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XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

Wœród oœmiu uchwa³ podjêtych na
listopadowej sesji, dwie dotyczy³y

istotnej kwestii wysokoœci nowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê oraz
odprowadzenie œcieków, które bêd¹ obo-
wi¹zywa³y w gminie Œmigiel od nowego
roku.
Radni zatwierdzili przedstawione przez
Spó³kê Wod-Kan nowe stawki za œcieki
i wodê oraz, aby z³agodziæ ich wzrost,
uchwalili dop³atê z bud¿etu gminy do
taryfy za œcieki zarówno dla odbiorców,
którzy korzystaj¹ z systemu kanalizacyj-
nego (2,29 z³ do 1 m3), jak i dla tych, któ-
rzy odprowadzaj¹ œcieki do oczyszczalni
za pomoc¹ wozów asenizacyjnych (25 gr.
do 1 m3). Zgodnie z nowymi taryfami
odbiorcy indywidualni wody zap³ac¹ za
jej 1 m3 o 4 gr. wiêcej, a op³ata abona-
mentowa wzroœnie o 10 gr. Natomiast

gospodarstwa domowe pod³¹czone do
kanalizacji sanitarnej za 1 m3 œcieków
zap³ac¹ o 97 gr. wiêcej, a naliczana op³a-
ta abonamentowa podwy¿szona zostanie
o 52 gr. Dostarczenie 1 m3 œcieków do
oczyszczalni beczkowozem, dziêki uchwa-
lonej dop³acie utrzyma siê na tegorocz-
nym poziomie (do podanych kwot nale-
¿y dodaæ 8% podatek VAT). Oznacza to,
¿e przeciêtna, czteroosobowa rodzina
korzystaj¹ca z sanitarnej kanalizacji, przy
œrednim miesiêcznym zu¿yciu wody
10 m3, zap³aci o 4 z³ wiêkszy rachunek
za wodê i œcieki.
W przypadku odbiorców przemys³owych
cena wody za 1 m3 wzroœnie o 9 gr.
i wyniesie 3,5 1 z³ netto, zaœ op³ata abo-
namentowa zwiêkszy siê o 10 gr.
Na wzrost taryf wp³ywa wiele czynników.
Jednym z istotniejszych jest wysokoœæ

odpisów amortyzacyjnych, które w zwi¹z-
ku z ponoszeniem przez gminê du¿ych
nak³adów inwestycyjnych na infrastruk-
turê wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹,
a przede wszystkim realizacjê unijnego
projektu - budowy systemu kanalizacyj-
nego gminy, znacz¹co wp³ywaj¹ na wiel-
koœæ taryf. Burmistrz Wiktor Snela pod-
kreœli³ na sesji, ¿e zgodnie z unijnymi
dyrektywami o ochronie œrodowiska, na
samorz¹dy, które nie uporz¹dkuj¹ gospo-
darki œciekowej do 2015 roku zostan¹
na³o¿one kary, a zatem jeœli gmina nie
podjê³aby siê budowy kanalizacji i nie
ponios³a tego ciê¿aru teraz, to w bliskiej
przysz³oœci, przy zaniedbanej gospodar-
ce œciekowej, ponios³aby ciê¿ar p³acenia
kar, który niew¹tpliwie odbi³by siê na
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Zak³ad Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny
w Œmiglu Spó³ka z o.o. informuje, ¿e
uchwa³¹ nr XXIX/216/2012 z dnia 29 li-
stopada 2012 r. Rada Miejska Œmigla za-
twierdzi³a taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê i zbiorowego odprowa-
dzania œcieków. Taryfy obowi¹zywaæ
bêd¹ od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r.
Powy¿sze taryfy opracowano zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z póŸn. zm.) oraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
Zatwierdzone taryfy przedstawia poni¿-
sza tabela:
Za wodê:
Grupa 1 - 3,51 z³/m3

- sta³a op³ata abonamentowa na jednego
odbiorcê na miesi¹c - 3,70 z³/ odb./mies.
Grupa 2 - 3,14 z³/m3

WYKAZ TARYF
- sta³a op³ata abonamentowa na jednego
odbiorcê na miesi¹c - 3,70 z³/ odb./mies.
Za œcieki:
Grupa 1 - 7,24 z³/m3

- sta³a op³ata abonamentowa na jednego
odbiorcê na miesi¹c - -.
Grupa 2 - 10,54 z³/m3

- sta³a op³ata abonamentowa na jednego
odbiorcê na miesi¹c - 4,50 z³/ odb./mies.

Jednoczeœnie informujemy, i¿ uchwa³¹ nr
XXIX/217/2012 z dnia 29 listopada
2012 r. Rada Miejska Œmigla uchwali³a
dop³atê do 1 m3 odprowadzonych œcie-
ków:
- dla Grupy 1 w wysokoœci:  0,25 z³/m3,
- dla Grupy 2 w wysokoœci:  2,29 z³/m3.

Po uwzglêdnieniu dop³aty z bud¿etu
Gminy, wysokoœæ op³at dla odbiorców
us³ug przedstawia poni¿sze zestawienie:
DOSTARCZANIE WODY
GRUPA 1: Odbiorcy przemys³owi:

- cena za 1 m3 dostarczanej wody netto:
3,51 z³
- op³ata abonamentowa/miesi¹c netto:
3,70 z³
GRUPA 2: Odbiorcy indywidualni:
- cena za 1 m3 dostarczanej wody netto:
3,14 z³
- op³ata abonamentowa/miesi¹c netto:
3,70 z³
ODPROWADZANIE ŒCIEKÓW
GRUPA 1: Dostawcy nieczystoœci p³yn-
nych - cena za 1 m3 dostarczonych œcie-
ków netto: 6,99 z³
GRUPA 2: Pozostali dostawcy œcieków
- cena za 1 m3 odprowadzonych œcieków
netto: 8,25 z³
- op³ata abonamentowa/miesi¹c netto:
4,50 z³
Powy¿sze ceny s¹ cenami netto. Doliczo-
ny zostanie do nich podatek VAT w wy-
sokoœci 8 %.

