju¿ po raz drugi w Œmiglu
i okolicy w Wigiliê mo¿na by³o
spotkaæ trzech nietypowych
Gwiazdorów – na motorze i to
nie byle jakim, bo przerobio-
nym na sanie i renifera!. Mo¿e
brzmi to jak ¿art, ale s¹ dowo-
dy – zdjêcia – a wiêc wszyst-
ko wydarzy³o siê naprawdê.
Ju¿ od kilku miesiêcy Henryk
Daszkiewicz wraz z synem
zaprojektowa³ i wykona³ deko-
racjê na swój motocykl – ju-
naka z przyczep¹. Tu¿ przed
œwiêtami motocykl sta³ siê r¹-
czym reniferem, a przyczep-
ka saniami Œwiêtego Miko³a-
ja. W poranek wigilijny pan

15-lecie ZGKiM

Czeœæ Bohaterom Powstania

Nietuzinkowi Miko³aje

g³oœæ, wezwa³ do apelu hm.
Ryszard Duda.
Wi¹zanki pod obeliskiem z³o-
¿y³y delegacje Samorz¹du
Gminnego z burmistrzem Jó-
zefem Cieœl¹ i Janem Józefcza-
kiem, przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej, œmigielskiego Huf-
ca ZHP, kombatantów, Krêgu
Starszych Harcerzy Seniorów,
Centrum Kultury oraz Œmi-
gielskiego Towarzystwa Kul-
turalnego.

A. Kasperska fot. A. Kasperska

u roczys toœæ  odby ³a  s iê
6 stycznia w restauracji „Po-
emat”.
ZGKiM powsta³ 5 stycznia
1991 roku uchwa³¹ ówczesnej
Rady Miejsko-Gminnej. Za-
k³ad przej¹³ maj¹tek gminny

(przede wszystkim budynki
komunalne) oraz zadania
w zakresie utrzymania po-
rz¹dku i zieleni od Miejskie-
go Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej w Koœcianie. Z roku
na rok obowi¹zki nak³adane
na zak³ad ros³y. Trzy lata póŸ-
niej ZGKiM przej¹³ w zarz¹-
dzanie gminne wysypisko
œmieci, a w nastêpnym roku
wodoci¹gi. 12 grudnia 2000
roku oddano mu nowo wybu-
dowan¹ oczyszczalniê œcie-
ków, a nastêpnie kot³owniê
w Œmiglu.
Obecnie ZGKiM nale¿y do
wiêkszych pracodawców
w gminie. Zatrudnia 80 osób.
Przez piêtnaœcie lat funkcjê
kierownicz¹ pe³ni³ w nim Hen-
ryk Skrzypczak.
Na po¿egnanie otrzyma³ od

pracowników kieszonkowy
zegarek z dedykacj¹. Podziê-
kowania i listy gratulacyjne
Henrykowi Skrzypczakowi
z³o¿y³ równie¿ Józef Cieœla,
burmistrz Œmigla oraz przed-
stawiciele Rady Miejskiej – jej
przewodnicz¹cy Jan Józef-
czak, Witold Omieczyñski
i Jan Pietrzak. Po czêœci ofi-
cjalnej, wszystkich – pracow-
ników i goœci – zaproszono do
zabawy tanecznej. Przyjêcie
czêœciowo sponsorowa³ od-
chodz¹cy kierownik.
Nastêpc¹ Henryka Skrzyp-
czaka zosta³ Feliks Banasik,
powo³any zarz¹dzeniem bur-
mistrza na pe³ni¹cego obo-
wi¹zki kierownika. Konkurs
na stanowisko kierownika za-
k³adu odbêdzie siê w najbli¿-
szym czasie.

A. Kasperska

Henryk wraz synem i synow¹,
w strojach Gwiazdorów, za-
opatrzeni w kilka lizaków ru-
szyli na ulice miasta. Sk³adali
¿yczenia napotkanym miesz-
kañcom, rozdawali lizaki, od-
wiedzili burmistrza. Deszcz
nie pozwoli³ im odwiedziæ ¿ad-
nej innej miejscowoœci poza
Gliñskiem i Robaczynem ale
i tak radoœci by³o co nie mia-
ra. Lizaki, które zmechanizo-
wani Gwiazdorzy rozdawali
dzieciom, Henryk kupi³ sam,
5 z³ dosta³ od pani, której ju¿
w tamtym roku spodoba³a siê
jego inicjatywa, kilka od w³a-
œcicieli firmy „Darex”.

I jak tu nie wierzyæ w has³o „I Ty mo¿esz zostaæ Œwiêtym Mi-
ko³ajem”?

fot. A. Kasperska

M.D.
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Che³kowo po³o¿one jest na
p³d.-wsch. od Œmigla. W 1388
roku miejscowoœæ nosi³a na-
zwê Chelcowo, w roku 1400
Chilcowo, w 1401 Chelkowo
i w 1405 ponownie Chelcowo.
Nazwa miejscowoœci wywodzi
siê od imienia osadnika Chy-
³ek, Chy³ko lub Chelco. W Ÿró-
d³ach histor ycznych jako
pierwszy w³aœciciel wystêpu-
je Szymon z rodu Wieniawi-
tów, a po nim miejscowoœæ
zostaje podzielona na dwie
czêœci. Jedn¹ z nich w³ada
Dominik Byliñczyk z Popowa
Wonieskiego, a po nim jego
synowie: Bogus³aw z Wilkowa
Polskiego i Jarota, któr y
w 1407 roku by³ burgrabi¹ ko-
œciañskim. Pierwszym z bra-
ci, który zmar³, by³ Bogus³aw.
Wdowa po nim, Hanka Ubisz-
kiewiczówna, przez 5 lat, tj. od
1395 do 1400 roku wiod³a z Ja-
rot¹ spór o po³owê Che³kowa.
Druga czêœæ miejscowoœci

Ukaza³ siê kolejny Pamiêt-
nik Towarzystwa Mi³oœników
Ziemi Koœciañskiej – T. XI
obejmuj¹cy lata 2001-2004.
Podobnie jak i poprzednie za-
wiera wiele informacji doty-
cz¹cych naszego regionu. Na
plan pierwszy wysuwa siê ob-
szerne opracowanie Huberta

Po raz kolejny w Broniko-
wie zosta³ utworzony sztab
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy. Czternasty fina³
odby³ siê tam w sali wiejskiej.
Wyst¹pi³y dzieci i m³odzie¿

Z dziejów Che³kowa

To warto przeczytaæ

W Bronikowie gra³a Orkiestra

nale¿a³a w 1400 roku do Kach-
ny Falkenhanowej i jej brata
Piotra Zojberlicha, a nastêpnie
sta³a siê w³asnoœci¹ Leszczyñ-
skich z Leszna, którzy wyku-
pili te¿ pozosta³¹ czêœæ Che³-
kowa po Jarocie. W³asnoœæ
Hanny Ubeszkiewiczównej
zosta³a przez ni¹ wniesiona
jako wiano nowemu mê¿owi
Ders³awowi (1402-1432). Jego
spadkobiercami byli syn Bar-
t³omiej i wnuk Jan Kemblan
Che³kowski. Czêœæ nale¿¹ca
do Leszczyñskich zosta³a
w 1496 roku podarowana
przez Rafa³a Leszczyñskiego
jego krewnemu Wieniawicie
Karmiñskiemu. Jego córka
wnosi tê czêœæ Che³kowa
w posagu Janowi Kemblanowi
Che³kowskiemu. W 1501 roku
Che³kowo kupi³ od Jana jego
bratanek Miko³aj, kasztelan
krzywiñski. Jego syn Wac³aw,
przejmuj¹c miejscowoœæ,
przybiera nazwisko Che³kow-

ski. Spadkobiercami po Wa-
c³awie zostali jego syn Stani-
s³aw i wnuk Jan Kambelan
Che³kowski. Ten ostatni
sprzeda³ w 1602 roku Che³ko-
wo za 3 tys. florenów Janowi
Katwiczowi Radomickiemu
z Radomicka. Po nim Che³ko-
wem w³adali Marcin i Kazi-
mierz Radomiccy, a po nich
Maciej – wojewoda poznañ-
ski, Andrzej i W³adys³aw
(1709-1737). Syn W³adys³awa,
Józef Radomicki sprzeda³
Che³kowo staroœcie mosiñ-
skiemu Konstantemu Kwilec-
kiemu, który w dokumentach
z 1784 roku wystêpuje jako
w³aœciciel Che³kowa. W na-
stêpnych latach Che³kowo
sta³o siê w³asnoœci¹ Antonie-
go Onufrego Boñczy Skar¿yñ-
skiego. Po nim odziedziczy³ je
syn Micha³, który bra³ jako
oficer udzia³ w powstaniu li-
stopadowym, gdzie wyró¿ni³
siê m.in. w bitwach pod Gro-
chowem, Tykocinem i Ostro-
³êk¹. Zmar³ w 1887 roku, a je-

