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Œmigielski alfabet
Ponad siedemdziesi¹t egzemplarzy
swojej najnowszej ksi¹¿ki, „Œmigielskie
abc – przyczynki do dziejów miasta” opatrzy³ podpisem Hubert Zbierski podczas
wieczoru autorskiego, który odby³ siê
9 listopada w sali klubowej Centrum Kultury. Wydawc¹ publikacji jest Urz¹d Miejski Œmigla, który wykupi³ do opracowania prawa autorskie. Ksi¹¿ka jest pewnego rodzaju monografi¹ miasta. Zagadnienia zosta³y w niej opisane i uporz¹dkowane alfabetycznie, a liczne zdjêcia dope³niaj¹ tekst. Elegancka oprawa z t³oczonym herbem Œmigla zosta³a os³oniêta
kredow¹ obwolut¹. Nak³ad publikacji to
500 egzemplarzy. Ksi¹¿ka jest do nabycia w œmigielskich ksiêgarniach w cenie
35 z³ za egzemplarz.
Termin promocji ksi¹¿ki zosta³ celowo
ustalony na dwa dni przed œwiêtem niepodleg³oœci. Publikacja jest zapisem przesz³oœci – bezcennym dla przysz³oœci.
Autor zebra³ i przedstawi³ w niej szereg
wydarzeñ, ludzi i miejsc tworz¹cych lokaln¹ historiê, któr¹ œmigielanie powinni pielêgnowaæ, bo tylko dziêki temu, ¿e

¿yjemy w niepodleg³ym pañstwie,
miasto zachowa³o
swoj¹ to¿samoœæ.
„Œmigielskie abc”,
jest kolejn¹ samodzieln¹ publikacj¹
Huberta Zbierskiego wydan¹ przez
Urz¹d Miejski Œmigla, opisuj¹c¹ dzieje Ziemi Œmigielskiej. W ostatnim
dziesiêcioleciu nak³adem Urzêdu ukaza³y siê m.in. takie
tytu³y jak: „Sylwetki rozstrzelanych
mieszkañców Ziemi Œmigielskiej
w 1939 r.”, „O œmigielskich wiatrakach
cechach i organizacjach rzemieœlniczych”, czy „75 lat œmigielskiej Pogoni”,
a tak¿e kilka innych pozycji, których
Hubert Zbierski by³ jednym ze wspó³autorów.
Autor podczas wieczoru odebra³ wiele
gratulacji. Bukiet czerwonych ró¿ oraz
pióro w drewnianym etui opatrzonym

herbem Œmigla wrêczyli autorowi burmistrz Wiktor Snela oraz zastêpca burmistrza Wies³awa Poleszak-Kraczewska.
Sk¹d pomys³ na tytu³ ksi¹¿ki, jaki repertuar oferowa³o œmigielskie kino „Teatr”
w lipcu 1931 roku, jakie by³y losy œmigielskiego ratusza, co zawiera³y zbiory
œmigielskiego muzeum to tylko zaledwie
namiastka tego, czego mo¿na dowiedzieæ
siê, czytaj¹c najnowsz¹ publikacjê.
AKA
foto M.D.

4

grudzieñ/2010

LIII Sesja Rady Miejskiej Œmigla
Ostatnia sesja pi¹tej kadencji Rady
Miejskiej Œmigla odby³a siê 4 listopada.
Radni obradowali w kompletnym, piêtnastoosobowym sk³adzie i podjêli osiem
uchwa³.
Wyrazili zgodê na sprzeda¿ trzech lokali
mieszkalnych w budynku przy ulicy Jagielloñskiej 6 w Œmiglu. Znajduje siê tam
równie¿ lokal u¿ytkowy, w którym prowadzona jest dzia³alnoœæ handlowa, a który zgodnie z ustanowionymi prze radê
zasadami nie podlega sprzeda¿y.
Jedna z uchwa³ dotyczy³a nadania nazwy
– Osiedle Przylesie – dzia³kom po³o¿onym w Bielawach, w pasie ziemi nale¿¹cym do gminy Œmigiel, ale po³o¿onym
przy ulicy, która znajduje siê ju¿ w obrêbie s¹siedniej gminy Wielichowo. Nazwanie tego terenu osiedlem pozwoli rozwi¹zaæ problem z meldunkiem w³aœcicieli
wybudowanego tam domu oraz przysz³ym mieszkañcom tego terenu.
Radni zajêli siê równie¿ ustaleniem wysokoœci podstawy obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy na rok 2011.
Corocznie jej wysokoœæ rada okreœla na
podstawie œredniej ceny skupu ¿yta za
pierwsze trzy kwarta³y bie¿¹cego roku,
og³oszonej przez prezesa G³ównego

Urzêdu Statystycznego. Wed³ug GUS stawka
na 2011 r. wynosi
37,64. Œmigielscy
radni skorzystali
z mo¿liwoœci jej
obni¿enia i ustalili j¹ na poziomie
35,30 z³.
Ponadto rada
przyjê³a na kolejny rok „Program
wspó³pracy Gminy Œmigiel z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami dzia³aj¹cymi w sferze dzia³alnoœci po¿ytku publicznego”, a tak¿e
uchwa³ê okreœlaj¹c¹ tryb postêpowania
podmiotów ubiegaj¹cych siê o udzielenie
dotacji celowych na inne zadania ni¿
okreœlone w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, sposoby jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
Dwie ostatnie uchwa³y wprowadzi³y
zmiany do uchwa³ ju¿ podjêtych. Jedna
z nich dotyczy³a bie¿¹cych, porz¹dkowych korekt do tegorocznego bud¿etu,

Filmowe hity w Œmiglu
Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹
siê w Polsce kina objazdowe. Trafiaj¹ one
ze swoj¹ ofert¹ g³ównie do ma³ych miast,
daj¹c ich mieszkañcom mo¿liwoœæ obejrzenia premier filmowych i najwiêkszych
hitów sezonu. Korzyœæ dla widzów jest

nie do przecenienia, bo nie trac¹ pieniêdzy na dojazd a cena biletów proponowana przez kino objazdowe jest bardzo przystêpna – ni¿sza ni¿ w kinach stacjonarnych.
W Œmiglu ju¿ kilka razy pojawia³o siê
kino objazdowe firmy Outdoor Cinema. W listopadzie
tego roku pod
nazw¹ „Kino Orange” ruszy³o w Polskê z now¹ ofert¹,
a pierwszym z odwiedzonych miast
by³ Œmigiel. O 1000
sala widowiskowa
w Centrum Kultur y by³a przygotowana na przybycie
pier wszych wi-

zaœ druga sprostowañ w numerach ksi¹g
wieczystych dotycz¹cych dzia³ek zwi¹zanych z wyra¿eniem przez radê zgody na
ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u dla
gazoci¹gu wysokiego ciœnienia przebiegaj¹cego przez teren gminy.
W podziêkowaniu za czteroletni¹ pracê
na rzecz gminy wszyscy radni otrzymali
okolicznoœciowe listy oraz pami¹tkowe
albumy, które wrêczali Jan Józefczak –
przewodnicz¹cy rady i burmistrz Wiktor
Snela.
AKA
fot. A. Kasperska

dzów. Dzieci z oddzia³u „O”, wchodz¹c
do sali po czerwonym dywanie, mog³y siê
poczuæ jak w prawdziwym kinie. W tym
dniu odby³y siê dwa seanse kinowe –
„Mysi agenci” – dla dzieci i o godz. 1800
„Œniadanie do ³ó¿ka” (film, którego premiera odby³a siê 10 listopada).
Dla abonentów sieci Orange kino objazdowe ma dodatkow¹ promocjê – po wys³aniu SMS o treœci „kino” pod nr 2360
otrzymuj¹ oni SMS z kodem, który po
okazaniu w kasie 30 minut przed seansem upowa¿nia do zabrania ze sob¹ na
seans jednej osoby. Mo¿na w ten sposób
mieæ 2 bilety w cenie jednego. Zapraszamy do korzystania z tej oferty.
Informacje o kolejnych seansach bêd¹
dostêpne na plakatach i na stronie internetowej www. ck-smigiel.pl.
M.D.
foto M.D.
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Wyniki wyborów samorz¹dowych do Rady Miejskiej Œmigla
Okrêg wyborczy nr 1 obejmuj¹cy 5 mandatów
1. G³osów wa¿nych oddano
1907
596
375
221

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. BIA£AS Maria Krystyna
2. BOROWSKI Longin Romuald

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
682
1. ADAMCZEWSKI Wojciech
489
2. STACHOWIAK Maria Jolanta
66
3. KAMINIARZ Stanis³aw Florian
62
4. WAWRZYNIAK Ma³gorzata Barbara
65
Lista nr15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
1805
1. SCHILLER Roman
559
2. KLEM Rafa³ Marian
514
3. STRZELCZYK Danuta
389
4. KOLANOŒ Maciej Franciszek
174
5. DEKIERT Tadeusz, lat 57
169
Lista nr 18 – KW ŒTK
1. CIESIELSKI Wojciech Franciszek
2. DRÓTKOWSKI W³odzimierz Tadeusz
3. JÓZEFCZAK Maria Teresa, lat 47