Prezes Zarz¹du
Wies³aw Zbiorczyk

bud¿etach mieszkañców gminy.
Szczegó³owy wykaz taryf obowi¹zuj¹cy
po 1 stycznia 2013 r. oraz wysokoœæ do-
p³at prezentujemy w poni¿ej.
Podczas sesji wróci³ tak¿e temat strefy
p³atnego parkowania w Œmiglu. Zmianie
uleg³a wysokoœæ abonamentu normalne-
go, który mog¹ wykupiæ m.in. przedsiê-
biorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w centrum miasta. Rajcy obni¿yli
miesiêczny abonament ze 100 z³ do 80
z³, a pó³roczny z 500 z³ do 400 z³.
Pozytywn¹ opiniê otrzyma³a od rady tak-
¿e uchwa³a dotycz¹ca zmiany geodezyj-
nych granic obrêbów ewidencyjnych
w gminie. Celem tej zmiany jest uporz¹d-
kowanie uregulowañ meldunkowych
mieszkañców w stosunku do przynale¿-
noœci geodezyjnej danej nieruchomoœci.
Korekta dotyczyæ bêdzie obrêbów:
Czacz, Przysieka Polska, Bruszczewo,
Zygmuntowo, Wonieœæ, Karœnice, Kosza-
nowo, Jezierzyce i Gniewowo.
Jak ka¿dego roku w grudniu radni
uchwalili tak¿e program wspó³pracy
Gminy Œmigiel z organizacjami pozarz¹-
dowymi oraz innymi podmiotami dzia³a-
j¹cymi w sferze dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego na rok kolejny - 2013.
Ponadto rada podjê³a uchwa³ê w sprawie
rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ bur-
mistrza Œmigla, która dotyczy³a decyzji
wymiarowych okreœlaj¹cych wysokoœæ
podatku oraz zobowi¹zania do zap³aty
jednego z podatników. Po zapoznaniu siê
z opini¹ Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej radni podjêli uchwa³ê uznaj¹c¹ skar-

gê za bezzasadn¹.
Pozosta³e uchwa³y dotyczy³y porz¹dko-
wych zmian w bud¿ecie gminy na rok
bie¿¹cy oraz zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej na lata 2012 do 2023.
Podczas sesji odby³o siê równie¿ wrêcze-
nie aktów nadania stypendium oraz na-
gród przyznanych
przez Stowarzysze-
nie Oœwiatowe im.
Dezyderego Ch³a-
powskiego uczniom,
mieszkañcom œmi-
gielskiej gminy. Sty-
pendium sta³e otrzy-
ma³a Dominika Pio-
trowska - uczennica
I Liceum Ogólno-
k s z t a ³ c ¹ c e g o
w Lesznie, roczne
stypendium przy-
znano Angelice Do-

lczewskiej - uczenni-
cy Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie. Nato-
miast nagrody otrzy-
ma³y dwie uczennice
Gimnazjum w Broni-
kowie: Natalia J¹der
oraz Angelika Szy-
maniak. Wszystkie
dziewczyny maj¹ wy-
sok¹ œredni¹ z ocen
oraz osi¹gniêcia
w konkursach, za-
równo na szczeblu

szkolnym, jak i wojewódzkim oraz ogól-
nopolskim. Stypendystki odebra³y gratu-
lacje i nagrody z r¹k burmistrza Wiktora
Sneli oraz przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej - Wies³awa Kasperskiego.

AKA
foto A. Kasperska

Stypendyœci

Radni Rady Miejskiej Œmigla
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Od 1 kwietnia 2012 roku w Œmiglu
dzia³a strefa p³atnego parkowania

(SPP) utworzona uchwa³¹ Rady Miejskiej
Œmigla na podstawie przepisów ustawy
o drogach publicznych i ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym. Operatorem SPP
w Œmiglu jest firma Projekt Parking Sp.
z o.o. wy³oniona w drodze postêpowania
przetargowego, zgodnie z ustaw¹ prawo
zamówieñ publicznych.
O funkcjonowaniu strefy oraz nowator-
skim sposobie p³atnoœci za parking z Bur-
mistrzem Œmigla - Wiktorem Snel¹ roz-
mawia Magdalena Dymarkowska.
- Jak podsumuje Pan okres funkcjo-
nowania w Œmiglu strefy p³atnego
parkowania?
- Po oœmiu miesi¹cach funkcjonowania
i dokonaniu kilku poprawek w regulami-
nie SPP mo¿na powiedzieæ, ¿e podstawo-
wy cel, jakim by³o zmniejszenie deficytu
miejsc postojowych i usprawnienie orga-
nizacji ruchu w mieœcie, zosta³ osi¹gniêty.
Od czasu utworzenia SPP nie trzeba to-
czyæ bojów o prawo do zaparkowania sa-
mochodu, a i sposób parkowania znacz-

nie siê poprawi³ zgodnie z wymogami prze-
pisów o ruchu drogowym. Do absolutnej
rzadkoœci nale¿y zaliczyæ sytuacje zastawia-
nia wyjazdu z posesji, czy blokowania wy-
jazdu z parkingu. Warto te¿ przytoczyæ kil-
ka danych liczbowych potwierdzaj¹cych
s³usznoœæ decyzji o wprowadzeniu SPP.
W okresie od kwietnia do koñca listopada
w parkometrach wydano 162 975 biletów,
co w przeliczeniu na miesi¹c daje liczbê
20 372, czyli oko³o 900 biletów dziennie,
albo 100 na godzinê. Oznacza to, ¿e po
uwzglêdnieniu pojazdów parkuj¹cych na
podstawie op³aty abonamentowej oko³o
1000 samochodów dziennie korzysta ze
strefy.
- Jeœli ju¿ Pan burmistrz wspomnia³
o liczbach, to proszê o informacjê,
jakie strefa wygenerowa³a do gmin-
nej kasy wp³ywy?
- Wp³ywy do bud¿etu gminy we wspomnia-
nym okresie od kwietnia do koñca listopa-
da wynios³y ponad 75 000 z³. S¹ i bêd¹
one przeznaczane na wydatki zwi¹zane
z utrzymaniem dróg, czyli bie¿¹ce napra-
wy dróg i chodników, wymiana uszkodzo-