go grób znajduje siê na cmen-
tarzu przy koœciele w Wonie-
œciu. Warto wspomnieæ, ¿e za
udzia³ w wydarzeniach w 1846
roku zosta³ aresztowany i by³
wiêziony w Moabicie. Jego
córka Maria, wychodz¹c za
m¹¿ za Aleksandra Kruzen-
sterna, wnios³a mu w posagu
m.in. Che³kowo. Jako cieka-
wostkê warto podaæ, ¿e w cza-
sie okupacji hitlerowskiej na
tablicy okreœlaj¹cej nazwê
miejscowoœci znajdowa³ siê
czarny napis na ¿ó³tym polu
„Rittergut Kelke”.
W 1885 roku by³o w Che³ko-
wie 11 domów, w któr ych
mieszka³o 125 osób. Jak za-
znaczono, 11 z nich by³o ewan-
gelikami, a 114 katolikami.
Wœród mieszkañców by³o 43
analfabetów. W 1921 roku licz-
ba domów wzros³a do 19,
a mieszkañców do 262 osób.
10 lat póŸniej domów by³o 18
i mieszka³o w nich 218 osób.

Jan Pawicki

z Zespo³u Szkó³ w Broniko-
wie. Nie zawiód³ równie¿ miej-
scowy skrzypek – Pawe³ Œli-
wiñski, który tym razem wy-
st¹pi³ z Tomaszem Wasielew-
skim, ani grupa turystyczno-

poetycka „Ka¿dy grosz...”,
której wystêp mogliœmy nie-
dawno podziwiaæ w kaplicy
poewangelickiej w Œmiglu. Na
finale w Bronikowie nie zabra-
k³o równie¿ licytacji gad¿etów

WOŒP, i „Œwiate³ka do nieba”
o godz. 2000. Bronikowski
sztab i wolontariusze mog¹
byæ zadowoleni – uda³o im siê
zebraæ 453,92 z³!

M.D.

Zbierskiego pt. Dzia³alnoœæ
Towarzystwa Przemys³owców
Katolickich w Œmiglu (1870)
1883-1939. Jest to kontynuacja
opracowania pt. „Dzia³alnoœæ
Towarzystwa Czeladzi Katolic-
kiej w Œmiglu 1870-1883” pu-
blikowanego równie¿ w Pa-
miêtniku TMZK wydanym

w 1994r. Towarzystwo Prze-
mys³owców wykszta³ci³o siê
z Towarzystwa Czeladzi, tak
wiêc oba opracowania ³¹cznie
daj¹ pogl¹d na dzia³alnoœæ
i rozwój œmigielskiego rze-
mios³a na przestrzeni prawie
70 lat!
Ponadto w Pamiêtniku mo¿na
przeczytaæ o œmigielskiej pra-

sie w latach 1919-1939 i o Bo-
¿ych Mêkach w Sp³awiu,
Machcinie, Bronikowie i Sier-
powie. Autorem obu artyku-
³ów jest Jan Pawicki.
Zachêcamy te¿ do przeczyta-
nia innych, równie ciekawych
materia³ów zawartych w Pa-
miêtniku.

(HU.DA)
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45 wolontariuszy kwesto-
wa³o w ramach œmigielskiego
Sztabu WOŒP w czasie XIV Fi-
na³u.
Sztab wspó³pracowa³ z Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym
w Œmiglu, Szko³¹ Podstawow¹
i Gimnazjum w Czaczu, Szko³¹
Podstawow¹ i Gimnazjum
w Starym Bojanowie i Szko³¹
Filialn¹ w ̄ egrówku. Kwesto-
wano od godziny 800 rano.
O godzinie 1400 w sali wiejskiej
w ¯egrówku rozpocz¹³ siê
koncert zorganizowany przez
tamtejsz¹ szko³ê i Œrodowi-
skow¹ Dru¿ynê Harcersk¹
„S³oneczna Gromada”. Kon-
cert rozpoczê³y zuchy piosen-
kami: „Bieszczadzki rajd”,
„Zuchy”, „Listonosz” oraz
„Arka Noego”. Nastêpnie kla-
sy „0” – III przedstawi³y insce-
nizacjê bajek: „Królowa Œnie-
gu”, „Królowa i ba³wanki”,
”Karnawa³”, a harcerze za-
œpiewali piosenki „Nie p³acz
Ewka” i „Krajak”. Swoich si³
mog³y spróbowaæ dzieci
w czasie „Mini Playback
Show”. Koncer t zakoñczy³
wystêp zespo³u „Dallas”, któ-
ry wspomóg³ organizatorów,
nag³aœniaj¹c ca³¹ imprezê.
Równie¿ o 1400 rozpoczê³a
swoj¹ imprezê szko³a w Cza-
czu. Wyst¹pi³ zespó³ taneczny
„Têcza”, instrumentaliœci i so-
liœci, by³ pokaz pierwszej po-
mocy a tak¿e k¹cik poetycki.

Koncer t w Œmiglu roz-
pocz¹³ o godzinie 1600 wystêp
zespo³u dzieciêcego „Ichtis”.
Nastêpnie  du¿e  emocje
wzbudzi³a licytacja gad¿etów
WOŒP, z której dziêki niezwy-
k³ej hojnoœci licytuj¹cych uda-
³o siê zebraæ a¿ 1056 z³! Po li-
cytacji wyst¹pi³ „Pryzmat-Bis”
na zmianê z solistami Studia
Piosenki „Muzol” oraz zespó³
h ip  hopowy z  Koœc iana
„WRA”.
Pó³godzinny koncert da³a Or-
kiestra Dêta OSP po czym
nast¹pi³a chwila, która ³¹czy-
³a wszystkie sztaby i wszyst-
kie miejsca, gdzie „gra³a” Or-
kiestra – czyli „Œwiate³ko do
nieba”, a po nim, z godzinnym
opóŸnieniem, ale i z pe³n¹

energi¹ wyst¹pi³ zespó³ dzie-
ciêcy „Deesis”, któremu towa-
rzyszy³a rozbudowana sekcja
instrumentalna. Koncert za-
koñczy³ siê rockowo – swoich
fanów nie zawiod³a grupa
„Medley”, po której wyst¹pi³a
grupa „Cruel Clarity”. Kon-
cert trwa³ do godz. 2230.
Pracownicy sztabu zakoñczy-
li pracê o godzinie 2315 z wy-
nikiem – 8437,38 z³. Rekor-
dzistk¹ wœród wolontariuszy
okaza³a siê Anna Pohl, która
przez ca³y dzieñ zebra³a
868,42 z³.
Sztab dziêkuje sponsorom –
Piekarni p.p. Kaczmarków
i restauracji „Marta” p.p. Jan-
kowskich, dziêki którym nasi
wolontariusze i wykonawcy
mieli zapewnion¹ nie tylko
ciep³¹ herbatê, ale i ciep³y po-
si³ek oraz pyszny, œwie¿y pla-
cek.
Dziêkujemy równie¿ opieku-
nom wolontariuszy – dyrekto-
rowi LO w Œmiglu Tadeuszo-
wi Ilmerowi, Anecie Stacho-
wiak – nauczycielce z SPiG
w Starym Bojanowie, Piotro-
wi Koniecznemu i £ukaszowi
Filipowiczowi– nauczycielom
SPiG w Czaczu oraz kierow-
niczce Szko³y Filialnej w ¯e-
grówku – Barbarze £awni-
czak.
W XIV Finale na podziêkowa-
nie zas³u¿yli szczególnie wo-
lontariusze, którzy pomimo
mrozu wytrwale kwestowali
na rzecz Orkiestry: Agniesz-
ka ¯yto, Estera Przydró¿-
na, Patrycja Kozikowska,
Anna £awniczak, Katarzy-
na Jagodzik, Estera £ako-
ma, Pawe³ £awniczak, Ma-
ria Kupka, Karolina Zalisz,
Ma³gosia Nowak, Marta
Pietrzak, Aldona Popio³-
kiewicz, Kinga Wêgierska,
El¿bieta Pietrzak, Joanna
G³owacka, Beata Bohn,
Anna Kasiñska, Patr yk
Kaczmarek, Monika Przy-
by³ek, Magdalena Haber-
nik, Dawid Ratajczak, Ka-
tarzyna Styziñska, Tomek
Pieprzyk, Angelika Siejak,
Milena Bednarczyk, Basia
Jab³oñska, Ewelina Skor-

czyk, Ewa Matuszczak,
Anna Pohl, Joanna Wojtko-
wiak, Maciej Grzelczyk,
Kamil Wojtko, Weronika
Handke, Anna Sekulska,
Micha³ Bia³y, Sylwia Przy-
by³a, Joanna Lejsner, Mi-

Sztab WOŒP w Œmiglu chalina Piecuch, Hanna
Snela, Izabela Pawlak,
Paulina Hadrysiak, Patry-
cja Markowska, Ilona Stró-
¿ak, Marcin Ratajczak.