1190
500
466
224

Lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1. MULCZYÑSKI Piotr Stefan
2. GRZEŒKOWIAK £ukasz Stanis³aw
Lista nr 21 – KW KS „POGOÑ 1929” ŒMIGIEL
1. OGRODOWCZYK £ukasz

486
288
198
372
372

Lista nr 24 – KWW ROMANA APOLINARSKIEGO
150
1. APOLINARSKI Roman
150
Okrêg wyborczy nr 2 obejmuj¹cy 1 mandat
1. G³osów wa¿nych oddano

341

Lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
203
1.SKORACKI Zenon Jan
203
Lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1.WIECZOREK Anna

65
65

Okrêg wyborczy nr 4 obejmuj¹cy 1 mandat
W zwi¹zku z tym, i¿ w okrêgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów by³a równa liczbie mandatów, zarejestrowany kandydat uzyska³ mandat radnego bez przeprowadzenia
g³osowania
Lista nr 23 – KWW Jana Pietrzaka
1. PIETRZAK Jan
Okrêg wyborczy nr 5 obejmuj¹cy 1 mandat
1. G³osów wa¿nych oddano

471

Lista Nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1.¯AK Lech

210
210

Lista Nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
91
1.OGRODOWCZYK Leon
91
Lista Nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
88
1.MIKO£AJCZAK Lech Marian
88
Lista nr 18 – KW ŒTK
1.J¥DER Urszula

70
70

Lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1.MAŒLAK Marek Kazimierz

12
12

Okrêg wyborczy nr 6 obejmuj¹cy 1 mandat
1. G³osów wa¿nych oddano

273

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
32
1.¯AK Marcin
32

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
108
1. STACHOWSKI Eugeniusz Stanis³aw
108

Lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
93
1.¯ACZYK Zdzis³aw
93

Lista nr 15 –KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
155
1. ADAMCZAK-PUK Arleta
155

Lista nr 20 KWW M£ODZI GMINY ŒMIGIEL
1.£¥CZNY Krzysztof

Lista nr 18 KW ŒTK
1. RATAJCZAK Teodozja
Okrêg wyborczy nr 3 obejmuj¹cy 1 mandat
1. G³osów wa¿nych oddano

78
78

148
148

Okrêg wyborczy nr 7 obejmuj¹cy 1 mandat
W zwi¹zku z tym, i¿ w okrêgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów by³a równa liczbie mandatów, zarejestrowany kandydat uzyska³ mandat radnego bez przeprowadzenia
g³osowania

347

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
79
1.DOLCZEWSKA Eliza
79

Lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
1. SPLISTESER Alfred Jan
Okrêg wyborczy nr 8 obejmuj¹cy 2 mandaty

Ä
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1. G³osów wa¿nych oddano
789
Lista nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
954
1.KASPERSKI Wies³aw
623
2.DRZEWIECKI Marian Zbigniew
331
Lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE 154
1.BURDYKA Wiktoria Zuzanna
154
Okrêg wyborczy nr 9 obejmuj¹cy 1 mandat
1. G³osów wa¿nych oddano

413

Lista Nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
83
1.BIA£A Krzysztofa Maria
83
Lista Nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
127
1.TURLIÑSKI Bogdan
127

Lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE 203
1.GRZELCZYK S³awomir Krzysztof
203
Okrêg wyborczy nr 10 obejmuj¹cy 1 mandat
1. G³osów wa¿nych oddano

461

Lista Nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
42
1.KASPERSKI Jaros³aw Kazimierz
42
Lista Nr 15 – KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA
115
1.JÓZEFCZAK Jan
115
Lista nr 19 – KW FORUM DEMOKRATYCZNE
1.NOWAK Ireneusz Stanis³aw
Lista Nr 22 – KWW VIOLETTY KAROLCZAK
1.KAROLCZAK Violetta

99
99
205
205

Wyniki wyborów samorz¹dowych do Rady Powiatu Koœciañskiego
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ –
473
1. KASPERSKI Marian Albin
152
2. CIEŒLA Józef
161
3. NOWICKI Jan Piotr
128
4. KRYŒ Henryk Jan
32
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE –
986
1 WALACHOWSKI Krzysztof
572
2. RUCIÑSKI Jerzy Micha³
137
3. NOWAK Daria
30
4. POTOCKA-Miœ Ewa Katarzyna
37
5. WYPYCH Wincenty Alojzy
97
6. BIA£Y Pawe³
65
7. WOJTKOWIAK Alojzy
48
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP –
1 368
1. SOWA Magdalena Agnieszka
257
2. STACHOWIAK Stefan Eugeniusz
333
3. LEWANDOWSKA Lidia Maria
156
4. PRIMEL £ukasz
265
5. STACHOWSKI Roman Jan
182
6. GRZESIAK Marcin Pawe³
39
7. APOLINARSKA Marta
69
8. GIL Przemys³aw
67

Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. THIEL Adam Seweryn
126
2. PANASIUK Wincenty
44
3. SENFTLEBEN-SAMOL Halina Maria
58
4. NADOBNA Eliza Maria
36
5. SZUMACHER Barbara Dorota
25
6. NOWACKA-WIECZOREK Ewa
46
Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE ZIEMIA KOŒCIAÑSKA –
1 667
1. CIEŒLA Jerzy Jan
298
2. FORNALIK Ryszard Marcin
175
3. KOPIENKA Karol
223
4. BANASIK Feliks
353
5. GRACZYK Marian Krzysztof
95
6. POLESZAK-KRACZEWSKA Wies³awa
114
7. RATAJCZAK Zygmunt
59
8. SNELA Wiktor Roman
350
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA
POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE ZIEMI KOŒCIAÑSKIEJ
–
121
1. SZYMAÑSKA Adrianna Ma³gorzata
25
2. HANDKE Krzysztof
39
3. MIKO£AJCZAK Marian
24
4. DOLATA Natalia
19
5. JAŒKOWIAK Magdalena
14

Wyniki g³osowania na Burmistrza Œmigla
1. Liczba uprawnionych do g³osowania
2. Liczba glosuj¹cych
3. Liczba g³osów wa¿nych

13.880
5.648
5.494

Na kandydatów oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

1. SNELA Wiktor Roman – KW Porozumienie Ziemia Koœciañska
3739
1. WALACHOWSKI Krzysztof – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1755
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Rada Miejska VI kadencji zaprzysiê¿ona
Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej
Œmigla VI kadencji odby³o siê w czwartek, 2 grudnia. W sk³ad Rady wesz³o szeœciu nowych radnych: Arleta AdamczakPuk, Violetta Karolczak, Wojciech Adamczewski, S³awomir Grzelczyk, Krzysztof
£¹czny i Lech ¯ak oraz oœmiu doœwiadczonych samorz¹dowców: Wojciech Ciesielski, W³odzimierz Drótkowski, Wies³aw Kasperski, Marian Drzewiecki, Zenon Skoracki, Alfred Splisteser, Jan Pietrzak i Roman Schiller.
Najwa¿niejszym punktem obrad by³o zaprzysiê¿enie nowej Rady, a tak¿e wybór
jej przewodnicz¹cego oraz zastêpcy. Rajcy jednomyœlnie zdecydowali, ¿e na czele Rady Miejskiej stanie Wies³aw Kasperski. Jego zastêpc¹ zosta³ Roman Schiller.

Ponadto wy³oniono Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie:
Marian Drzewiecki przewodnicz¹cy,
S³awomir Grzelczyk, Rafa³ Klem,
Wojciech Adamczewski oraz Alfred Splisteser.
Wybrany ponownie na urz¹d Burmistrza Œmigla
Wiktor Snela
przedstawi³ nowej
Radzie sprawozdanie o stanie gminy na
koniec kadencji.
Zaprzysiê¿enie Burmistrza Œmigla odbê-

dzie siê na kolejnej sesji, 6 grudnia.
AKA

Uwolnij swoje mo¿liwoœci z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
Dobiega koñca projekt pt "Uwolnij
swoje mo¿liwoœci", który od stycznia bie¿¹cego roku jest prowadzony w gminie
Œmigiel przez tutejszy Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej. To ju¿ kolejny projekt, na który OSP otrzyma³ dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego - Priorytet VII Promocja integracji spo³ecznej,
Dzia³anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddzia³anie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej.
Za uczestniczkami aktualnie realizowanego projektu kilka miesiêcy wytê¿onej
pracy, któr¹ musia³y pogodziæ z dotychczasowymi obowi¹zkami. Zadaniem projektu by³a aktywizacja kobiet i podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu "Uwolnij swoje mo¿liwoœci" 10 kobiet wziê³o udzia³ w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowe-