STREFY PARKOWANIA BEZ TAJEMNIC
nych znaków drogowych - zw³aszcza nisz-
czonych bezmyœlnie przez wandali oraz na
poprawê bezpieczeñstwa.
- Wiem, ¿e p³aci Pan za parkowanie
u¿ywaj¹c nie parkometru, ale telefo-
nu komórkowego. Proszê nam przy-
bli¿yæ, jak to dzia³a i czy ka¿dy mo¿e
z tej formy skorzystaæ?
- Owszem korzystam z tej innowacji. Nie
ka¿dy o tym wie, ale op³aty za parkowanie
na terenie Œmigla w SPP mo¿na tak¿e re-
alizowaæ przy pomocy telefonu komórko-
wego z dostêpem do Internetu. Wystarczy
pobraæ i zainstalowaæ w swoim telefonie
odpowiedni¹ aplikacjê i rozpoczynaæ oraz
koñczyæ parkowanie bez koniecznoœci cho-
dzenia do parkometru. Wszelkie szczegó³y
mo¿na znaleŸæ na stronie www.mobilet.pl
lub na ulotce w biurze SPP. Tam te¿ mo¿-
na uzyskaæ niezbêdne informacje jak uru-
chomiæ tê us³ugê. Sam od kilku miesiêcy
z tej us³ugi korzystam, nie tylko w Œmiglu
i dlatego tym, którzy maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ
gor¹co j¹ polecam.
-Dziêkujê za rozmowê.

M.D.

Ju¿ po raz kolejny szko³y z naszej gmi-
ny bra³y udzia³ w konkursie „B¹dŸ

przyjacielem œrodowiska” w kategorii
zbiórka zu¿ytych baterii. Podsumowanie
konkursu odby³o siê tradycyjnie w sali
widowiskowej Centrum Kultury, w Œmi-
glu. Mia³o ono miejsce 17 grudnia.
Uczestniczyli w nim nie tylko przedsta-
wiciele uczniów szkó³ bior¹cych udzia³
w konkursie, ale równie¿ ich dyrektorzy.
Obliczeñ i podzia³u nagród dokona³a, ju¿
26 paŸdziernika, specjalnie powo³ana ko-
misja, której przewodnicz¹cym by³ bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela, a cz³onka-
mi: Gra¿yna Domachowska, Rafa³ Szu-
macher i Joanna Szudra.
Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji
konkursu zdoby³ Zespó³ Szkó³ w Czaczu
za zebranie 259,30 kg baterii, co w prze-

PRZYJACIELE ŒRODOWISKA
liczeniu na jednego ucznia pla-
cówki wynosi 0,9429 kg. Szko-
³a w Czaczu za to osi¹gniêcie
otrzyma³a nagrodê o wartoœci
600 z³. Drugie miejsce i nagro-
dê o wartoœci 500 z³ otrzyma³o
Samorz¹dowe Gimnazjum
i Szko³a Podstawowa w Starej
Przysiece Drugiej, które ze-
bra³o 103, 50 kg baterii (0,4423
kg/ucznia). Trzecie miejsce
z wynikiem 218, 4 kg baterii
(0.4274 kg/ucznia) uzyska³a
Szko³a Podstawowa w Œmiglu.
Przedstawicie szko³y odebrali z r¹k Bur-
mistrza Œmigla nagrodê o wartoœci 400
z³.
Do konkursu przyst¹pi³y równie¿ szko³y
filialne, które oceniane s¹ oddzielnie. Tu

pierwsze miejsce zdo-
by³a Szko³a Filialna
w ¯egrówku, której
uczniowie zebrali po
2,0185 kg baterii osi¹-
gaj¹c wspólny wynik
54,50 kg  otrzymali za
to pomoce dydaktycz-
ne za 300 z³. Drugie
miejsce nale¿a³o do
Szko³y Filialnej
w Wonieœciu, która
otrzyma³a nagrodê
wartoœci 200 z³ za ze-

branie 62 kg baterii, co w przeliczeniu
na jednego ucznia placówki wynios³o
1,3191 kg.
Tradycj¹ spotkania podsumowuj¹cego
zbiórkê s¹ wystêpy artystyczne promu-
j¹ce ekologiê. Tym razem na scenie po-
jawi³y siê a¿ trzy grupy. Pierwsza repre-
zentowa³a szko³ê w Wonieœciu i zachwy-
ci³a wszystkich, nie tylko bogat¹ deko-
racj¹ i barwnymi strojami, ale i g³êbokim
ekologicznym przes³aniem. Nastêpnie na
scenie zabrzmia³y piosenki harcerskie
w wykonaniu zuchów 2 ŒDH „S³onecz-
nej Gromady”, a po nich w zabawnym
przedstawieniu pod tytu³em „Jak ksi¹¿ê
Przystojniak zosta³ ekologiem” wyst¹pi-
li uczniowie z Czacza (foto str. 19).