M.D.
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Wysoka klasa rosyjskich
zespo³ów tanecznych i wokal-
nych jest znana na ca³ym œwie-
cie, a ogl¹danie ich na ¿ywo
jest nie lada gratk¹. Tak¹ oka-
zjê, dziêki Centrum Kultury
i Oddzia³owi Polskiego Zwi¹z-
ku Chórów i Orkiestr w Lesz-
nie, mia³a m³odzie¿ licealna.
Na scenie sali widowiskowej
Centrum wyst¹pi³ Dzieciêcy
Zespól Folklorystyczny „Ra-
donica” za³o¿ony w 1998 roku
w Szkole Muzycznej im. P.
Czajkowskiego w mieœcie
Klin. Zespó³ prowadzi ma³¿eñ-
stwo – Helena i Walerij Grisza-

kow. W latach 2000,2003, 2004
zespó³ bra³ udzia³ w Festiwa-
lu Folklor ystycznym „Du-
brawna” w Taldom, w 2005
roku zosta³ laureatem Festi-
walu Twórczoœci Dzieci i M³o-
dzie¿y Obwodu Moskiewskie-
go oraz bra³ udzia³ w festiwa-
lu „Krakowiak” w Krakowie
(Polska) .  Na koncerc ie
w Œmiglu zespó³ przedstawi³
pieœni i tañce ludowe pó³noc-
nej Rosji. Bogate stroje, typo-
wy dla tamtego rejonu œpiew
dziewcz¹t oraz taniec a tak¿e
ciekawe instrumenty pozwo-
li³y m³odzie¿y poznaæ choæ

O prawdziwej uczcie du-
chowej mog¹ mówiæ ci, którzy
byli na koncercie noworocz-
nym w Centrum Kultur y.
15 stycznia w sali widowisko-
wej wyst¹pi³a „Capella Zamku
Rydzyñskiego” pod dyrekcj¹
znakomitego trêbacza i pro-
wadz¹cego koncert Mieczy-
s³awa Leœniczaka. Wszyscy
muzycy s¹ absolwentami Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu,
a na co dzieñ graj¹ w orkie-

Taniec, œpiew i gromki œmiech

Koncert noworoczny w Centrum
strze Teatru Wielkiego lub
Teatru Muzycznego w Pozna-
niu. Z tego ostatniego przyje-
cha³a do Œmigla solistka Anna
Bajerska Witczak (sopran),
która na zaproszenie Capelli
wykona³a najpiêkniejsze me-
lodie operowe, operetkowe
i musicalowe. Goœciem Capel-
li by³ równie¿ Jerzy Karwow-
ski - multiinstrumentalista,
absolwent Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu, wspó³pracu-

cz¹stkê rosyjskiej kultur y.
Gromki œmiech i gor¹ce okla-
ski towarzyszy³y krótkiej lek-
cji tañca, któr¹ cz³onkowie ze-
spo³u udzielili naszej m³odzie-
¿y. Trzeba przyznaæ, ¿e liceali-
œci nieŸle sobie poradzili na
scenie.
Trochê inny klimat panowa³
w czasie wystêpu zespo³u ta-
neczno-baletowego „Preobra-
zenije”, którego kierownikiem
jest Marina Kurylew. Balet
nieczêsto króluje na naszej
scenie, wiêc wzbudzi³, chyba
u wszystkich widzów, szczere
zainteresowanie.
Zespó³ powsta³ równie¿ przy
Szkole Muzycznej im P.Czaj-

kowskiego w Klin w 2003
roku, bra³ udzia³ w festiwalach
w Moskwie i Obszarze Mo-
skiewskim. W zespole tañcz¹
dzieci w wieku12-17 lat.
Myœlê, ¿e licealna m³odzie¿
nie ¿a³owa³a czasu spêdzone-
go na koncercie jednak szko-
da, ¿e tylko ona mia³a okazjê
skorzystaæ z tej oferty.
Po „prezydenckim obiedzie”,
jak to okreœlili m³odzi artyœci
rosyjscy, który zjedli w restau-
racji „Marta”, udali siê zwie-
dziæ nasze wiatraki. Okaza³o
siê, ¿e by³y one dla nich du¿¹
atrakcj¹ turystyczn¹.

M.D.

j¹cy z orkiestr¹ Zbigniewa
Górnego, który prawdziwie
po mistrzowsku wykona³ so-
lowe utwory, graj¹c na klarne-
cie, saksofonie i harmonijce
ustnej. Bawi³ on równie¿ pu-
blicznoœæ swoimi monologa-
mi.
Widzowie mogli w czasie kon-
certu us³yszeæ muzykê i œpiew
takich mistrzów jak. G. Verdi,
P. Czajkowski, J. Offenbach, J.
Strauss, Fr. Von Suppe, Fr.
Lehar, I. Kalmann, K. Weil, I.
Berlin, J. Bach.

Szkoda, ¿e frekwencja na kon-
cercie nie by³a wysoka, bo
wiele stracili ci, którzy nie
przyszli. Bêdzie jednak okazja
nadrobiæ to za rok, bo ju¿ jest
zawarta wstêpna umowa z Ca-
pell¹ Zamku Rydzyñskiego
o zagranie na koncercie no-
worocznym w dniu 14 stycz-
nia 2007 roku. Wykonawcy
obiecuj¹ nowy program i no-
wych goœci, którzy bêd¹ siê
wspólnie z nimi prezentowaæ
na scenie œmigielskiego Cen-
trum. E.K.
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17 grudnia 2005 r. odby³
siê zjazd sprawozdawczo-wy-
borczy Hufca ZHP Œmigiel.
Jego celem by³o podsumowa-
nie dwuletniej dzia³alnoœci
Komendy Hufca, przedstawie-
nie sprawozdania z dzia³alno-
œci komendantki i komendy,
ocena jej pracy przez Komisjê
Rewizyjn¹ Hufca oraz Komen-
dê Chor¹gwi Wielkopolskiej.
Uczestnikami zjazdu byli in-
struktorzy, osoby pe³ni¹ce
funkcje instruktorskie oraz
goœcie – Józef Cieœla – bur-
mistrz Œmigla, przewodnicz¹-
cy Rady Przyjació³ Harcer-

stwa, Jan Józefczak – prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla, Feliks Banasik, za-
stêpca kierownika Zak³adu
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu,
W³odzimierz Drótkowski,
przewodnicz¹cy Osiedla nr 4
w Œmiglu.
Dzia³alnoœæ hufca, zw³aszcza
programowa i finansowa, zo-
sta³a oceniona bardzo dobrze.
Podkreœlano te¿, ¿e utrzyma-
nie hufca w tak ma³ym œrodo-
wisku jest du¿ym osi¹gniê-
ciem kadry. Jednak nadal ist-
niej¹ dziedziny, w których jest

22 stycznia w sali widowi-
skowej Centrum Kultury pu-
blicznoœæ mog³a obejrzeæ ja-
se³ka prezentowane przez
gr upy dzieciêce ze szkó³
podstawowych w ¯egrówku,
Wonieœciu oraz grupê z Kar-
œnic. Po raz czwarty œmigiel-
skie Centrum organizowa³o
Przegl¹d Widowisk Jase³ko-
wych i Grup Kolêdniczych.
Nie mia³ on charakteru kon-
kursu, nie przyznawano za-
tem miejsc, jednak organiza-
torzy dla ka¿dej z grup przy-
gotowali nagrody. Symbolicz-
ne czeki na kwotê 100z³ i s³o-