go, prawa pracy oraz psychologii.
Wszystkie panie skorzysta³y z zajêæ grupowych, jak równie¿ spotkañ indywidualnych z w/w specjalistami. Dla pañ zorganizowano szkolenie z BHP, ppo¿
i pierwszej pomocy. Osiem kobiet ukoñczy³o kurs na prawo jazdy kat. B. Pierwsze z nich maj¹ ju¿ za sob¹ pozytywnie
zdany egzamin praktyczny. Uczestniczki projektu odby³y szkolenia zawodowe
w wybranych przez siebie kierunkach:
siedem w kursie komputerowym wraz z
obs³ug¹ kas fiskalnych, dwie w kursie
stylizacji paznokci i cztery w kursie florystycznym. Uczestniczki projektu skorzysta³y z badañ lekarskich.
Przez ca³y czas trwania projektu z beneficjentkami œciœle wspó³pracowali pracownicy socjalni. Motywowali panie do
systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych warsztatach i spotkaniach.
Udzielali wsparcia rzeczowego.
Uwieñczeniem projektu by³a impreza integracyjna, która
odby³a siê Nowej
Wsi ko³o Œmigla.
Dla uczestniczek
projektu oraz ich
rodzin zaplanowano gry i zabawy integracyjne.
Dla dzieci zakupiono drobne
upominki,
a uczestniczkom
projektu wrêczono dyplomy za
aktywny udzia³.
Panie, które przy-

st¹pi³y do projektu, wykaza³y siê du¿¹
odwag¹ oraz odpowiedzialnoœci¹. Systematycznie uczêszcza³y na organizowane
warsztaty, spotkania czy kursy zawodowe. Wszystkie wywi¹za³y siê z podpisanych kontraktów socjalnych.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
wyra¿a uznanie dla wszystkich kobiet,
które wziê³y udzia³ w projekcie, sk³adaj¹c jednoczeœnie s³owa podziêkowania za
wytrwa³oœæ i zaanga¿owanie. Realizacja
projektu by³a satysfakcjonuj¹ca nie tylko dla uczestniczek, ale tak¿e dla pracowników socjalnych oraz koordynatora projektu, którzy przekonali siê o celowoœci
zrealizowanego przedsiêwziêcia.
Projekt "Uwolnij swoje mo¿liwoœci" by³
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, a zarz¹dzany przez
kierownik Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
- Barbarê Kudersk¹ oraz koordynatora Izabellê Szablewsk¹. Z uczestniczkami
projektu œciœle wspó³pracowali pracownicy socjalni Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu.
Izabella Szablewska
foto archiwum
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Osiemnaœcie ma³¿eñskich par, które
pó³ wieku temu w œmigielskim Urzêdzie
Stanu Cywilnego wypowiedzia³y sakramentalne „tak”, zosta³o odznaczonych
medalami prezydenta RP za „D³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Uroczystego
wrêczenia odznaczeñ dokona³ 5 i 9 listopada w Sali Œlubów burmistrz Œmigla
Wiktor Snela. ¯yczenia jubilatom z³o¿yli
równie¿ Jan Józefczak – przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, wiceburmistrz Wies³awa Poleszak-Kraczewskiej oraz Danu-

na

dobre

i

ta Marciniak – skarbnik Œmigla.
Tak, jak piêædziesi¹t lat temu, zabrzmia³
Marsz Mendelsona oraz s³owa ma³¿eñskiej przysiêgi. Wzniesiono te¿ toast za
pomyœlnoœæ jubilatów.
Z³ote gody obchodzili Maryla i Marian
Kosmacz, Janina i W³adys³aw Piecuch,
Zofia i Mieczys³aw Szymañscy ze Starego Bojanowa, œmigielanie: Stefania i Kazimierz Kiciñscy, Teresa i Jerzy Szymañscy, Cecylia i Czes³aw Kominowscy, Krystyna i Stanis³aw WoŸni, Stefania i Stani-

Za ojczyznê
Okolicznoœciowa poranna msza œw.
odprawiona 11 listopada, celebrowana
przez proboszcza parafii p.w. NMP Wniebowziêtej ks. kan. Zygmunta Bartkowiaka, rozpoczê³a w gminie Œmigiel obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Kolejna czêœæ
uroczystoœci odby³a siê na œmigielskim
rynku pod obeliskiem upamiêtniaj¹cym
wymarsz œmigielan do powstania o wolnoœæ Ziemi Wielkopolskiej.
Podnios³ego nastroju doda³ obchodom
udzia³ pocztów sztandarowych szkó³, organizacji i instytucji funkcjonuj¹cych na
Ziemi Œmigielskiej, a tak¿e oprawa mu-

zyczna w wykonaniu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej i chóru „Harmonia”.
Wi¹zanki pod miejscami pamiêci narodowej z³o¿y³y przyby³e delegacje.
Uroczystoœæ zorganizowali harcerze œmigielskiego Hufca ZHP przy wspó³pracy
Urzêdu Miejskiego, Centrum Kultury,
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz miejscowych organizacji.
Dzieñ zakoñczy³ popo³udniowy koncert
zorganizowany przez Centrum Kultury
w Œmiglu. Rozpocz¹³ siê prelekcj¹ Wojciecha Ciesielskiego, który przedstawi³

z³e
s³aw Kaczmarkowie, ma³¿eñstwa z Koszanowa: Irena i Jerzy Wojciechowscy,
Jadwiga i Józef Janiccy, z Robaczyna:
Helena i Teodor Roszkowiakowie, Krystyna i Jan Wojtkowiakowie, Zofia i Bronis³aw Bertholdowie, Przysieki Polskiej:
Kazimiera i Andrzej Szymañscy, Felicja
i Edward KaŸmierczakowie, Sp³awia:
Wanda i Zygmunt Grzelczykowie, Bielaw: Janina i Jan Kupka oraz Poladowa:
Stanis³awa i Stanis³aw Gorlasowie.
AKA, foto A. Kasperska

historiê naszego narodu od czasu zaborów po odzyskanie niepodleg³oœci.
W programie koncertu nie zabrak³o patriotycznych pieœni. Na scenie pojawi³y
siê wokalistki Studia Piosenki „Muzol”:
Emilia Ziegler, Anna Tomaszewska i Ma³gorzata Kozak. W zupe³nie nowych aran¿acjach wykona³y one pieœni „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko” oraz „Piechota”. Koncert zakoñczy³ chór „Harmonia” pieœniami „Ojczyzno moja”, „Matki
leœnych”, „Gdzie s¹ kwiaty z tamtych lat”,
„Bia³y krzy¿” „Œwiêta mi³oœci kochanej
ojczyzny”, „Czy jest piêkniejszy kraj na
Ziemi”.
AKA, M.D.
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Bo¿e Narodzenie w Œmiglu w 1926 roku
Dobiega koñca kolejny rok kalendarzowy. W naszych domach rozpoczynaj¹
siê intensywne przygotowania do œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i jest tak ju¿ od wielu, wielu lat. Nie inaczej by³o w 1926 roku
w Œmiglu. Rok ten by³ bardzo trudny
w dziejach naszego narodu, gdy¿ w maju
dosz³o w Warszawie do bratobójczych
walk, w wyniku których zginê³o blisko
400 rodaków. Nie dziwi wiêc treœæ wiersza opublikowanego w Œmiglu w okresie przedœwi¹tecznym:
Oto op³atkiem pó³ siê ³ami¹c
Godz¹ zwaœnieni, smutni krzepi¹ ducha,
I ziemia ca³a cisz¹ nocy g³ucha,
W modlitwie pieœni dziœ siê z niebem brata.
Pomoc¹ w przygotowaniach do œwiat s³u¿y³y liczne reklamy œwi¹teczne. Handlowcy tak zachêcali klientów:
Bacznoœæ! Zupe³na wyprzeda¿ przedœwi¹teczna towarów galanterii mêskiej i garderoby mêskiej, dla ch³opców i dzieci. Parasolki, laski, czapki, kapelusze, ko³nierze,
krawaty, rêkawiczki, skarpety i wiele innych piêknych rzeczy sprzedaje po zni¿onej cenie
Jan Ziegler obok koœcio³a parafialnego.
albo
Stosowne podarki gwiazdkowe jak: œliczne kartona¿e, zawieraj¹ce myde³ka z perfumem najlepszej jakoœci, pocz¹wszy od z³
1,65, 3,25, 4 – i dro¿sze oraz inne jak:

myd³a francuskie, perfumy francuskie i.t.d.
poleca tanio
Drogeria Poznañska St. Kotecki
Œmigiel Rynek 27
Spo³eczeñstwo miasta i okolicy by³o informowane o imprezach i uroczystoœciach przygotowanych na okres œwi¹teczny przez ró¿ne organizacje i stowarzyszenia, np.:
Staraniem Tow. M³odych Polek oraz dru¿yny harcerskiej im. ks. J. Poniatowskiego
odegra w II œw. Bo¿ego Narodzenia o godz.
8-ej wieczorem punktualnie w Strzelnicy
przedstawienie z nastêpuj¹cym programem:
- Jase³ka polska w 3 obrazach w/g ks.
£ukaszkiewicza
- „Jestem rabusiem”
Po przedstawieniu zabawa dla publicznoœci. Miejsce rezerwowe 2 z³., I miejsce
1,5 z³, II miejsce 1 z³., wstêp na salê 0,50z³.
W „Orêdowniku Œmigielskim” ukaza³ siê
artyku³, w którym napisano m.in.:
„Gdy chodzi o takie filary naszej pañstwowoœci jak prawo i armia, to nie wolno nam
¿adn¹ miar¹ milczeæ, jeœliby mia³ je dotykaæ choæby cieñ podejrzenia. Zdrowe
i ¿ywotne s¹ te pañstwa, które potrafi³y
i jedno i drugie zachowaæ nieskazitelnymi.”
Zgodnie z tradycj¹ kilka przyk³adów,
z czego œmiali siê wówczas nasi przodkowie:

O przysz³ym poœle
- Ha! Widzê, ¿e z niego ju¿ nic nie bêdzie.
- Gdy doroœnie, niechaj sobie pos³em zostanie.
Nieporozumienie
- Popatrz siê, mê¿ulku, ca³y dywan ochlapany atramentem! Przecie¿ to ogromna
szkoda.
- Có¿ znowu! ...jaka szkoda? W biurze dostanê atramentu, ile zechcê.
Wyt³umaczy³
- Tatusiu, co to znaczy biurokrata?
- To jest taki pan, co siedzi za krat¹ i kpi
sobie z petentów.
Niew³aœciwa ksi¹¿ka
- Nie ma ju¿ u pana tego subiekta, który
by³ tak dowcipny? – pyta dama ksiêgarza.
- Nie, proszê pani – odpowiada zapytany
– musia³em go oddaliæ. Jeden z klientów
przyszed³ tutaj ze swoj¹ narzeczon¹ dla
wybrania ksi¹¿ek na podró¿ poœlubn¹
i niech sobie pani wyobrazi, ¿e ten ³otr
poda³ pannie ksi¹¿kê p.t. „Mój osio³ek i ja.
Opowiadanie dla dorastaj¹cej m³odzie¿y.”
W szkole
Nauczyciel: Co dosta³eœ na gwiazdkê?
Uczeñ: Maszynkê do golenia.
Nauczyciel: - Jak to? Czy¿ 10-letni ch³opiec
siê goli?
Uczeñ: - Ojciec powiedzia³, ¿e bêdzie jej
u¿ywa³ tylko tak d³ugo, a¿ nie wyrosn¹ mi
broda i w¹s.
Jan Pawicki

¯yczliwy dla innych
W Przedszkolu Samorz¹dowym
w Œmiglu grupa „Skrzatów”, „Dinozaurów”, „Je¿yków” i „Promyczków” realizowa³a projekt edukacyjny „Umiem byæ
¿yczliwy dla innych”. G³ównym za³o¿eniem przedsiêwziêcia by³o utrwalenie
zasad wspó³¿ycia w grupie i w domu, stosowanie s³ów grzecznoœciowych i okazywanie pomocy. Bardzo ciekaw¹ form¹
okaza³o siê „pude³ko dobrych uczynków”, do którego rodzice w domu wrzucali koralik za ka¿de dobre zachowanie
swojej pociechy. PóŸniej dzieci wraz z rodzicami wykona³y z koralików „kwiatek
uprzejmoœci”, który zosta³ wyeksponowany w przedszkolu, w k¹ciku plastycznym.
Podczas realizacji projektu wychowawcza okaza³a siê zabawa „Budujemy dom”,
bajka „Szewczyk Dratewka” i wiersz
„Rzepka”, które pokaza³y przedszkolakom, jak wa¿ne jest wspólne dzia³anie

w celu osi¹gniêcia wytyczonego
zadania. Du¿o radoœci dzieciom
i rodzicom przynios³y popo³udniowe zajêcia warsztatowe, podczas
których uczyli siê
wspó³pracy popr zez wspólne
prace plastyczne,
masowanie balonem oraz pl¹sy.
Uwieñczeniem
dzia³añ wychowawczo-dydaktycznych by³ konkurs plastyczny „Mój
dom rodzinny”. Mia³ on taki temat, poniewa¿ jesteœmy œwiadomi, ¿e rodzina
jest pierwszym i najwa¿niejszym œrodo-

wiskiem wychowawczym dziecka.
Ewa Nowak
Foto archiwum Przedszkola
Samorz¹dowego w Œmiglu.
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Wieczna warta
Zuchy z 2. ŒDH „S³oneczna Gromada” im. Janka Bytnara „Rudego” w ¯egrówku program poetycko-muzyczny
przygotowany z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci dedykowa³y, zgodnie z harcerskim
zadaniem „Wieczna warta” realizowanym w roku 100-lecia Harcerstwa Polskiego, wszystkim, którzy odeszli na
wieczn¹ wartê, tj. osobom, które odda³y
¿ycie, walcz¹c o niepodleg³¹ Polskê w Powstaniu Wielkopolskim i II wojnie œwiatowej w harcerskim mundurze i którzy
„ca³ym ¿yciem” poœwiêcili siê s³u¿bie harcerskiej. Podczas uroczystego apelu zuchy próbowa³y odpowiedzieæ na pytanie:
Co dzieci mog¹ daæ Polsce? Zachêci³y
równie¿ uczniów i przedszkolaków Szko³y Filialnej w ¯egrówku do wspólnego

œpiewania pieœni
patriotycznych,
piosenek ¿o³nierskich i harcerskich. Przypomnia³y w oparciu
o kronikê szkoln¹
i pami¹tkowy dyplom sylwetki
dzieci bior¹cych
udzia³ w strajku
szkolnym w 1906
roku w ¯egrówku. Wczeœniej
harcerze z Hufca
Œmigiel odwiedzili groby zmar³ych ¿o³nierzy i harcerzy na naszych cmentarzach, zapalili znicze i umieœcili chor¹-

Spacerem po lesie

giewki z has³em „Pamiêtamy o Was”.
B. £awniczak
foto archiwum

S³oneczna
i ciep³a jesieñ to
okazja do spacerów i wycieczek
na ³ono natur y.
Okazjê tak¹ mia³y
najm³odsi uczniowie z klas I-III
oraz oddzia³u
przedszkolnego
szko³y w Bronikowie, które zaprosi³ do lasu leœniczy Sebastian
Jankowski. Dzie-

ci pos³ucha³y opowieœci o jesiennym lesie, o zmianach zachodz¹cych w przyrodzie o tej porze roku, gatunkach drzew,
warstwowej budowie lasu. Dowiedzia³y
siê tak¿e, dlaczego drzewa gubi¹ liœcie,
i dlaczego s¹ one kolorowe. Spacer leœnymi dró¿kami, wœród ró¿nobar wnych
drzew i po szeleszcz¹cych liœciach dostarczy³ wszystkim niezapomnianych wra¿eñ. Ka¿de dziecko wróci³o do szko³y
z darami lasu, dla jednych by³y to bukiety z kolorowych liœci, dla innych ¿o³êdzie
lub kasztany, a nawet ostatni podgrzybek.
Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
foto archiwum Zespo³u Szkó³
w Bronikowie

uczniów klas I-III
gimnazjum zorganizowany zosta³ przegl¹d prezentacji multimedialnych na temat
szkodliwoœci u¿ywek, tj. nikotyny,
alkoholu, narkotyków.
W konkursie plastycznym pierwsze miejsce zaj¹³
Piotr Krupka (kl.
II), drugie Agata
Ambrowczyk (kl.
I), trzecie Wiktoria Michalska (kl.
III). Najciekawsz¹ piosenkê profilaktyczn¹ zaœpiewali uczniowie klasy IV
szko³y podstawowej. Gratulujemy zwyciêzcom!
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rze-

czowe ufundowane przez Gminn¹ Komisjê ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Œmiglu.
Karolina Fr¹k
foto archiwum