M.D.
foto M.DymarkowskaPrzedstawiciele zwyciêskiej szko³y z Czacza

Reprezentanci najlepszej szko³y filialnej
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W  Przedszkolu Samorz¹dowym
             w Œmiglu, w dniach od 19 do 23
listopada 2012 r. zorganizowano cykl za-
jêæ wychowawczo-dydaktycznych w zwi¹z-
ku z obchodami przypadaj¹cymi na 25 li-
stopada Œwiatowego Dnia Pluszowego Mi-
sia. Uroczystoœæ rozpoczêto od udekoro-
wania ró¿nej wielkoœci misiami oraz napi-
sem o œwiêcie niedŸwiadka holu w przed-
szkolu.
Wszystkie przedszkolaki przynios³y
swoje przytulanki, opowiada³y o nich,
œpiewa³y ko³ysanki i tañczy³y z nimi.
Poza tym uczy³y siê piosenek i wierszy
o misiach. S³ucha³y opowiadañ czyta-
nych przez swoich rodziców i nauczy-
cielki, w których g³ównym bohaterem
by³ oczywiœcie miœ. Przedszkolaki wy-
kona³y wspania³e prace plastyczne na
temat „Mój ulubieniec miœ” oraz maski
z jego podobizn¹.
Dzieci bardzo chêtnie bawi³y siê w za-
bawê „Star y niedŸwiedŸ mocno œpi”
i „Poci¹g misiów”.
Uwieñczeniem cyklu zajêæ by³ teatrzyk

„100 LAT” MISIOM I JESZCZE WIÊCEJ
„Bal u misia”, który
panie nauczycielki
zaprezentowa³y swo-
im wychowankom.
Na zakoñczenie ob-
chodów Dnia Pluszo-
wego Misa do przed-
szkola przyszli zapro-
szeni goœcie: Barbara
Mencel i Lidia Skrzyp-
czak. Obie panie przy-
bli¿y³y dzieciom histo-
riê powstania pluszo-
wego misia i prze-

Przedszkole Samorz¹dowe w Œmiglu
wziê³o udzia³ w Ogólnopolskim Pro-

gramie Edukacji Zdrowotnej dla przed-
szkolaków „Akademia Aquafresh”, które-
go celem by³o zwrócenie uwagi najm³od-
szych na koniecznoœæ dbania o higienê
jamy ustnej. Podczas realizacji programu
milusiñscy poznali zasady prawid³owej pie-
lêgnacji zêbów oraz utrwalili nawyk co-
dziennej ich pielêgnacji wraz z bohatera-
mi - Pastusiami: Milky, Lilly i Billy oraz
z Zêbusiem i Szczotkusiem. W programie
poruszone zosta³y zagadnienia zwi¹zane
z profilaktyk¹ stomatologiczn¹, m. in.: jak
prawid³owo dbaæ o zêby, sk¹d siê bior¹

czyta³y opowiadanie o niedŸwiadku.
Przedszkolaki z honorowymi goœæmi
odœpiewa³y „100 lat” wszystkim misiom
i skosztowa³y okolicznoœciowego tor-
tu. Dzieci i nauczyciele bardzo dziê-
kuj¹ Radzie Rodziców Przedszkola Sa-
morz¹dowego w Œmiglu za zasponso-
rowanie tej s³odkiej niespodzianki.

Ewa Nowak
foto archiwum

DBAMY O Z¥BKI Z PASTUSIAMI
zêby, dlaczego nale¿y chodziæ
do lekarza dentysty, co nale¿y
jeœæ, by mieæ zdrowe zêby. Po
zakoñczonych dzia³aniach
edukacyjnych, ka¿dy przed-
szkolak otrzyma³ Dyplom Pa-
stusiowego Przyjaciela, który
da³ dowód temu, i¿ wszystkie
dzieci z pe³nym zaanga¿owa-
niem uczestniczy³y w zajê-
ciach i ju¿ ka¿dego dnia bêd¹
pamiêtaæ o czystych z¹bkach
i lœni¹cym uœmiechu!

Kamila Stam
foto archiwum Dziewczynki z grupy „Misie”

Dzieci ze Szko³y Filialnej w ¯egrów-
ku 4 grudnia 2012 roku zapozna³y siê

z prac¹ wykonywan¹ przez górnika. Z tej
okazji odwiedzi³ ich pan Marcin Drapa³a,
in¿ynier górnik z PGNiG z oddzia³u zielo-
nogórskiego. Przyby³y goœæ zaprezento-
wa³ dzieciom wspania³y mundur górniczy
i czapkê z bia³ym pióropuszem. Najm³od-
szym szczególnie podoba³y siê czako
w zielonym i czerwonym kolorze, a tak¿e
z³ote guziki z symbolami górnika: kilofem
i m³otem. Dzieci dziêki temu spotkaniu do-
wiedzia³y siê tak¿e o tym sk¹d bierze siê

BARBÓRKOWY GOŒÆ
ropa naftowa i gaz ziemny oraz ja-
kie jest ich zastosowanie.
Z okazji œwiêta górniczego „Bar-
bórki” oraz zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia dzieci z³o¿y³y
goœciowi œwi¹teczne ¿yczenia.
W zamian przedszkolaki otrzyma-
³y weso³e o³ówki, a uczniowie ko-
miks pt. "Przygody w œwiecie b³ê-
kitnej energii". Wszyscy uczestnicy tego
wydarzenia otrzymali s³odycze. Spotka-
nie odby³o siê w ramach akcji „Górnik
w przedszkolu i szkole 2012” organizo-

wanej przez PGNiG SA Oddzia³ w Zielo-
nej Górze.