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju
Tradycyjnie ju¿ harcerze

w³¹czyli siê w przekazanie
Betlejemskiego Œwiat³a Poko-
ju. Ca³y grudzieñ jest wype³-
niony przygotowaniami do

wiele do zrobienia. Poprawie
musi ulec sprawozdawczoœæ
merytoryczna. W dziedzinie
kszta³cenia postanowiono po-
wo³aæ Miêdzyhufcowy Zespó³
Kadry Kszta³c¹cej dla Hufców
Leszno, Rawicz, Œmigiel.
Dyskutowano nad zmianami
w umundurowaniu i nowym
Statucie ZHP. Podjêto tak¿e te-
mat zapewnienia ci¹g³oœci wy-
chowawczej, zapewnienia œro-
dowisk dzia³ania dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz powo³ania kapelana huf-
cowego. Wszystkie propozy-
c j e  d z i a ³ a n i a  z a p i s a n o
w uchwale proponowanej
przez Komisjê Uchwa³ i Wnio-

sków, któr¹ przyj¹³ zjazd.
Najwa¿niejsz¹ uchwa³¹ zjazdu
by³o postanowienie rozszerze-
nia sk³adu Komendy Hufca do
6 osób i powo³anie cz³onka ko-
mendy ds programowych. Na
tê funkcjê kandydowa³a 1 oso-
ba, która otrzyma³a pe³ne po-
parcie obecnych. Nowym
cz³onkiem komendy zosta³a
pwd. Roksana Gorlas. Ko-
mendantce hufca oraz komen-
dzie udzielono absolutorium –
równie¿ jednog³oœnie.
Komenda w nowym sk³adzie
bêdzie pracowa³a ju¿ od stycz-
nia 2006 r. przez najbli¿sze
dwa lata.

Magda Stachowska

tego wydarzenia. Harcerze sa-
modzielnie wykonuj¹ stroiki
betlejemskie oraz przygoto-
wuj¹ ¿yczenia. W tygodniu
poprzedzaj¹cym œwiêta Bo¿e-

go Narodzenia roznosz¹ œwia-
t³o na terenie ca³ej gminy
Œmigiel. Dociera ono do szkó³,
instytucji, organizacji, firm
oraz koœcio³ów. Od kilku lat
przejmujemy œwiat³o sztafet¹
od Hufca ZHP Leszno. Do
Polski dociera ono za spraw¹
skautów austriackich. W tym
roku po raz drugi – poza do-
tychczasow¹ dzia³alnoœci¹,
postanowiliœmy zorganizowaæ
uroczystoœæ przekazania œwia-
t³a dla mieszkañców. W mroŸ-
ne popo³udnie 18 grudnia
2005 r. kilkuosobowa delega-
cja harcerzy ze Starego Boja-
nowa wraz z dh Ryszardem
Dud¹ przywioz³a Betlejem-
skie Œwiat³o Pokoju do Œmi-
gla. Przed Urzêdem Miejskim
Œmigla obecne by³y delegacje
wszystkich œrodowisk harcer-

skich, burmistrz Œmigla, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla oraz nieliczni miesz-
kañcy. Tegoroczna akcja od-
bywa³a siê pod has³em „Jeden
Œwiat, jedno Œwiat³o”. „Jeden
jest œwiat, wszêdzie ci sami
ludzie, choæ ró¿ne myœli.
Wszyscy stale doœwiadczamy
radoœci i mi³oœci, podobne
mamy marzenia, ³¹czy nas
pragnienie pokoju, wspólne
d¹¿enie do tego, aby rozwi¹-
zywaæ problemy lokalne i glo-
balne. Œwiat³o wskazuje dro-
gê do pe³nego poznania œwia-
ta, a w nim do bycia z drugim
cz³owiekiem. Niech ¿yje w nas
œwiat³o, które uzmys³awia
nam, jaki jest nasz cel”. Na ko-
niec stworzono wspólny kr¹g
i odœpiewano „Bratnie s³owo”.

Magda Stachowska

Œmigielskie jase³ka
dycze po zakoñczeniu prezen-
tacji wrêczy³ zespo³om dyrek-
tor E. Kurasiñski. Grupa z Wo-
nieœcia bêdzie reprezentowaæ
nasz¹ gminê na Regionalnym
Przegl¹dzie Widowisk Jase³-
kowych i Grup Kolêdniczych,
który odbêdzie siê 5 lutego br.
w Centrum. Przegl¹d zakoñ-
czy³ koncer t zespo³u „De-
esis”. Szkoda, ¿e w ju¿ tylko
„kameralnym gronie”. Grupa
gra³a i œpiewa³a œwietnie,
a sekcja instrumentalna spisa-
³a siê rewelacyjnie.
Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê panu Marcinowi

Mañczakowi ze Œmigla za
ufundowanie s³odyczy dla

dzieci wystêpuj¹cych w im-
prezie.

BM
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Dziêki inicjatywie ksiêdza
dziekana Mariana Szymañ-
skiego renomowany Zespó³
P i e œ n i  i  T a ñ c a  „ Œ l ¹ s k ”
16 stycznia koncer towa³
w Œmiglu.
To niecodzienne wydarzenie
kulturalne przyci¹gnê³o do

Z piêciodniowej wizyty
(12-16 stycznia) w zaprzyjaŸ-
nionym Neufchateau we fran-
cuskiej Lotaryngii powróci³a
dwuosobowa delegacja –
Wanda Jakubowska, sekre-
tarz Œmigla i Zygmunt Rataj-
czak, kierownik Oœrodka Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji.
Miêdzy Œmiglem i Neufchate-
au prê¿nie rozwija siê wymia-
na kulturalna, sportowa, bli-
sko wspó³pracuj¹ stra¿acy,
a m³odzie¿ rolnicza odbywa
praktyki zawodowe w tamtej-
szych farmach. Ostatnio poja-

„Œl¹sk” koncertowa³ w Œmiglu

Z noworocznym przes³aniem
w Neufchateau

koœcio³a parafialnego p. w. œw.
Stanis³awa Kostki prawdziwe
t³umy. Doskona³a akustyka
œwi¹tyni po³¹czona z profesjo-
nalnym wykonaniem kolêd
i pastora³ek wprowadzi³a pu-
blicznoœæ w wyj¹tkowy na-
strój. Ostatnie dwie kolêdy

zosta³y zaœpiewane przy
udziale widowni, a ks. dziekan
Szymañski zadedykowa³ je
obecnym i ju¿ nie¿yj¹cym pa-
rafianom.
Impreza doskonale wpisa³a
siê w cykl Spotkañ Czterech
Kultur. Patronat nad koncer-

tem, obok ksiêdza dziekana
Mariana Szymañskiego, objêli
Andrzej Jêcz, starosta ko-
œciañski i Józef Cieœla, bur-
mistrz Œmigla, którzy dodat-
kowo wsparli j¹ finansowo.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

wi³a siê perspektywa bliskiej
kooperacji zak³adów meblar-
skich (Asadena).
Obok tradycyjnego sk³adania
¿yczeñ noworocznych, które
we Francji ma presti¿owy wy-
miar i obowi¹zuje przez ca³y
styczeñ, œmigielska delegacja
ustali³a konkretne terminy
i zasady tegorocznej wspó³-
pracy obydwu gmin. W tym
roku planowane s¹ dwa wyjaz-
dy do Neufchateau – udzia³
œmigielskiej ekipy sportowej
w tamtejszych dniach sportu,
które odbywaj¹ siê pod koniec

maja, oraz lokalnych przedsiê-
biorców w letnich targach. Od
12 do 20 sierpnia jedno sto-

isko bêdzie oddane do dyspo-
zycji miasta wiatraków.