Podsumowanie kampanii
W Samorz¹dowym Gimnazjum
i Szkole Podstawowej w Bronikowie 15 listopada odby³a siê impreza profilaktyczna „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”. Jej g³ównym przes³aniem by³o promowanie zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia, wolnego
od œrodków odurzaj¹cych.
Impreza podsumowa³a tegoroczn¹ kampaniê „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” w szkole. Jej szkolny koordynator Karolina Fr¹k
– pedagog oraz Magdalena Bartkowiak
– opiekun Samorz¹du Szkolnego przygotowa³y dla uczniów bogaty program konkursów, pokazów i atrakcji.
Imprezê rozpoczêto od podsumowuj¹cej
kampaniê prezentacji multimedialnej.
Nastêpnie rozstrzygniêty zosta³ konkurs
plastyczny dla uczniów wychowania
przedszkolnego oraz klas I-III nauczania
zintegrowanego „Pijê, palê, wiêc nie rosnê”. Odby³ siê równie¿ konkurs dla klas
IV-VI szko³y podstawowej na najciekawsz¹ piosenkê profilaktyczn¹, a dla
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Zachowaj TrzeŸwy Umys³ w ¯egówku
W paŸdzierniku w Szkole Filialnej
w ¯egrówku podsumowano kampaniê
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³”. Najpierw
wszyscy chêtni mogli wykazaæ siê umiejêtnoœciami sportowymi podczas turnieju tenisa sto³owego, który odby³ siê pod
kierunkiem Danuty Strzelczyk. Mecze
by³y niezwykle zaciête. Ka¿dy chcia³ pokonaæ przeciwnika i przejœæ do kolejnego etapu. W kategorii przedszkolaków
I miejsce zdoby³a Oliwia Szuster, pokonuj¹c Olê D³u¿yk i Kacpra Drozdka.
Wœród uczniów najlepsi okazali siê Filip
Zalisz, Wiktoria Szlafka i Felicja Œliwiñska. Nastêpnie zorganizowano turniej
wiedzy zdrowotnej, w którym wziê³y
udzia³ trzy dru¿yny. W ka¿dym zespole
by³ uczeñ z klasy I, II i III. Przygotowano
dla nich kilka zadañ
zwi¹zanych ze zdrowiem i czystoœci¹ oso-

bist¹. Uczniowie
uk³adali has³a
z rozsypanek sylabowych i wyrazowych, rozwi¹zywali zagadki
s³owne i rysunkowe. Zwyciê¿y³a
dru¿yna w sk³adzie: Maciej D³u¿yk, Angelika Kozikowska i Kaja
Gawron. Dzieci
bior¹ce udzia³
w turniejach
otrzyma³y nagrody ufundowane
przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Œmiglu –
rakietki do gry w tenisa, pi³eczki, skakan-

ki, kredki, pisaki i notesy.
Pozdrawiam

E. Lemañska

Zajêcia z tablic¹
29 listopada
dzieci Filialnej
Szko³y w ¯egrówku uczestniczy³y
w zajêciach edukacyjnych w Lic e u m O g ó l n okszta³c¹cym
w Œmiglu. Zajêcia
odby³y siê z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Tablica taka

jest narzêdziem pozwalaj¹cym na pracê
w szerszym zakresie metodami aktywnymi z wykorzystaniem technologii informacyjnej. W Szkole Filialnej w ¯egrówku ju¿ przedszkolaki poznaj¹ pracê
z komputerem. Do dyspozycji maj¹ te¿
wiele programów edukacyjnych i dostêp
do Internetu.
Dzieci w tym dniu odwiedzi³y równie¿
miejsce pamiêci osób pomordowanych
w czasie II wojny œwiatowej.
B. £awniczak
foto archiwum

P³ywanie to moje nowe hobby
Do koñca listopada trwa³y lekcje nauki p³ywania dla 60 dzieci, uczestników
zajêæ œwietlic terapeutycznych w Machcinie, Bronikowie, Czaczu, ¯egrówku,
Starym Bojanowie i Œmiglu prowadzone
w ramach projektu „P³ywanie moje nowe
hobby. Ta inicjatywa Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych realizowana jest w naszej gminie
po raz drugi. Tym razem p³ywacy podzieleni zostali na 2 grupy, pocz¹tkow¹, która rozpoczê³a swoj¹ przygodê z p³ywa-

niem, oraz grupê zaawansowan¹ z³o¿on¹
z uczestników ubieg³orocznego kursu
podstawowego. Zajêcia rozpoczê³y siê
w kwietniu 2010 i trwa³y do koñca roku
szkolnego. „Spotkania w wodzie” zosta³y wznowione po przerwie wakacyjnej.
Kurs odbywa³ siê na p³ywalni Akwawit
i sk³ada³ siê z 24 lekcji prowadzonych
przez doœwiadczonych nauczycieli – trenerów. Opiekê podczas podró¿y i pobytu na basenie nad grupami sprawowali
wychowawcy œwietlic terapeutycznych,

nauczyciele i cz³onkowie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Œrodki na realizacjê projektu przekaza³o w kwocie 12.600,00 z³ Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zaj ê æ S p o r t o w o - R e k re a c y j n y c h d l a
Uczniów. Pozosta³e 50 % kosztów pochodzi z bud¿etu gminy Œmigiel i jest finansowane ze œrodków Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Monika Ka³ek

Komunikat dla odbiorców wody
Zak³ad Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny
w Œmiglu Sp. z o.o. zawiadamia, ¿e z powodu prac modernizacyjnych sieci wodoci¹gowej, zwi¹zanych z pracami kanalizacyjnymi (z przy³¹czami, przebudow¹
wêz³ów, zerwania sieci i.t.p.) w okresie:
listopad-grudzieñ w miejscowoœciach:
Œmigiel, Poladowo, Nowa Wieœ, Kosza-

nowo okresowo mo¿e wystêpowaæ pogorszenie jakoœci wody (barwa). Pozosta³e parametry wody nie odbiegaj¹ od
normy.
Po ka¿dorazowym zdarzeniu sieæ bêdzie
p³ukana. Je¿eli mimo to wyst¹pi pogorszenie jakoœci wody, prosimy o zg³aszanie takich informacji (numery kontakto-

we umieszczone na stronie www.smigiel.pl w zak³adce: „informacje praktyczne”).
Za niedogodnoœci i utrudnienia w dostawie wody pitnej przepraszamy. Dziêkujemy za zrozumienie i wspó³pracê.
Prezes Zarz¹du
Wies³aw Zbiorczyk

grudzieñ/2010

Pos³uchaj rad policjanta
Najbardziej nara¿one na dzia³anie
oszustów s¹ osoby starsze i mieszkaj¹ce
samotnie. Policjanci Wydzia³u Prewencji
KPP w Koœcianie spotykaj¹ siê z seniorami z terenu powiatu koœciañskiego, by
informowaæ, jak uchroniæ dobytek i zdrowie przed dzia³aniem sprawców.
Oszuœci mieszkaniowi zawsze dzia³aj¹
w ten sam sposób. Podaj¹ siê za wnuków,
znajomych wnuków, hydraulików, obs³ugê bloku, pracowników s³u¿by zdrowia,
wolontariuszy. Zazwyczaj do wytypowanej ofiary dzwoni ktoœ podaj¹cy siê za
cz³onka rodziny. Mówi, ¿e jest chory i zachrypniêty, dlatego mo¿e go „babcia” nie
poznaæ po g³osie. Prosi o po¿yczenie gotówki, bo np.: potrzebuje ich na ¿yciowy
interes albo okazyjny zakup, albo jest
w sytuacji kryzysowej. Nastêpnie oszustwnuczek mówi, ¿e sam nie mo¿e przyjœæ
i wyœle po pieni¹dze kolegê lub kole¿ankê. Po¿yczaj¹cy zwykle póŸniej dzwoni¹
do rodziny, aby potwierdziæ czy przesy³ka dotar³a – dowiaduj¹ siê wtedy, ¿e padli ofiar¹ oszusta.
GDY ODEZWIE SIÊ DZWONEK – POMYŒL, ZANIM OTWORZYSZ !
Oto niektóre sposoby dzia³ania oszustów:
„Na urzêdnika” – przybysz (kobieta lub
mê¿czyzna) wzbudza zaufanie, twierdzi,
¿e jest przedstawicielem konkretnej –
najczêœciej znanej – firmy, instytucji itp.
Jego faktycznym zadaniem jest wejœcie