Agnieszka £ochowicz
foto archiwum

Z „Barbórkowym” goœciem
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W ostatnich dniach listopada w Ze-
spole Szkó³ w Bronikowie odby-

PODSUMOWANIE KONKURSU
³o siê podsumowanie konkursu profi-
laktycznego „Zdrowe od¿ywianie”, zor-
ganizowanego przez samorz¹d szkol-
ny na czele z pani¹ Magdalen¹ Bart-
kowiak oraz pani¹ Karolin¹ Fr¹k - pe-
dagogiem szkolnym. Konkurs przezna-
czony by³ dla wszystkich uczniów i do-
tyczy³ profilaktyki zwi¹zanej ze zdro-
wym od¿ywianiem. Zadaniami konkur-
sowymi by³y:
- dla klas 0, I-III SP - piosenka profilak-
tyczna,
- dla klas IV-VI SP - plakat,
- dla klas I-III Gimn. - scenka tematycz-

na.
Uczestników konkursu ocenia³o jury
w sk³adzie: Milena Kucharczak-Sko-
rupka, Paulina Go³êbiewska oraz Zo-
fia Adamczak.
Zwyciêzcami zostali:
- w kategorii pierwszej - klasa III SP,
- w kategorii drugiej - klasa IV SP,
- w kategorii trzeciej - klasa III Gimn.
Wszystkie klasy bardzo aktywnie
uczestniczy³y w konkursie. Zwyciêz-
com gratulujemy!

ZS w Bronikowie
foto archiwum

6 grudnia o godzinie 17-tej do miejskiej
biblioteki w Œmiglu przyby³ œw. Mi-

ko³aj, aby czytaæ maluchom bajki. Zjawi³
siê zadowolony, w czerwono-bia³ym ku-
braku sprzed lat, w takiej¿e czapeczce
krasnoludka, nie bacz¹c na to, ¿e takie-
mu przeroœniêtemu staruchowi w owym
nakryciu g³owy paradowaæ ju¿ nie przy-

MIKO£AJ W BIBLIOTECE - NUDA!!!
stoi. Na oko ten sam, co w ubieg³ym roku
- dobry znajomy naszego kolegi Piotra
B., ale pewnoœci nie mam. Wiadomo, nikt
Miko³ajowi pod brodê zagl¹daæ nie bê-
dzie. Przywita³ siê oklepanym: Hou! Hou!
Có¿ to jest za jêzyk?! Myœlicie mo¿e, ¿e
przy okazji przeczyta³ dzieciakom coœ
extra? Akurat! „Noc œw. Miko³aja” - ha,

ha, autoreklama
w czystej postaci.
Nuda! Nuda prawdzi-
wa - mówiê wam! Tyl-
ko, dlaczego te ma³e
niunie, co to tak licz-
nie na spotkanie przy-
by³y, wpatrywa³y siê
w niego, jak urzeczo-
ne. Ka¿de s³owo spi-
jaj¹c z ust zawoalowa-
nych warstw¹ srebr-
nych paprochów, dla-
czego z namaszcze-
niem odbiera³y pre-
zenty, które rozda-

wa³? Prezenty! Wiecie jakie? Dmuchane
miko³aje z czekolady w sreberku, takie,
co to w marketach jest ich od ..., no w³a-
œnie, dok³adnie tyle ich tam stoi, i to za
grosze.
Dlaczego zatem dzieciaki ³asz¹ siê do
tego brodatego stwora i tak za nim prze-
padaj¹? Wiecie dlaczego? - bo one jesz-
cze wierz¹ w Miko³aja. Magia œw. Miko-
³aja dzia³a. A ja tak pomstujê, bo najzwy-
czajniej w œwiecie im zazdroszczê.

K. Styziñska
foto A. Stró¿yñska

M i³oœæ zaczyna siê wtedy, kiedy
szczêœcie drugiej osoby jest wa¿niej-

sze ni¿ twoje - s³owa Johanna Wolfganga
Goethego mo¿na by uznaæ za kwintesen-
cjê Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Œwiat³o Na-
dziei. Od dziesiêciu lat wolontariusze,
cz³onkowie i przyjaciele tej organizacji w
serca wielu ludzi, przede wszystkim w
serca dzieci i m³odzie¿y niepe³nospraw-
nej, wprowadzaj¹ promyczki s³oñca. To
w tym stowarzyszeniu, czas zatrzymuje
siê, ludzie przestaj¹ pêdziæ, nie odliczaj¹
ka¿dej minuty. Zaczyna liczyæ siê coœ in-
nego, ju¿ nie tylko pogoñ za pieniêdzmi,
a drugi cz³owiek. Mo¿na œmia³o powie-

dzieæ, ¿e mi³oœæ zaczê³a siê razem z
pierwszymi krokami tej organizacji. Dziê-
ki wielu gor¹cym sercom trwa i rozwija
siê ona nadal. 9 grudnia ubieg³ego roku
wszyscy cz³onkowie, przyjaciele, sympa-
tycy stowarzyszenia spotkali siê na wspól-
nej modlitwie, prosz¹c Boga, by wspie-
ra³ ich wszystkich w pielêgnacji tej mi³o-
œci. Tê uroczyst¹ mszê œwiêt¹ odprawili
ksiê¿a parafii pod wezwaniem Œwiête-
go Stanis³awa Kostki, za co wszyscy s¹
im niezmiernie wdziêczni. Symbolicz-
ne kwiaty, wrêczone przez pani¹ pose³,
a zarazem prezes stowarzyszenia - Ma³-
gorzatê Adamczak nie oddadz¹
wdziêcznoœci, jak¹ cz³onkowie stowarzy-

szenia maj¹ wzglêdem ksiê¿y.
Po eucharystii wszyscy udali siê na
spotkanie do restauracji „Marta” po to,
aby móc wspólnie radowaæ siê dzie³em,
które razem stworzyli.
Ludzie, tworz¹cy Stowarzyszenie Po-
mocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³no-
sprawnej Œwiat³o Nadziei buduj¹ od lat
drogê do szczêœcia dla wielu potrzebu-
j¹cych osób. Ka¿dy, nawet indywidual-
nie mo¿e byæ budowniczym takiej dro-
gi. Wystarczy otworzyæ serca i daæ
odrobinê siebie drugiemu cz³owieko-
wi.