Dzia³ Promocji

Biblioteka jest czêœci¹
uk³adu spo³ecznego i dlatego
podlega nieustannym prze-
obra¿eniom. Z prawdziw¹ sa-
tysfakcj¹ mo¿emy poinformo-
waæ, ¿e œmigielska biblioteka
dostosowuje siê do nowych
potrzeb wspó³czesnego czy-
telnika. Realizacjê tych po-
trzeb stwarza uruchomiona
z pocz¹tkiem stycznia br. czy-
telnia internetowa. Sta³o siê to
mo¿liwe dziêki przyst¹pieniu
placówki do programu „Ikon-
ka”. W jego ramach Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji

„Z myœl¹ o czytelnikach”
wyposa¿y³o bibliotekê w trzy
komputery. Za³o¿eniem pro-
gramu jest zapewnienie jak
najszerszej grupie lokalnej
spo³ecznoœci ³atwego, po-
wszechnego i bezp³atnego
dostêpu do Internetu. Wraz
z „Ikonk¹” u¿ytkownicy œmi-
gielskiej biblioteki otrzymali
szansê korzystania z zasobów
edukacyjnych Internetu. Pla-
cówka doposa¿y³a sprzêt
w drukarkê, która umo¿liwi
odp³atne wydrukowanie po-
trzebnych materia³ów. Warto
dodaæ, ¿e od ubieg³ego roku

biblioteka pracuje ju¿ na pro-
gramie SOWA, któr y jest
przeznaczony do komputery-
zacji ksiêgozbioru, a w przy-
sz³oœci umo¿liwi korzystanie
z bibliotecznej bazy danych
(katalogów, wypo¿yczeñ,
skontrum).
Do czytelni internetowej za-
praszamy w godzinach otwar-
cia biblioteki:
poniedzia³ek od godz.1200 -1900

wtorek od godz.1000 -1400

œroda od godz.1200 -1900

pi¹tek od godz.1200 -1900

Danuta Hampel

W zwi¹zku z przygoto-
wywaniem publikacji o œmi-
gielskim rzemioœle, zwra-
cam siê z proœb¹ o udostêp-
nienie fotografii przedsta-
wiaj¹cych m³yny Hennige-
ra ( ul. œw. Wita), Czy¿ew-
skiego (dawna mieszalnia
pasz przy ul. J. Kiliñskie-
go), grupowe zdjêcia ce-
chów rzemieœlniczych,
wnêtrza warsztatów (zak³a-
dów) rzemieœlniczych oraz
fasady budynków z ich re-
klamami.

Hubert Zbierski
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Dzieñ patrona szko³y,
27 stycznia, uroczyœcie ob-
chodzi³ Zespó³ Szkó³ w Sta-
rym Bojanowie. W mijaj¹c¹
w³aœnie 87. rocznicê walk Po-
wstañców Wielkopolskich,
placówka w Starym Bojano-
wie, nosz¹ca imiê bohaterów
tego wydarzenia, otrzyma³a
sztandar, pierwszy w jej 43-let-
niej historii. W obchodach
udzia³ wziêli m.in. burmistrz
Józef Cieœla, jego zastêpca

Sztandar Zespo³u Szkó³ w Starym
Bojanowie

Stefan Stachowiak, Jan Józef-
czak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, Maria Jankowska,
wizytator Kuratorium Oœwia-
ty w Lesznie oraz radni Rady
Miejskiej Œmigla: Wies³aw
Kasperski, Marian Drzewiec-
ki i Bogdan Turliñski.
Uroczystoœæ rozpoczê³a msza
œw. w koœciele p.w. œw. Tere-
sy w Starym Bojanowie.
Po oddaniu czci poleg³ym,
przy pami¹tkowej tablicy pa-

Uff... co to by³ za tydzieñ!
Pier wsze pó³ roku nauki
mamy ju¿ za sob¹. Jak na ra-
sowego ucznia przysta³o, na-
le¿a³o wreszcie poprawiæ stop-
nie. W szkole mogliœmy liczyæ
jedynie na go³êbie serca na-
uczycieli. W domu natomiast
wylewaliœmy siódme poty nad
zeszytami. Nie by³o nawet cza-
su na ukochane gry kompu-
terowe. Sfrustrowani b³¹dzili-
œmy po pokoju, powtarzaj¹c
materia³. Mo¿na nawet po-
paœæ w depresjê. Ach, ta na-
uka...
Nie do wiary, ile zachodu wy-
maga zdobycie dobrej oceny.
Najpierw poszukiwanie na-
uczyciela przedmiotu, z które-
go chcemy poprawiæ stopieñ.
Gdzie on siê podziewa?!
O, jest! Uœmiech, aby zrobiæ
dobre wra¿enie, potem proœ-
ba o pytanie. Nieee.... Nauczy-
ciel proponuje, ¿e zapyta na
kolejnej lekcji. Nie ma rady,

Z ¿ycia ucznia...

trona szko³y, odby³a siê czêœæ
ar tystyczna w wykonaniu
uczniów, przygotowana pod
kierunkiem nauczycieli – Ane-
ty Stachowiak, Ilony Wieczor-
kowskiej i Aleksandra Dery.
„Wszystkim tym, któr ym
w sercach nie wygas³a mi³oœæ
ojczyzny – czeœæ i s³awa”, na
tle takiego has³a Mariusz
Drótkowski, dyrektor placów-
ki oraz jej uczniowie z³o¿yli
uroczyste œlubowanie. Zgod-
nie z tradycj¹, fundatorzy wbili
w drzewiec symboliczne
gwoŸdzie. Sztandar ufundo-

wali: Józef Cieœla, Stefan Sta-
chowiak, Mariusz Drótkow-
ski, Andrzej Berliñski, Maciej
£ukaszewski, PPHiUR „Œmi-
grol”, Rada Rodziców, pracow-
nicy administracji i obs³ugi,
nauczyciele szko³y, Marian
Drzewiecki, Wies³aw Kasper-
ski, Bogdan Turliñski, PPHU
– Zbigniew Vogt, Lechos³aw
Kuciak, Urszula i Pawe³ Górz-
ni, Jan Józefczak, Bronis³aw
Grygier, Marek Kazimierz.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

trzeba mêczyæ siê z t¹ wiedz¹
przez ca³e 24 godziny. Nad-
chodzi wyczekiwana chwila,
kiedy wreszcie mo¿na stan¹æ
przed tablic¹. Pierwsze pyta-
nie... nerwowe spojrzenie na
klasê. No tak, akurat to gdzieœ
umknê³o podczas wkuwania.
Co ci  nauczyciele sobie
myœl¹? Nie doœæ, ¿e trzeba za
nimi biegaæ, to jeszcze pytaj¹
nie z tego, co siê powtórzy³o!
Na szczêœcie kolejne pytania
brzmi¹ bardziej swojsko. Za-
liczone!
Wreszcie mo¿na pole¿eæ so-
bie na tapczanie. Hawaje – no,
prawie... Ale có¿, marzyæ ka¿-
dy mo¿e. I ta cudowna myœl
o zbli¿aj¹cych siê feriach. Wy-
legiwanie siê do po³udnia, ¿ad-
nej nauki, tylko komputer, kil-
ka gier- nic wiêcej nie trzeba.
Mêka rozpocznie siê za pó³
roku...

Anna Musia³, kl. II B

Og³oszenie drobne
„Hoffmann” Sp. z o. o. zatrudni pracowników na stanowiska produkcyjne. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nume-
rem tel. 065/511-78-50.
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19 grudnia 2005 r. – Ko-
szanowo
Oko³o godz. 700 56-letni miesz-
kaniec gminy Œmigiel, kieru-
j¹c Fiatem 126p, podczas wy-
je¿d¿ania z posesji zderzy³ siê
z jad¹cym ulic¹ Renault Me-
gane kierowanym przez 22-
letni¹ mieszkankê gminy Œmi-
giel. Kieruj¹ca dozna³a z³ama-
nia palca prawej rêki i zosta³a
przewieziona do szpitala.

19 grudnia 2005 r. – Ko-
œcian
W ci¹gu dnia z terenu prywat-
nej posesji przy ul. Maya do-
tychczas nieustalony sprawca
zabra³ samochód m-ki Fiat
126 p, którego wartoœæ po-
krzywdzona oceni³a na kwotê
1000 z³. Samochód, nieuszko-
dzony, zosta³ odnaleziony na
terenie Œmigla w dniu nastêp-
nym. Policja bada okoliczno-
œci zdarzenia.

22 grudnia 2005 r. – Czacz
Oko³o godz. 2300 zatrzymano
30-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który kierowa³ Se-
atem Ibiz¹, bêd¹c w stanie nie-
trzeŸwym – 2,5 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.

31 grudnia 2005 r. – gmi-
na Œmigiel
Oko³o godz. 900 policja zosta-
³a poinformowana przez my-
œliwego o znalezieniu zw³ok
w lesie w rejonie miejscowo-
œci Robaczyn-Wydorowo. Na
miejscu grupa policjantów
wraz z prokuratorem przepro-
wadzi³a czynnoœci procesowe,
zabezpieczaj¹c zw³oki, które
by³y w daleko posuniêtym roz-

k³adzie. Policja zmierza do
ustalenia przyczyn zgonu oraz
to¿samoœci denata. Wstêpne
ustalenia wykaza³y, ¿e s¹ to
prawdopodobnie zw³oki oso-
by zaginionej z terenu gm.
Œmigiel.