do mieszkania, aby zorientowaæ siê, co
mo¿na ukraœæ i zrobi to jeœli nadarzy siê
okazja.
„Na kupca” – bêdzie proponowa³ sprzeda¿ towarów (sprzêt RTV, gospodarstwa
domowego, kosmetyki) lub kupno (u¿ywanej odzie¿y, mebli, dywanów), oferuj¹c bardzo atrakcyjne ceny.
„Na pracownika” – sprawca powie, ¿e
przyszed³ coœ naprawiæ lub sprawdziæ,
ostentacyjnie pokazuje przy tym narzêdzia œlusarskie lub hydrauliczne. Przy
okazji fikcyjnej naprawy bacznie lustruje nasze lokum. W innym przypadku nachalny przybysz bêdzie proponowa³ us³ugê remontow¹ lub konserwacyjn¹. Powinno to wzbudziæ nasz¹ podejrzliwoœæ,
zw³aszcza, jeœli „fachowiec” ¿¹da zaliczki za wykonanie robót – mo¿e j¹ wzi¹æ
i nie pokazaæ siê wiêcej.
„Na cudzoziemca” – goœæ mówi „nieporadnie” po polsku, ale na tyle, by go zrozumieæ, czêsto ma ciemn¹ karnacjê. Sposób ten jest wykorzystywany zw³aszcza
przez kobiety, którym nierzadko towarzysz¹ dzieci. Próbuj¹ oferowaæ atrakcyjne towary zagraniczne, prosz¹ o wodê,
o wsparcie pieniê¿ne. Jest to doskona³a
metoda na „oszacowanie” zamo¿noœci
gospodarza b¹dŸ bezpoœrednie wykorzystanie naiwnoœci starszych ludzi.
PAMIÊTAJMY, ¯E TO OKAZJA CZYNI
Z£ODZIEJA !
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TO SIÊ MO¯E PRZYDAÆ:
- nigdy nie zostawiajmy nieznajomych
goœci samych, nawet na czas zaparzenia
herbaty,
- po ³yk wody do po³kniêcia tabletek odsy³aj go do s¹siada, który mieszka z doros³ym synem,
- nie siêgajmy w ich obecnoœci do domowej skrytki z pieniêdzmi, nie szukajmy
¿adnych wa¿nych dokumentów, zaœwiadczeñ, trac¹c ich w ten sposób z oczu,
- warto mieæ pod rêk¹ nieco gotówki na
niespodziewane wydatki, jeœli jest jednak
potrzebna wiêksza suma, lepiej poczekaæ,
a¿ bêdziemy sami, by j¹ przygotowaæ;
mo¿na przecie¿ umówiæ siê na inny termin, a przy okazji jeszcze raz rozwa¿yæ
„wyj¹tkowo korzystn¹” ofertê,
- najpewniejszym miejscem dla naszego
dorobku jest konto i skrytka bankowa,
- zanim wpuœcimy kogokolwiek do mieszkania, sprawdŸmy to¿samoœæ przybysza
– mo¿na obejrzeæ legitymacjê s³u¿bow¹
lub sprawdziæ inny dokument, którym
siê legitymuje,
- d¹¿my do tego, aby przy takich wizytach towarzyszy³ nam ktoœ z domowników lub s¹siadów,
- najlepiej nie korzystaæ z okazjonalnych
transakcji czy innych mo¿liwoœci szybkiego zysku – mog¹ byæ one powodem
naszych póŸniejszych rozczarowañ
i strat.
Oprac. KWP w Poznaniu

Teraz My
W naszej gminie odbywa siê realizacja kolejnego projektu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – „Teraz My – m³odzi, aktywni i kreatywni”
Ty razem jest to projekt maj¹cy na celu
zwiêkszenie aktywnoœci edukacyjnej
i spo³ecznej m³odzie¿y w wieku 14-18.
Chêtnych by³o du¿o, ale zgodnie z za³o¿eniami i harmonogramem w po³owie listopada wybrano 20 uczestników. Ju¿
20 listopada odby³y siê pierwsze zajêcia
warsztatowe z zakresu pozyskiwania
œrodków na realizacjê projektów oraz
wsparcia merytorycznego przy realizacji pomys³ów. Zajêcia te prowadzi³a trenerka z Centrum PISOP w Lesznie. Podczas zajêæ m³odzie¿ pracowa³a w grupach, czêœæ zajêæ prowadzona by³a w formie warsztatów.

M³odzie¿ uczestnicz¹ca w projekcie walczy o nagrodê 3000 z³ na
realizacjê przedsiêwziêcia – akcji
m³odzie¿owej na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej (pomys³ na tak¹ inicjatywê lokaln¹
uczestnicy z³o¿¹
w formie wniosku
i pr zyst¹pi¹ do
konkursu „Sposób
na nudê”, który Stowarzyszenie og³osi
w ramach projektu).
Jest to ju¿ drugi realizowany projekt
z EFS, na kwotê 43038, 00 z³ – Stowarzyszeniu Inicjatyw Spo³ecznych INGA przyznano ca³¹ kwotê, o jak¹ wnioskowa³o.

Partnerem stowarzyszenia jest Zarz¹d
Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Œmiglu.
Projekt trwa, a my chêtnie bêdziemy prezentowaæ jego kolejne etapy.
M.D.
foto archiwum
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W nagrodê zegarek
27 paŸdziernika – Œmigiel
Ok. godz. 1310 zatrzymano kieruj¹cego
toyot¹ 30-latka ze Œmigla, badanie wykaza³o 2,4 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.
6 listopada – Stare Bojanowo
Najprawdopodobniej wieczorem uszkodzono drzwi tarasowe domu w St. Bojanowie, straty to ok. 6000 z³. Sprawca dzia³a³ pod nieobecnoœæ domowników,
wszystko wskazuje na to, ¿e by³a to próba w³amania.
6 listopada – Koœcian
Ok. godz. 1050 na pl. Wolnoœci, zatrzymano kieruj¹cego vw passatem 61-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel, badanie wykaza³o 0,9 promila alkoholu w organizmie
kontrolowanego.

Szczególn¹ skutecznoœci¹ i czujnoœci¹ wykaza³ siê policjant œmigielskiego
posterunku st. sier¿. Micha³ M³ynarek.
Funkcjonariusz uj¹³ mieszkañca s¹siedniej gminy, który regularnie podkrada³
kostkê brukow¹ zakupion¹ przez œmigielski samorz¹d do utwardzenia targowiska w mieœcie. W sumie z³odziej wywióz³ 10 metrów kwadratowych kostki.
Ostatecznie, dziêki sprawnemu dzia³aniu
œmigielskiego policjanta materia³ wróci³
na plac budowy.
O uhonorowanie stró¿a prawa do burmi-

strza Œmigla zwróci³ siê kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu. Zak³ad jest wykonawc¹
robót prowadzonych na targowisku oraz
jego zarz¹dc¹. Podziêkowania, gratulacje
oraz nagrodê – markowy zegarek Micha³
M³ynarek odebra³ z r¹k burmistrza Wiktora Sneli 28 paŸdziernika, w obecnoœci
swojego prze³o¿onego Krzysztofa Kuciaka, kierownika Posterunku Policji w Œmiglu, Wies³awy Poleszak-Kraczewskiej –
zastêpcy burmistrza oraz Feliksa Banasika – kierownika ZGKiM.
AKA
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K r zy¿ówka

Has³a krzy¿ówki
1. jednostka miary powierzchni gruntów
2. staro¿ytny kap³an celtycki
3. sieæ hipermarketów budowlanych
4. flejtuch, niechluj, brudas
5. inaczej cysterna
6. staropolska szata mêska
7. postêpuj¹cy zgodnie z prawem
8. ... Duczmal – dyrygentka
9. zaburzenie pracy tarczycy
10. znany portal plotkarski
11. stara odmiana jab³oni
12. rozmna¿anie przez podzia³, cebule,
k³¹cza
13. chêtnie odwiedzane przez turystów
pañstwo arabskie
14. pob³a¿liwoœæ
15. pielêgniarka w spodniach
16. zimowy parkiet
17. dzieñ poprzedzaj¹cy œwiêto Bo¿ego
Narodzenia
18. zas³u¿ony zwi¹zek zawodowy
19. olej...
20. atrybut wêdkarza
21. zamszowy owoc
22. kozio³ek Makuszyñskiego
23. rodzaj miodu
24. umiejêtnoœæ odmawiania i wyra¿ania
opinii
25. polityka zag³ady narodu

#-----------------------------------Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 9/10
brzmia³o: „Zabawa Andrzejkowa”.
Nagrodê – KUBEK SUPERKRZY¯ÓWKOWICZA ufundowany przez firmê PoliColor w Œmiglu otrzymuje Halina Nowak

ze Œmigla.
Kubek (po uprzednim dostarczeniu fotografii) do odbioru w zak³adzie fotograficznym „Poli-Color”, ul. Ogrodowa 5.

Kupon konkursowy „WŒ” nr 11/10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

#------------------------------------
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Wojskowa akcja promocyjna
3 listopada w Urzêdzie Miejskim Œmigla burmistrz Wiktor Snela spotka³ siê
z pp³k dypl. Andrzejem Stenk¹, wojskowym komendantem Komendy Uzupe³nieñ w Lesznie. Celem spotkania by³o
omówienie wspó³pracy w zakresie promocji dzia³añ na rzecz obronnoœci na terenie gminy Œmigiel. Szczególn¹ uwagê
zwrócono na intensyfikacjê akcji informacyjnej dotycz¹cej rekrutacji i zasad funkcjonowania Narodowych Si³ Rezerwowych (NSR). Rozmowy zakoñczy³y siê
podpisaniem porozumienia w przedmiotowej sprawie.
Narodowe Si³y Rezerwowe (NSR) to ¿o³nierze rezerwy, którzy wyra¿aj¹ chêæ
pe³nienia s³u¿by wojskowej. S¹ gotowi do
realizacji zadañ w przypadku realnych
zagro¿eñ militarnych i niemilitarnych
zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Zajmuj¹ stanowiska s³u¿bowe w jednostkach wojskowych zgodnie z nadanym przydzia³em kryzysowym.
Proces przyjêcia ¿o³nierza rezer wy
(ochotnika) do NSR zaczyna siê w Wojskowej Komendzie Uzupe³nieñ (WKU)
od z³o¿enia wniosku na zawarcie kontraktu na wykonywanie obowi¹zków w ramach NSR.W WKU zostan¹ przedstawione uwarunkowania dotycz¹ce s³u¿by
wojskowej w ramach NSR oraz mo¿liwe
do obsadzenia stanowiska s³u¿bowe w
ró¿nych jednostkach wojskowych na terenie ca³ego kraju.
Pracownik WKU stwierdzi równie¿, czy
nie ma przeciwwskazañ do obsadzenia
wybranego stanowiska. Jeœli nie ma formalnych przeszkód, ochotnik zostaje
skierowany do wybranej przez siebie jednostki na tzw. kwalifikacjê. Kwalifikacjê
przeprowadza komisja powo³ana przez
dowódcê jednostki i obejmuje sprawdzian z wychowania fizycznego, weryfikacjê przygotowania zawodowego oraz
rozmowê kwalifikacyjn¹.
Po zaakceptowaniu ¿o³nierz rezerwy podpisuje z dowódc¹ jednostki wojskowej
kontrakt na wykonywanie obowi¹zków
w ramach NSR na okreœlonym stanowisku s³u¿bowym w tej jednostce wojskowej. Kontrakt stanowi podstawê do nadania przydzia³u kryzysowego. Z chwil¹
jego nadania ¿o³nierz staje siê ¿o³nierzem
Narodowych Si³ Rezerwowych.
¯o³nierzowi NSR przys³uguje mo¿liwoœæ
dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo sta¿u, kursu lub specjalizacji,
zw³aszcza w specjalnoœciach wojskowych
wymagaj¹cych podwy¿szonych kwalifikacji zawodowych. Zapewnia to jednoczeœnie zdobycie cennych umiejêtnoœci