A.P.

MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻY WSZYSTKO
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Antoni Firlej żołnierz gen. Stanisława Maczka

Miesi¹c paŸdziernik 2012 roku zosta³
og³oszony przez Senat RP miesi¹-

cem pamiêci gen. Stanis³awa Maczka.
Wœród ¿o³nierzy genera³a nie zabrak³o
mieszkañców ziemi koœciañskiej, a wœród
nich urodzonego w Czaczu Antoniego
Firleja. Aby przypomnieæ postaæ genera-
³a Maczka i jego ¿o³nierzy w Muzeum Re-
gionalnym w Koœcianie zorganizowana
zosta³a okolicznoœciowa wystawa, której
otwarciu towarzyszy³a prelekcja popular-
nonaukowa.
Gen. Stanis³aw Maczek by³ absolwentem
Uniwersytetu we Lwowie. Bra³ udzia³
w I wojnie œwiatowej, a nastêpnie s³u¿y³
w Wojsku Polskim. We wrzeœniu 1939
roku dowodzi³ 10 Brygad¹ Kawalerii,
która by³a przeorganizowan¹ jednostk¹
zmotoryzowan¹, wzmocnion¹ artyleri¹,
broni¹ pancern¹ i przeciwpancern¹.
Przedosta³ siê do Francji, gdzie na czele
dowodzonych oddzia³ów przeszed³ swój
kolejny szlak bojowy. Po ewakuacji do
Anglii w 1942 roku, rozpocz¹³ organizo-
wanie 1 Dywizji Pancernej, która w sk³a-
dzie blisko 16 tysiêcy ¿o³nierzy przesz³a
swój wojenny szlak od Francji, Belgii, Ho-
landii, a¿ do portu w Wilhelmshaven
w Niemczech. Szczególnie ciê¿kie walki

stoczy³a pod Falaise i Saint-Omer we
Francji, Ypres i Gandaw¹ w Belgii oraz
Antwerpi¹ i Bred¹ w Holandii. Genera³
zmar³ 11.12.1994 roku w Edynburgu,
w Anglii, a pochowany zosta³ wœród swo-
ich ¿o³nierzy w Bredzie.
Jednym z ¿o³nierzy gen. Maczka by³ An-
toni Firlej urodzony 14.10.1914 roku
w Czaczu. W 1939 roku zosta³ zmobilizo-
wany do 6 Dywizjonu Artylerii Przeciw-
lotniczej we Lwowie. Po wkroczeniu na
teren Polski wojsk sowieckich 18 wrze-

Polski motocyklista witany przez holender-
skie dziewczyny - wyzwolenie Bredy 1944 r.

œnia 1939 roku przekroczy³ granice Ru-
munii, gdzie zosta³ internowany. W paŸ-
dzierniku 1939 roku przedosta³ siê do
Syrii, a stamt¹d do Francji. Od 11.1.1940
roku s³u¿y³ tam w Wojsku Polskim. Po
kapitulacji Francji przez Afrykê trafia do
Anglii, gdzie s³u¿y³ w 1 Pu³ku Artylerii
Motorowej, a nastêpnie w 1 Pu³ku Arty-
lerii Przeciwlotniczej. Jako dowódca pa-
trolu reperacyjnego tego pu³ku przeszed³
ca³y szlak bojowy dywizji od Normandii
do Wilhelmshaven. Do kraju wróci³
w 1947 roku. By³ odznaczony m.in. Br¹-
zowym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami,
Medalem Wojska, Krzy¿em 1 Dywizji
Pancernej oraz medalami brytyjskimi.
Mieszka³ w Œmiglu, gdzie zmar³ 7 marca
2000 roku. Pochowany zosta³ na cmen-
tarzu w Œmiglu.

Jan Pawicki
Zainteresowanych tematem odsy³amy do
„Witryny Œmigielskiej” nr 22 z 1992 r.,
w którym ukaza³ siê artyku³ pt. „¯ywa
lekcja historii” Huberta Zbierskiego, któ-
rego bohaterem by³ Antoni Firlej. Arty-
ku³ ten jest równie¿ dostêpny na naszej
stronie internetowej www.ck-smigiel.pl,
w dziale „Historia Regionu”.

Redakcja

T aki tytu³ mia³a prelekcja, któr¹
      11 grudnia 2012 r. zorganizowa³o
Centrum Kultury w Œmiglu wraz ze Œmi-
gielskim Towarzystwem Kulturalnym.
Prelekcjê wyg³osi³, znany naszym czytel-
nikom, regionalista koœciañski, autor
wielu artyku³ów i publikacji - Jan Pawic-
ki.
Postaæ Piotra Skargi - polskiego jezuity,
teologa, pisarza i kaznodziei nie ka¿de-
mu jest bliska. Ten czo³owy, polski przed-
stawiciel kontrreformacji, kaznodzieja

CZY KS. PIOTR SKARGA BY£ PATRIOT¥?
nadworny Zygmunta III Wazy, rektor
Kolegium Jezuitów w Wilnie i pierwszy
rektor Uniwersytetu Wileñskiego, pa-
miêtany jest g³ównie jako autor takich
dzie³, jak: „¯ywoty œwiêtych”, „Kazania
na niedziele i œwiêta ca³ego roku”, czy
„Kazania sejmowe”. G³ównie na bazie
tego ostatniego dzie³a prelegent rozwin¹³
tytu³owy temat, daj¹c zebranym okazjê
na wys³uchanie jego obszernych frag-
mentów.