31 grudnia 2005 r. – Po-
nin-Czacz
Oko³o godz. 1740 zatrzymano
37-letniego mieszkañca Œmi-
gla, który kierowa³ Oplem
Vectr¹, bêd¹c w stanie nie-
trzeŸwym – 2,4 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Ponadto okaza³o siê, ¿e jecha³
on wbrew zakazowi s¹du, po-
niewa¿ mia³ orzeczony zakaz
kierowania pojazdami za
wczeœniejsz¹ jazdê po spo¿y-
ciu alkoholu.

1 stycznia 2006 r. – Kosza-
nowo
W ci¹gu kilku pierwszych go-
dzin nowego roku dotychczas
nieustalony sprawca z terenu
prywatnej posesji skrad³ sa-
mochód m-ki  Mercedes
Sprinter o nr. rej. PKS 70EF.
By³ to szeœcioletni samochód
typu bus, koloru bia³ego, któ-
rego wartoœæ pokrzywdzony
oceni³ na 40.000 z³. Policja pro-
si o kontakt wszystkie osoby,
posiadaj¹ce informacje zwi¹-
zane z t¹ kradzie¿¹.

4 stycznia 2006 r. – Œmi-
giel
Oko³o godz. 005 na skrzy¿owa-
niu obwodnicy Œmigla z wyjaz-
dem ze Œmigla w kierunku
Koœciana dosz³o do wypadku
drogowego. 27-letni mieszka-
niec gminy Œmigiel, kieruj¹cy

samochodem m-ki Audi, wy-
je¿d¿aj¹c na obwodnicê, nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa prze-
jazdu i zderzy³ siê z nadje¿d¿a-
j¹cym od strony Leszna samo-
chodem m-ki VW Golf kiero-
wanym przez 41- letniego
mieszkañca Gdyni. W wyniku
wypadku pasa¿erka i kierow-
ca Golfa oraz pasa¿erka Audi
doznali ogólnych pot³uczeñ,
natomiast kierowca Audi ze
z³amanym obojczykiem zosta³
przewieziony do szpitala.

6 stycznia 2006 r. – Stare
Bojanowo
Oko³o godz. 200 - 400 dotych-
czas nieustaleni sprawcy w³a-
mali siê do sklepu z którego
ukradli papierosy i karty tele-
foniczne. Straty oceniono na
kwotê oko³o 5.000 z³.

11 stycznia 2006 r. – Czacz
W okresie od 10 do 11 stycz-
nia dotychczas nieustalony
sprawca w³ama³ siê do koœcio-
³a w Czaczu. Z³odziej skrad³
kielich, koronê, kinkiety, pod-
stawê pod msza³, wykonan¹
z mosi¹dzu z elementami z³o-
ceñ, oraz mikrofon. Straty
oszacowano na oko³o 12.000
z³.
Prosimy o kontakt osoby, któ-
re w okresie w³amania lub
w dniach poprzedzaj¹cych je
zauwa¿yli jakieœ podejrzanie
zachowuj¹ce siê pojazdy lub
osoby mog¹ce mieæ zwi¹zek
z przestêpstwem. Zapewnia-
my anonimowoœæ.

2 stycznia 2006 r. – Koœcian
Otrzymaliœmy zawiadomienie
od 43-letniej mieszkanki Ko-
œciana o tym, i¿ na pocz¹tku
grudnia 2005 roku otrzyma³a
wiadomoœæ SMS o mo¿liwoœci
promocyjnego do³adowania
konta swego telefonu. Wyni-
ka³o z niej, ¿e po wys³aniu

12 stycznia 2006 r. – Wy-
dorowo
Oko³o godz. 650 na drodze nr
5 30-letni mieszkaniec Góry,
kieruj¹c ¯ukiem na œliskiej
nawierzchni, wpad³ w poœlizg
i zjecha³ do przydro¿nego
rowu. Obra¿eñ cia³a w posta-
ci urazów g³owy z³amania
obojczyka, ogólnych pot³u-
czeñ doznali czterej pasa¿ero-
wie, którzy zostali przewiezie-
ni do szpitala.

19 stycznia – Czacz
W nocy z terenu prywatnej
posesji w Czaczu dotychczas
nieustalony sprawca skrad³
samochód Peugeot Partner
o nr rej. PKS 75CX, koloru z³o-
tego, 6-letni. Pokrzywdzony
wartoœæ auta oceni³ na 18 000
z³.
Prosimy o kontakt wszystkie
osoby, które posiadaj¹ infor-
macje zwi¹zane z kradzie¿¹.
Niepokoj¹cy jest fakt, i¿ pomi-
mo odnotowywania du¿ej ilo-
œci kradzie¿y aut, wielu ich
u¿ytkowników pozostawia za-
parkowane samochody otwar-
te, z dokumentami, a nawet
kluczykami. Spotkaliœmy siê
nawet z tak¹ sytuacj¹, ¿e w no-
cy na jednym z osiedli w Ko-
œcianie kierowca pozostawi³
otwarty samochód z urucho-
mionym silnikiem i poszed³
do swego mieszkania. Oczy-
wiœcie w ka¿dym ujawnionym
takim przypadku policjanci in-
terweniuj¹ i prosz¹ kierowcê
o w³aœciwe zabezpieczenie
pojazdu. Musimy pamiêtaæ, ¿e
ka¿dy z nas, dbaj¹c o swoje
mienie, zmniejsza ryzyko sta-
nia siê ofiar¹ przestêpstwa.

okreœlonej wiadomoœci SMS
na wskazany numer telefo-
niczny nast¹pi automatyczne
do³adowanie. Poszkodowana
post¹pi³a zgodnie z instrukcj¹.
Na pocz¹tku stycznia otrzy-
ma³a rozliczenie rozmów i ze
zdumieniem stwierdzi³a, ¿e
wysy³aj¹c SMS do³adowa³a

innej osobie telefon, ponosz¹c
koszty w wysokoœci 20 z³. Pro-
wadzimy czynnoœci pod k¹-
tem oszustwa.

Ponownie ostrzegamy
przed pochopnym korzysta-
niem z takich ofert. Zawsze
warto wczeœniej potwierdziæ
u operatora istnienie promocji
(np. poprzez kontakt telefo-

niczny, odwiedzenie strony
internetowej operatora lub
skorzystanie z ulotek rekla-
mowych). Nale¿y równie¿ do-
k³adnie czytaæ umowy doty-
cz¹ce œwiadczonych us³ug,
poniewa¿ czasem znajduj¹ siê
tam zapisy,  które mog¹
ostrzec przed podobnymi sy-
tuacjami.

KU PRZESTRODZE!
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Poziomo
2. wisz¹ce ³ó¿ko
6. odmiana cyprysika
8. w muzyce bardzo wolno

10. instrument muzyczny
11. grupa wysp na oceanie spokojnym
12. dla inwalidy
14. mocne piwo angielskie
16. substancja stosowana do impregnacji drewna
17. do grzanek
18. element konstrukcyjny ramy skrzyd³a drzwi
19. przyprawa do ciasta
20. bramka
22. jaskinia
25. p³ywa w stawie
27. wczesnoarchaiczna rzeŸba grecka
28. cz³onek zgromadzenia zakonnego
29. w¹¿ dusiciel
30. gatunek wierzby

K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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----------------------------------------------------------

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

Nagrodê sponsoruje:
Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 12/05 WŒ brzmia³o: „We-
so³ych œwi¹t”.
Nagrodê – do odbioru u fun-
datora – Firma „FOTO-ELF”,
ul. Koœciuszki 6 – otrzymuje
Maria Michalak ze Œmigla.
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Sudoku
Gra logiczna – nale¿y wype³niæ puste pola na planszy w ten
sposób, aby w ka¿dym wierszu, w ka¿dej kolumnie i w ka¿-
dym z wydzielonych podobszarów 3x3 ka¿da cyfra od 1 do 9
wystêpowa³a dok³adnie raz.

Oto dwa przyk³ady plansz do Sudoku. Zapraszamy do zabawy!

Pionowo:
1. ¿ywotnik
2. fabryczne pomieszczenie
3. azjatycki jeleñ
4. ogó³ duchowieñstwa
5. minera³
7. pani od finansów
9. pogl¹d oparty na ateizmie

11. wieloletnia roœlina z rodzi-
ny liliowatych

13. niszczenie brzegów przez
fale

14. napaœæ
15. dawna nazwa ¿eglarskiej

doby
21. potraw
23. dawniej strojna suknia
24. miasto we W³oszech
25. ... naftowa
26. sterta
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Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od
osób fizycznych, wolne od po-
datku dochodowego s¹ „sty-
pendia dla uczniów i studen-
tów, których wysokoœæ i zasa-
dy udzielania zosta³y okreœlo-
ne w uchwale organu stano-
wi¹cego jednostki samorz¹du
terytorialnego – do wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej miesiêcz-
nie kwoty 380 z³.”
Zwolnienie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 40b w/w ustawy,
stosuje siê je¿eli podatnik
- pe³noletni uczeñ lub rodzic
ma³oletniego ucznia z³o¿y po-
datnikowi oœwiadczenie PIT-
2C, ¿e nie uzyskuje równocze-
œnie innych dochodów podlega-
j¹cych opodatkowaniu, z wyj¹t-
kiem renty rodzinnej oraz do-
chodów okreœlonych w art. 28-
30 oraz w art. 30a i 30b.