przydatnych tak¿e na cywilnym rynku
pracy. ¯o³nierze NSR bêd¹ równie¿ mieli pierwszeñstwo przy ubieganiu siê o zatrudnienie w urzêdach administracji publicznej na stanowiskach zwi¹zanych
z obronnoœci¹ kraju. Ponadto w trakcie
s³u¿by ka¿dy ¿o³nierz bêdzie mia³ mo¿liwoœæ ci¹g³ego podwy¿szania kwalifikacji
oraz awansu na kolejne stopnie wojskowe. Pe³nienie s³u¿by wojskowej w ramach NSR daje mo¿liwoœæ udzia³u w misjach wojskowych poza granicami kraju,
a tak¿e wst¹pienia do zawodowej s³u¿by
wojskowej.
Oprócz wy¿ej wymienionych korzyœci
¿o³nierzom NSR przys³uguj¹ œwiadczenia
za czas s³u¿by. S¹ to: uposa¿enie za ka¿dy dzieñ s³u¿by wojskowej, zwrot kosztów przejazdów do miejsca pe³nienia s³u¿by, prawo do nagród z tytu³u wzorowej
realizacji zadañ s³u¿bowych,
bezp³atne zakwaterowanie zbiorowe,
bezp³atne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe,
bezp³atne wy¿ywienie.
Dodatkowo s³u¿ba w ramach NSR gwarantuje ¿o³nierzom opiekê medyczn¹
i stomatologiczn¹, stabilnoœæ zawodow¹
(urlop w zak³adzie pracy na czas s³u¿by
i szkolenia w NSR przy zachowaniu praw
do awansu, nagród, urlopów, ochrony
socjalnej itp.). Ponadto ¿o³nierzom NSR
z niepe³n¹ emerytur¹ wojskow¹ czas
czynnej s³u¿by wojskowej w NSR wliczony zostanie do wys³ugi emerytalnej.
Natomiast do obowi¹zków s³u¿bowych
¿o³nierzy NSR w czasie pokoju nale¿y
odbywanie æwiczeñ wojskowych rotacyjnych oraz pe³nienie okresowej s³u¿by
wojskowej. Æwiczenia wojskowe rotacyjne to czynna s³u¿ba wojskowa pe³niona
w wymiarze do 30 dni w danym roku kalendarzowym realizowana w czasie æwiczeñ jednodniowych i krótkotrwa³ych.
Terminarz æwiczeñ planowany na dany
rok wynika z rocznego programu szkolenia jednostki wojskowej.
Przepisy dotycz¹ce
s³u¿by w ramach
NSR gwarantuj¹
¿o³nierzowi rezerwy, który posiada
nadany przydzia³
kr yzysowy, tr wa³oœæ zatrudnienia.
Oznacza to, ¿e stosunek pracy z tym
¿o³nierzem, bêd¹cym jednoczeœnie
pracownikiem, nie

mo¿e byæ przez pracodawcê wypowiedziany ani rozwi¹zany. Dotyczy to zarówno pobytu w jednostce wojskowej i wykonywania w tym czasie zadañ w ramach
æwiczeñ wojskowych, jak i w ca³ym okresie obowi¹zywania nadanego przydzia³u
kryzysowego. Nie dotyczy jedynie umów
o pracê zawartych na okres próbny, na
czas okreœlony lub na czas wykonania
okreœlonej pracy, a tak¿e wtedy, gdy pracodawca mo¿e rozwi¹zaæ stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzêdnika). Sytuacja taka mo¿e wyst¹piæ równie¿ w przypadku og³oszenia
upad³oœci lub likwidacji zak³adu pracy
albo likwidacji stanowiska pracy, a tak¿e
w przypadkach zwolnieñ grupowych.
O s³u¿bê w NSR mo¿e ubiegaæ siê ka¿dy
¿o³nierz rezerwy posiadaj¹cy wyszkolenie wojskowe, tj. ¿o³nierz, który odby³
zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, nadterminow¹ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów wy¿szych uczelni cywilnych,
s³u¿bê przygotowawcz¹ lub pe³ni³ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹, a tak¿e odbywa³
s³u¿bê kandydack¹. Warunkiem formalnym jest spe³nienie ogólnych wymagañ
dotycz¹cych powo³ania do czynnej s³u¿by wojskowej, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, odpowiedniego wieku
oraz zdolnoœci fizycznej i psychicznej do
pe³nienia tej s³u¿by.
Osoby zainteresowane wiêcej informacji
mog¹ uzyskaæ w punkcie informacyjnym
Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Lesznie – tel. 65 5257222, -24 (centrala 65
5257209, 5205088) oraz na stronach internetowych:
- Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ
w Lesznie – www.leszno.wku.wp.mil.pl
- Ministerstwo Obrony Narodowej –
www.mon.gov.pl
- Sztab Generalny Wojska Polskiego –
www.sgwp.wp.mil.pl
- Portal www.wojsko-polskie.pl
AKA
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Kolejna wymiana polsko – niemiecka w ramach szkolnego projektu
„Comenius”.
Projekt szkolny „Podró¿e – drog¹ do
Europy” ma za sob¹ ju¿ drug¹ wymianê,
tym razem ze szko³¹ w Stralsundzie.
Uczniowie niemieccy przyjechali do Œmigla 25 paŸdziernika. Czeka³a ju¿ na nich
z powitaniem m³odzie¿ ze œmigielskiego
gimnazjum. Partnerzy z Polski, 13 i 14 letni uczniowie bardzo szybko rozpoznali
swoich dotychczasowych „e-mailowych”
kolegów.
Pierwszy dzieñ pobytu w Œmiglu to spacer po mieœcie. Nasz cmentarz parafialny by³ okazj¹ do krótkiej lekcji historii
dla m³odych ludzi z Niemiec, którzy byli
wyraŸnie zaskoczeni obecnoœci¹ tylu
smutnych œladów niemieckich z okresu
II wojny œwiatowej. Bardzo pomóg³ nam
Hubert Zbierski, który na temat miasta
wie po prostu wszystko! Po spotkaniu w
szkole obie grupy uda³y siê na zwiedzanie wnêtrza wiatraków, gdzie wyk³ad
pana Zbierskiego na temat budowy i
funkcjonowania wiatraków dope³ni³ czêœci oficjalnej. Popo³udniu odby³a siê przeja¿d¿ka kolejk¹ w¹skotorow¹ do pobliskiego ¯egrowa i Œniat, czyli zwiedzanie
okolicy najbardziej charakterystycznym
œrodkiem lokomocji dla naszego miasteczka. Wieczorem zmêczona ca³ym
dniem m³odzie¿ mog³a zdecydowaæ siê
na jeszcze jedn¹ atrakcjê – czyli na strze-

lanie z broni Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Œrodowe przedpo³udnie to wspólne lekcje jêzyka angielskiego przeprowadzone
przez Agnieszkê Matuszkowiak i Alinê
Gromnicka-Tañsk¹ oraz zajêcia sportowe w sali gimnastycznej gimnazjum.
Nastêpnie ³yk historii o Œmiglu, czyli prezentacja filmu nakrêconego przez naszych uczniów, w³aœnie w ramach projektu „Comenius”.
W œrodê obie grup zwiedza³y Leszno,
m.in. Muzeum Regionalne i rynek.
Atrakcj¹ by³ godzinny pobyt na krytej
p³ywalni „Akwawit”.
Czwartek to ca³odzienna wycieczka do
Poznania. Krótki objazd autokarem po
centrum Poznania pozwoli³ m³odym
Niemcom na wyrobienie sobie zdania co
do wielkoœci i charakteru stolicy naszego województwa. Du¿e wra¿enie zrobi³
na nich rozmach wszelkich prac budowlanych zwi¹zanych z EURO–2012, a
przede wszystkim g³ówna arena Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej 2012,
czyli stadion LECHA.
Podczas odjazdu grupy niemieckiej dosz³o do wzruszaj¹cych scen. M³odzi ludzie z obu krajów z¿yli siê tak mocno
podczas kilku dni wymiany, ¿e nie próbowali nawet hamowaæ p³aczu. Za kilka