M.D., foto M. Dymarkowska Jan Pawicki

ZAPRASZAMY
NA KONCERTY

21 FIAŁU
WIELKIEJ

ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ

POMOCY
W ŚMIGLU

CZACZU I ŻEGRÓWKU
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Zasypana œniegiem leœna sceneria,
       w œrodku okienko, w którym rozgry-
wa siê akcja. Na tle ciemnych, piekiel-
nych czeluœci, w rytm „Zimy” z Czterech
pór roku Vivaldiego, harcuj¹ dwa diab³y.
Diabe³ki w zasadzie sympatyczne, a ich
igraszki niewinne, dopóki czarty nie
st³uk¹ lustra, którego od³amki rozprysn¹
siê po œwiecie, zamieniaj¹c serca niektó-
rych ludzi w bry³ê lodu. Interesuj¹ce pre-
ludium do „Królowej Œniegu” - spektaklu
kukie³kowego opartego na adaptacji zna-
nej baœni Andersena. I równie intryguj¹-
ce zakoñczenie sztuki z, na pozór tylko,
banalnym przes³aniem, ¿e najwa¿niejsza
w ¿yciu jest MI£OŒÆ.
Przedstawienie od 5 grudnia ogl¹daæ
mo¿na by³o w œmigielskim Centrum
Kultury. Samozwañczy Centrowy Te-
atrzyk Kukie³kowy dzia³a w Œmiglu od
dwóch lat, przygotowuj¹c premiery dwa
razy do roku: w okresie œwi¹tecznym -
z okazji Miko³aja i na Dzieñ Dziecka. Re-
pertuar, typowo dzieciêcy, stanowi¹ ba-
œnie klasyków, bo taki cieszy siê najwiêk-
szym zainteresowaniem m³odego widza.
„Samozwañczy”, który powsta³ z inicja-
tywy pracowników spontanicznie i bez ni-
jakiego przymusu, zyska³ aprobatê dy-
rekcji, rozwija siê i z ka¿d¹ premier¹ do-
skonali aktorskie rzemios³o. Nie tylko
aktorskie zreszt¹, tak¿e lalkarskie i sce-
nograficzne. Pracownicy CK sami wyko-
nuj¹ lalki, a kunsztu w tym wzglêdzie

SAMOZWAÑCZY CENTROWY ZNÓW WYSTAWIA

pozazdroœciæ im mog¹ profesjonaliœci.
Œmigielskie kukie³ki wykonane z niesa-
mowit¹ precyzj¹, odzwierciedlaj¹ charak-
ter granej postaci, a w ich strojach zauwa-
¿a siê dba³oœæ o szczegó³ zgodny z du-
chem epoki. Z roku na rok lepiej wycho-
dzi te¿ prowadzenie lalek na scenie oraz
u¿yczanie kukie³kom g³osu. W potrzebie
(g³osy dzieciêce), twórców wspieraj¹
uczniowie. Nagrania tekstów s¹ przygo-
towywane wczeœniej, firmowi akustycy
opracowuj¹ je, wzbogacaj¹ o starannie

dobrany podk³ad muzyczny i dopiero
z tak przygotowan¹ œcie¿kê dŸwiêkow¹
synchronizuje siê prowadzenie lalek.
Scenografi¹ od lat zajmuje siê artysta
plastyk, Antoni Szulc. To on przygoto-
wuje, stanowi¹ce t³o dla lalek, barwne
plansze, które zmieniaj¹ siê, jak w ka-
lejdoskopie, w zale¿noœci od tego,
gdzie akurat rozgrywa siê akcja sztu-
ki ( tym razem wysz³y wyj¹tkowo ba-
jeczne).
Wprowadza siê te¿ coraz wiêcej efektów
specjalnych (w trakcie przedstawienia
prószy skrz¹cym œniegiem albo spod
sufitu wolno opadaj¹ mydlane bañki),
a odpowiednia gra œwiate³ potêguje na-
strój i dodaje smaczku ca³oœci.
Do tego bardzo przystêpna cena biletów
wstêpu, jedyne piêæ z³otych od dziecka,
w tym podarunek od œw. Miko³aja, który
po pó³godzinnym spektaklu wychodzi do
dzieci, by z nimi porozmawiaæ.
Przedstawienia kukie³kowe to dziœ
rzadkoœæ, w telewizji prawie niespoty-
kana. Œmigielskie Centrum Kultur y
trafi³o w niszê, oferuj¹c dodatkowo coœ
wartoœciowego, porz¹dnie przygotowa-
nego i za niedu¿¹ op³at¹. Nauczyciele
przedszkoli i najm³odszych klas szkó³
podstawowych dobrze o tym wiedz¹,
dlatego chêtnie przyprowadzaj¹ swo-
ich wychowanków na przedstawienia.
„Królow¹ Œniegu” obejrza³o 1083 ma-
³ych widzów. Grono odbiorców powiêk-
sza siê z roku na rok, wykraczaj¹c po-
woli poza granice gminy Œmigiel. Sa-
mozwañczy Centrowy wœród swej wi-
downi goœci³ miêdzy innymi dzieci ze
szkó³ i przedszkoli w Biskupicach, D³u-
¿ynie, Lipnie.
Przedstawienie teatrzyku sta³o siê rów-
nie¿ atrakcj¹ „Spotkania z Miko³ajem”,
które 9 grudnia zorganizowa³y œmigiel-
skie zarz¹dy osiedli.