W tym roku w gminie Œmi-
giel przewidziano kilka du-
¿ych inwestycji. Najwiêksze
z nich to budowa stacji uzdat-
niania wody oraz sieci wodo-
ci¹gowej dla Bronikowa, Mo-
rownicy i Machcina, utwar-
dzenie i zagospodarowanie
œmigielskiego targowiska,
budowa drogi w Poladowie
i sali gimnastycznej przy szko-
le w Starej Przysiece Drugiej
a tak¿e szeroko zakrojone pra-
ce remontowe w œmigielskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
i Domu Wiejskim w Starym
Bojanowie.
Jak ju¿ informowaliœmy, na
sesji bud¿etowej 29 grudnia
ub.r. radni uchwalili przezna-
czenie niemal 3,5 mln. z³ na
wieloletnie wydatki inwesty-
cyjne, a na wszystkie wydatki
maj¹tkowe ponad 5 milionów.
W³aœnie z powodu planowane-
go szerokiego frontu prac in-
westycyjnych Stefan Stacho-
wiak, wiceburmistrz Œmigla
nazwa³ uchwalony bud¿et na
2006 rok projektem bardzo
ambitnym.
Mieszkañcy mog¹ liczyæ na
spore zmiany w zwi¹zku z pro-
jektowanymi pracami na tar-

Z uwagi na coraz czêstsze
przypadki zawierania transak-
cji kupna i sprzeda¿y ró¿nych
towarów za poœrednictwem
Internetu Urz¹d Skarbowy
w Koœcianie przypomina
o obowi¹zkach podatkowych
wi¹¿¹cych siê z takimi trans-
akcjami.
W przypadku sprzeda¿y towa-
rów dokonywanej za poœred-
nictwem internetowych porta-
li aukcyjnych pamiêtaæ wiêc
nale¿y, i¿ w pewnych sytu-
acjach transakcje takie podle-
gaj¹ opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym, b¹dŸ po-
datkiem od czynnoœci cywil-
noprawnych. Co istotne, obo-
wi¹zek podatkowy z tytu³u
sprzeda¿y dotyczy tak¿e osób
fizycznych nie prowadz¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej.
Sprzeda¿ rzeczy ruchomych
(a wiêc tak¿e za poœrednic-
twem Internetu), jeœli ma
miejsce przed up³ywem pó³

Wojewoda wielkopolski
w styczniu przekaza³ do Œmi-
gla prawie 372 tysi¹ce z³otych
ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego (ZPORR), tytu³em re-
fundacji za ubieg³oroczn¹ bu-
dowê kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w Niet¹¿ko-
wie. Wymieniona kwota zosta-
³a pozyskana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
nego.
Zadanie inwestycyjne zakoñ-
czono 13 czerwca ubieg³ego
roku. Przekazana do u¿ytku
kanalizacja dzia³a bez zarzutu.
Inwestycja objê³a w sumie
1,58 km sieci kanali-
zacyjnej i przepom-
powniê  œc ieków
w Niet¹¿kowie. Ko-
rzystaæ z niej bêd¹

Informacja
W oparciu o powy¿sze prze-
pisy stypendia szkolne s¹
zwolnione od podatku do
wysokoœci nieprzekraczaj¹-
cej kwoty 380 z³ miesiêcz-
nie na dziecko.

Osoby, które otrzyma³y
w 2005 r. stypendium
szkolne w wysokoœci nie-
przekraczaj¹cej miesiêcz-
nie 380 z³ na dziecko, nie
maj¹ obowi¹zku wykazywa-
nia tego dochodu w rocz-
nym zeznaniu podatko-
wym.
Osoby te zobowi¹zane s¹
jednak do z³o¿enia oœwiad-
czenia PIT-2C oraz odebra-
nia formular za PIT-8S
w Urzêdzie Miasta Œmigla,
pok. 13, w miesi¹cu lutym
2006.

Sekretarz Œmigla
Wanda Jakubowska

Nadchodz¹ zmiany na targowisku!
gowisku.  Przypomnijmy
w tym miejscu, ¿e œrodowy
targ w Œmiglu zaliczany jest
do najwiêkszych w by³ym
województwie leszczyñskim
i ka¿dorazowo skupia kilka ty-
siêcy osób. Nic zatem dziwne-
go, ¿e œmigielskie w³adze
przywi¹zuj¹ szczególn¹ wagê
do estetyki i wygody zarówno
sprzedaj¹cych, jak i kupuj¹-
cych.
Jeszcze w ubieg³ym roku na
projekt i niezbêdne materia³y
wyasygnowano 150 tysiêcy
z³otych. W tym roku plac tar-
gowy ma zostaæ odwodniony
i utwardzony. Powstan¹ bram-
ki wjazdowe i rampa roz³adun-
kowa. W ogrodzeniu ¿ó³to-
czarne metalowe s³upki zast¹-
pi¹ dotychczasowe kamienne.
Tegoroczne dzia³ania na tar-
gowisku maj¹ kosztowaæ 440
tysiêcy z³otych. – Wszystkich
naszych zamierzeñ nie da siê
za tê sumê doprowadziæ do
koñca, ale sporo ju¿ zostanie
zrobione i zmiany na targowi-
sku powinny byæ widoczne –
uwa¿a Stefan Stachowiak, wi-
ceburmistrz Œmigla.

T. J¹der

Dla Œmigla z funduszu UE
mieszkañcy 22 budynków
w Niet¹¿kowie, Robaczynie
i Podœmiglu. Pieni¹dze do
Œmigla dotar³y teraz, po nie-
zbêdnej ocenie i weryfikacji
dokumentów.
- Jestem bardzo zadowolona
z decyzji o refundacji. Ozna-
cza ona, ¿e w³aœciwie przygo-
towaliœmy wszystkie potrzeb-
ne dokumenty i zadanie nale-
¿ycie zosta³o zrealizowane –
przyznaje Blandyna Pella, in-
spektor dzia³u inwestycyjne-
go w Urzêdzie Miejskim Œmi-
gla.
W najbli¿szych dniach ocze-
kuje siê dodatkowej refunda-
cji za inwestycjê z bud¿etu
pañstwa, w kwocie prawie 45
tysiêcy z³otych. Pieni¹dze za-
sil¹ bud¿et gminy, a o ich lo-
sie zadecyduje Rada Miejska
Œmigla.

Komunikat Urzêdu Skarbowego
w Koœcianie

roku, licz¹c od koñca miesi¹-
ca, w którym nast¹pi³o jej na-
bycie, stanowi Ÿród³o przycho-
du w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych.
Dochodem od tego rodzaju
transakcji jest ró¿nica pomiê-
dzy przychodem uzyskanym
ze zbycia towaru a kosztem
jego nabycia, zmniejszona
o ewentualn¹ wartoœæ nak³a-
dów poczynionych w czasie
posiadania rzeczy.
Uzyskany dochód nale¿y wy-
kazaæ w zeznaniu rocznym
sk³adanym w urzêdzie skarbo-
wym do 30 kwietnia nastêpne-
go roku, wraz z dochodami
z innych Ÿróde³.
Transakcja sprzeda¿y rzeczy
dokonana za poœrednictwem
internetowych portali aukcyj-
nych podlega tak¿e opodatko-
waniu podatkiem od czynno-
œci cywilnoprawnych. Zwol-

T.J¹der
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12.02 – niedziela, godz.1500 – Karœnice, sala wiej-
ska
Balik karnawa³owy wspó³organizowany z Rad¹ So³eck¹

14.02 – wtorek, godz.1100 – biblioteka
Gry i zabawy integracyjne

15.02 – œroda, godz.1100 – kino Centrum
Seans filmowy pt.”Szeregowiec Dolot”, animowany, cena
biletu 5 z³.