Ma³y Wielki œwiat zaprasza
7 stycznia o godzinie 1900 w sali kinowej Centrum Kultury w Œmiglu odbêdzie
siê pierwszy pokaz II Przegl¹du Slajdów
Podró¿niczych „Ma³y Wielki œwiat” pt.
„Odlotowy Hajduk”. Gospodarzem wieczoru bêdzie Tomasz Stankowiak. Student IV roku Politechniki Poznañskiej na
wydziale technika œwietlna, z zami³owania fotograf, podró¿nik i tancerz Zespo³u Tañca Ludowego Poligrodzianie. Pod-

czas pokazu porwie nas muzyczna mozaika dŸwiêków i obrazów niemal z ca³ego œwiata, zarówno tych formalnych oraz
tych „od kuchni”. Dajmy siê wiec porwaæ
rytmom boliwijskich orkiestr, rdzennych
dŸwiêków z Wysp Wielkanocnych, k¹pielom ze s³oniami i najwy¿ej na œwiecie
po³o¿onymi gejzerami... Co tu wiêcej pisaæ. Musicie koniecznie przyjœæ i dowiedzieæ siê, co jeszcze spotkaæ mo¿e tan-

miesiêcy zobacz¹ siê znów! Tym razem
to m³odzie¿ œmigielska bêdzie goœciem
uczniów w Stralsundzie. Dla uczniów z
obu szkó³ to wspania³a okazja do pe³nego poznania siê, prze¿ycia ciekawej historii i przygody, a dla mnie mo¿liwoœæ
pe³nej realizacji moich marzeñ i planów,
gdy¿ o wymianie ze szko³ami z Niemiec
marzy³em od dawna!
Podczas wymiany w Œmiglu m³odzie¿
pracowa³a te¿ nad s³owniczkiem polskoniemiecko-angielskim, który bêdzie czêœci¹ projektu. Uczniowie z Niemiec i z
Polski potrafili te¿ bez trudu pokonaæ
bariery jêzykowe, zakwaterowanie w rodzinach zapewnia³o naturalne zapoznanie
siê, a codzienne sytuacje zmusza³y do stosowania jêzyka niemieckiego lub angielskiego, co jest zawsze nadrzêdnym celem ka¿dej wymiany.
Program wymiany zosta³ w ca³oœci sfinansowany ze œrodków zgromadzonych na
szkolnym koncie projektu „Comenius”
oraz z dotacji organizacji rz¹dowej: Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y w
Warszawie.
Wojciech Adamczewski
szkolny koordynator projektu
„Comenius”
foto archiwum

cerzy, a co nawet zabiæ...
Serdecznie zapraszam na œwietn¹ zabawê! Zabierzcie swoich znajomych, przyjació³, rodzinê, dzieci, wnuki, dziadków,
wujków, ciocie... by spêdziæ pi¹tkowe
wieczory na – mam nadziejê – ciekawej i
inspiruj¹cej wêdrówce po najodleglejszych zak¹tkach ziemi. Wiêcej informacji o autorach i pokazach II cyklu znajdziecie na oficjalnej stronie:
www.mwswiat.blogspot.com.
Tomasz Stankowiak
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Babcia nie gapcia
„Babcia nie gapcia – wie jak siê zachowaæ, aby swoje zdrowie podreperowaæ” to tytu³ pierwszego w gminie projektu prozdrowotnego skierowanego dla
seniorów. Pomys³odawcami i realizatorami projektu s¹ cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie. Celem zadania jest propagowanie zdrowego stylu
¿ycia wœród osób starszych z terenu
gminy Œmigiel poprzez zorganizowanie
cyklu wyk³adów, treningów, warsztatów
oraz zajêæ sportowo – rekreacyjnych, maj¹cych na celu poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej seniorów. Koordynator programu – Teodozja Ratajczak
zadba³a o to, aby edukacjê zdrowotn¹
seniorów potraktowaæ w sposób kompleksowy. W ofercie stowarzyszenia znalaz³y siê spotkania z lekarzem chorób we-

wnêtrznych oraz geriatr¹, warsztaty z dietetykiem z zakresu zdrowego ¿ywienia
osób w podesz³ym wieku, zajêcia ruchowe, wyjazdy na p³ywalniê oraz warsztaty
z psychologiem. Ponadto zorganizowano
spotkanie z Barbar¹ Kudersk¹, kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, która
przekaza³a uczestniczkom projektu informacje na temat zakresu i form przys³uguj¹cej im pomocy z OPS, oraz spotkanie z instruktorem jogi. Dziêki uprzejmoœci dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Arlety Adamczak-Puk zajêcia odbywa³y siê w salach szko³y. 6 listopada
odby³ siê ostatni warsztat dotycz¹cy podstaw zdrowego ¿ywienia po³¹czony z degustacj¹ potraw. Uczestniczki projektu
wyrazi³y chêæ kontynuacji zajêæ w formie
cotygodniowych spotkañ na aerobiku.
Projekt dofinansowano ze œrodków Urzê-

Jesienne zmagania
Zawodniczki czackich „Orl¹t„ do udanych spotkañ mog¹ zaliczyæ turniej w ramach Ligi Luboñskiej, który odby³ siê
30.10. W kategorii juniorek zwyciê¿y³a
Joanna Maœlak, drugie miejsce zajê³a
Natalia Czeka³a. Na dalszych miejsca
uplasowa³y siê Alicja Maœlak i Dominika
Pelec. Wœród seniorek drugie miejsce
zajê³a Estera Obiega³a.

S³abiej zaprezentowali siê juniorzy. Miejsca poza pierwsz¹ dziesi¹tk¹ zajêli Patryk
Pelec, Szymon Pelec, Rafa³ Pelec, Micha³
¯ak.
Podczas II Okrêgowego Turnieju Kwalifikacyjnego, który odby³ siê 6 listopada
w Osiecznej, du¿y sukces odnieœli równie¿ m³odzi tenisiœci KS Polonia Œmigiel.
Zawodnicy Polonii Wiktoria Skrzypczak,

Zaciêta walka o puchar
7 listopada w sali sportowej Szko³y
Podstawowej w Œmiglu odby³ siê kolejny turniej pi³ki siatkowej mê¿czyzn niezrzeszonych – by³ to VI Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Komendanta Gminnego
Stra¿y Po¿arnej.
Na zaproszenie organizatora – Oœrodka
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
odpowiedzia³o piêæ dru¿yn: SAMI SWOI,
KALOS KHAGATOS AFT, JRG 5 POZNAÑ, OKFiR I i OKFiR II. Turniej rozpocz¹³ siê spotkaniem kapitanów dru¿yn

z sêdzi¹ zawodów, na którym podjêto
decyzjê, ¿e sety bêd¹ rozgrywane do 15
punktów. Mecze rozgrywano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, tak wiêc ka¿da dru¿yna gra³a czterokrotnie. Do ostatniego
meczu trudno by³o przewidzieæ wyniki
koñcowe. Sêdzia Tomasz Fr¹ckowiak
stwierdzi³, ¿e jeszcze nie sêdziowa³ tak
pasjonuj¹cego turnieju. O miejscach koñcowych decyduje najpierw iloœæ zdobytych tzw. du¿ych punktów (2 pkt. za wygrany mecz), nastêpnie iloœæ wygranych

du Marsza³kowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Koœcianie i Gminy Œmigiel.
Monika Ka³ek
foto Monika Ka³ek
Jakub Jankowski okazali siê najlepsi
w kategoriach ¿ak/¿aczka. Wiktoria
Skrzypczak okaza³a siê równie¿ najlepsza w kategorii m³odzik/m³odziczka. Na
podium uplasowali siê te¿ Nikola Kortus
– III miejsce w kat. ¿aczek i Jakub Okoniewski – III miejsce w kat. ¿aków.
Monika Ka³ek

ogó³em setów i wreszcie ró¿nica ma³ych
punktów. O zajêciu pierwszego miejsca
zadecydowa³y w³aœnie ma³e punkty, a dok³adnie – jeden. I miejsce zajê³a dru¿yna
OKFiR I (6 du¿ych punktów, 6 wygranych setów, 31 ma³ych punktów), II miejsce zajê³a dru¿yna KALOS KHAGATOS
(6 du¿ych punktów, 6 wygranych setów,
30 ma³ych punktów), III miejsce SAMI
SWOI, IV OKFiR II i V miejsce JRG 5
POZNAÑ.
OKFiR
foto OKFiR