16.02 – czwartek, godz.1100 – biblioteka
Gry i zabawy integracyjne

17.02 – pi¹tek, godz.1200 – wyjazd na basen do Ko-
œciana (koszt ok.10z³)
zg³oszenia do dnia 14.02

19.02 – niedziela, godz.1500 – Broñsko, œwietlica
wiejska
Balik karnawa³owy wspó³organizowany z KGW i Rad¹
So³eck¹

UWAGA: wszystkie zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w sali gimnastycznej na terenie basenu.

14.02 – (wtorek) godz. 900

– Turniej „Uni-hokeja” dla ch³opców klas IV-VI szkó³ podstawowych z terenu gminy Œmigiel.

Prawo startu maj¹ dru¿yny 6-osobowe (5 zawodników w polu + bramkarz).

17.02 – (pi¹tek) godz. 900

– Turniej w „2 ognie” usportowione dla dziewcz¹t klas IV-VI szkó³ podstawowych z terenu gminy.
Prawo startu maj¹ dru¿yny 8-osobowe dziewcz¹t.

20.02 – (poniedzia³ek) godz. 900

– Zimowy turniej w kometkê dla wszystkich chêtnych uczniów klas gimnazjalnych z terenu gminy.

23.02 – (czwartek) godz. 900

– Zabawy i gry dla dzieci klas I-III szkó³ podstawowych z terenu gminy.

Prosimy o wczeœniejsze zg³oszenia dru¿yn do rozgrywek turniejowych.

Ferie 2006 z Centrum Kultury w Œmiglu

Ferie zimowe 2006 z Oœrodkiem Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu

niona z tego obowi¹zku jest
tylko sprzeda¿ towaru, które-
go wartoœæ rynkowa nie prze-
kracza 1000 z³. Jeœli wartoœæ
towaru jest wy¿sza, strony
umowy obowi¹zane s¹ bez
wezwania urzêdu skarbowego

do z³o¿enia deklaracji PCC-1
w sprawie podatku od czynno-
œci cywilnoprawnych oraz do
obliczenia i zap³aty podatku
w terminie 14 dni od dnia po-
wstania obowi¹zku podatko-
wego, tj. dnia zawarcia umo-
wy sprzeda¿y. Stawka podat-

ku wynosi 2% podstawy opo-
datkowania, czyli wartoœci
rynkowej rzeczy.
Podkreœliæ ponadto nale¿y, i¿
w przypadku gdy suma war-
toœci sprzeda¿y zawieranych
za poœrednictwem Internetu
przekracza w ci¹gu roku

równowar toœæ 10.000 euro
(w 2005 r.  jest  to kwota
43.800,- z³ a w 2006 r. kwota
39.200,- z³) nadwy¿ka ponad tê
kwotê podlega dodatkowo
opodatkowaniu podatkiem od
towarów i us³ug (VAT).

21.02 – wtorek, godz.1600 – sala widowiskowa
Balik karnawa³owy, który poprzedzi spektakl pt. „Œwiat
iluzji na weso³o” – wstêp 2 z³

22 – œroda, godz.1100 – kino Centrum
Seans filmowy pt. „Olivier Twist”, fab., cena biletu 5 z³.

23.02 – czwartek, godz.1100 – biblioteka
Gry i zabawy integracyjne

24.02 – pi¹tek, godz.900 – wyjazd do Kinepolis w Po-
znaniu na film pt. „Opowieœci z Narnii”
koszt ok.19 z³. (zg³oszenia do dnia 20.02)

26.02 – niedziela, godz.1500 – Olszewo, œwietlica
wiejska
Balik karnawa³owy wspó³organizowany przez Radê So-
³eck¹
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IV Edycja Amatorskiej Ligi Pi³ki

No¿nej Halowej Niet¹¿kowo
2005-2006.

Wyniki, tabela i najlepsi strzelcy po X rundzie rozgrywek

Kolejny raz Oœrodek Kul-
tur y Fizycznej i Rekreacji
w Œmiglu zorganizowa³ zimo-
wy festyn skierowany do
uczniów klas I-II szkó³ podsta-
wowych z terenu gminy Œmi-
giel. W tym roku zg³osi³y siê
dru¿yny z Czacza, ¯egrówka
i Œmigla. Ka¿da liczy³a 6 osób
– po trzy dziewczynki i trzech
ch³opców. Dzieci konkurowa-
³y w jeŸdzie na sankach, slalo-
mie hokejowym, pokonywa-
niu toru przeszkód. Ze wzglê-
du na z³e warunki atmosfe-

30 grudnia 2005 r. z lesz-
czyñskiego rynku wystarto-
wali uczestnicy Biegu Sylwe-
strowego, którego najstar-
szym uczestnikiem by³ Mi-
cha³ Szkudlarek z Przysieki
Polskiej. Zawodnicy do poko-
nania mieli 4,5 km, a meta bie-
gu umiejscowiona by³a w Jed-
nostce Wojskowej w Lesznie.

Na zakoñczenie roku w dobrej
formie

Pan Micha³ w kat. wiekowej
pow. 70 lat zaj¹³ pierwsze miej-
sce. Takie samo zaszczytne
miejsce zaj¹³ nastêpnego dnia,
pokonuj¹c trudn¹, œnie¿n¹,
górzyst¹, 10-kilometrow¹ tra-
sê biegu w Trzebnicy, w któ-
rym startowa³o 476 zawodni-
ków.

M.D.

Zespo³y: Oœwiata Tawerna Niet¹¿kowo

IV zimowy festyn rekreacyjny
„Ba³wan 2006”

ryczne nie mo¿na by³o prze-
prowadziæ konkursu lepienia
ba³wanów. Zawodnicy roz-
grzewali siê ciep³¹ herbat¹
i dro¿d¿ówkami. Zwyciêska
dru¿yna ze szko³y w ¯egrów-
ku otrzyma³a puchar oraz na-
grody rzeczowe. Równie¿ na-
grody otrzyma³y reprezenta-
cje Czacza (II miejsce) i Œmi-
gla (ostatnia dru¿yna walczy-
³a w zmniejszonym sk³adzie).
Dziêkujemy opiekunkom
dzieci i zapraszamy na kolejn¹
edycjê festynu.

¯.K.

1 Skrzypczak Adam Z-łomiarze 18

2 Klecha Roman Topaz Oświata Marta 15

3 Kubiak Krzysztof Topaz Oświata Marta 14

4 Białasik Łukasz Rosmosis Paweł Kenkel 11

Hopej Paweł Bar Duet 11

Jaworski Łukasz Oświata Tawerna Nietążkowo 11

7 Dankiewicz Wojciech MZK Leszno 10

Neczyński Przemysław Rosmosis Paweł Kenkel 10

9 Jankowiak Mariusz Poczta Polska 9

10 Maćkowiak Adam GMB Śmigiel 8

Najlepsi strzelcy

Wyniki

Petardy Kontynuacja – MZK Leszno 1 : 5 (0 : 3)
Firma Kowalski Nietążkowo – MPWiK Leszno 1 : 2 (0 : 1)
Oświata Tawerna Nietążkowo – Eleven Team Morownica 3 : 1 (2 : 0)
Gastrometal – Topaz Oświata Marta 4 : 11 (1 : 5)
ViaCon Team – Bar Duet 2 : 2 (2 : 1)
ELMEX – JW 3477 Leszno 5 : 1 (2 : 1)

Z-łomiarze – FC Huragan 4 : 1 (3 : 0)
GMB Śmigiel – Rosmosis Paweł Kenkel 2 : 2 (1 : 1)
Poczta Polska – T.K.K.F. „Leszczynko” Leszno 3 : 2 (1 : 1)

20.01.2006r.

21.01.2006r.

Tabela
1. Oświata Tawerna Nietążkowo 9 27 28 - 7

2. Rosmosis Paweł Kenkel 10 22 34 - 9
3. Bar Duet 9 20 27 - 17
4. Topaz Oświata Marta 9 19 42 - 23
5. MZK Leszno 9 19 31 - 16
6. GMB Śmigiel 10 19 26 - 15
7. T.K.K.F. „Leszczynko” Leszno 10 16 40 - 22
8. Z-łomiarze 9 16 37 - 32
9. ELMEX 10 15 26 - 21

10. Firma Kowalski Nietążkowo 9 12 22 - 22
11. FC Huragan 10 11 15 - 18
12. ViaCon Team 10 11 15 - 38
13. Poczta Polska 9 10 15 - 25
14. Eleven Team Morownica 9 7 16 - 23
15. JW 3477 Leszno 9 7 14 - 25
16. Gastrometal 9 7 18 - 41
17. MPWiK Leszno 9 3 14 - 37
18. Petardy Kontynuacja 9 1 5 - 35





Œmigielskie jase³ka
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