K. Styziñska
foto Magdalena DymarkowskaOdwa¿ni œpiewali kolêdy

„Spotkanie z Miko³ajem” Pe³na sala na spektaklu

Sceny z „Królowej Œniegu”
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Listopad kojarzy siê wszystkim z desz-
czow¹ pogod¹ i zimnem. Miejska Bi-

blioteka Publiczna w Œmiglu z dniem
5 listopada rozpoczê³a warsztaty dla dzie-
ci ze œmigielskiego przedszkola i naj-
m³odszych klas szko³y podstawowej.
£¹cznie w zajêciach wziê³o udzia³ 18
grup. Tematem by³ wspomniany listopad
oraz deszcz.
Zajêcia rozpoczê³o odczytanie przez bi-
bliotekarkê wiersza Hanny Zieliñskiej pt.
„Listopadowy deszcz”. W oparciu o jego

A ZA OKNEM DESZCZ
treœæ i w³asne spostrze¿enia dzieci opo-
wiada³y o charakterystycznych dla jesie-
ni zjawiskach atmosferycznych, odpo-
wiednim ubiorze i akcesoriach potrzeb-
nych na listopadow¹ aurê. Przez chwilê
mia³o siê wra¿enie, ¿e dzieci rzeczywiœcie
przebywaj¹ na œwie¿ym powietrzu, ponie-
wa¿ z g³oœników komputera wydobywa-
³y siê odg³osy bêbni¹cego deszczu i wia-
tru.
Dodatkow¹ atrakcjê uzyskano za po-
moc¹ ma³ego doœwiadczenia z ulatnia-

j¹c¹ siê par¹. Dziêki niemu przedszko-
laki dowiedzia³y siê, jak powstaje
deszcz. Aby uœwietniæ spotkanie biblio-
tekarki przygotowa³y zabawy przy
utworach Marii Koterbskiej - „Parasol-
ki” i Czerwonych Gitar - „Ci¹gle pada”.
W takt tej muzyki dzieci wykona³y „ta-
niec parasolek” i próbowa³y wystukaæ
na kartkach papieru brzmienie kropel
deszczu.

A.Stró¿yñska
foto A.Stró¿yñska

Parasolki by³y g³ównym atrybutem warsztatów

Miêdzynarodowy Dzieñ Pluszowego
Misia przypadaj¹cy co roku 25 li-

stopada obchodzi³ w tym roku swoje 10-
lecie. Z tej okazji dzieci ze Szko³y Filial-
nej w ̄ egrówku uczci³y ukochanego plu-
szaka w szczególny sposób. Przedszko-
laki wziê³y udzia³ w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym pt. „Rozœpiewany
i roztañczony MIŒ”, wzoruj¹c siê na baj-
kowych bohaterach takich, jak: Miœ
Uszatek i Kubuœ Puchatek oraz na swo-
ich przytulankach. Szkolne dzieci popi-
sa³y siê zrêcznoœci¹ w pos³ugiwaniu siê

DZIEN PLUSZOWEGO MISIA
ig³¹ i nitk¹ i uszy³y w³asne misiowe ma-
skotki.
W pi¹tek, zarówno przedszkolacy, jak
i uczniowie spotkali siê z pani¹ bibliote-
kark¹ - Krystyn¹ Biniaœ, która przedsta-
wi³a dzieciom historiê pluszowego misia
i opowiedzia³a o jego ró¿nych przygo-
dach zamieszczonych w ksi¹¿kach dla
dzieci. Odby³y siê tak¿e wybory na naj-
sympatyczniejszego pluszaka. Zwyciêzc¹
okaza³y siê byæ wszystkie misie. Nastêp-
nie starsi uczniowie czytali przedszkola-
kom fragmenty ksi¹¿ek, gdzie bohate-

rem by³ nie kto inny tylko miœ. Nie za-
brak³o gier i zabaw tematycznych oraz
rysowania portretu ukochanej maskotki.
Wszystkim dopisywa³ œwietny humor.

A. £ochowicz, foto archiwum

Mi³oœnicy misia

Misiowe maskotki i ich twórcyPrezentacja prac konkursowych
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Zarz¹d Osiedla nr 3 w Œmiglu po raz
drugi zorganizowa³ op³atkowe spo-

tkanie dla swoich najstarszych miesz-
kañców. Przy wigilijnym stole, w Re-
stauracji „Marta” seniorzy spotkali siê
12 grudnia. W tym roku z zaproszenia
przewodnicz¹cej zarz¹du - Danuty
Strzelczyk skorzysta³y 44 osoby, a tak-
¿e burmistrz Wiktor Snela oraz ksi¹dz
dziekan Tadeusz Fo³czyñski.
Spotkaniu towarzyszy³y œwi¹teczne
¿yczenia przy op³atku, wspólna modli-
twa, œpiewanie kolêd, tradycyjne potra-
wy oraz s¹siedzkie rozmowy. Dla
wszystkich uczestników osiedlowej
Wigilii zarz¹d przygotowa³ upominki.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp uczniów
Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Dzieci
przygotowa³a Iwona W³och.

OP£ATEK OSIEDLA NR 3

Wszystkim mieszkañcom Osiedla nr 3,
przewodnicz¹ca osiedla -  Danuta
Strzelczyk, ¿yczy radosnych i spokoj-
nych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz

pomyœlnoœci w nadchodz¹cym Nowym
Roku.

D. Strzelczyk
foto archiwum

Na spotkaniu nie zabrak³o burmistrza Wiktora Sneli
i ks. dziekana Tadeusza Fo³czyñskiego

Pami¹tkowe  zdjêcie wszystkich uczestników spotkania

ŒWI¥TECZNE GRANIE

Wsali widowiskowej Centrum Kultu-
  ry w Œmiglu odby³ siê 16 grudnia

2012 roku Koncert Œwi¹tecznyw wyko-
naniu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej ze
Œmigla.  Muzycy Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia uznaj¹ za czas radoœci, zbli¿aj¹ce-
go siê sylwestra oraz  karnawa³u.
W zwi¹zku z tym, w takim radosny kli-
macie rozpoczêli wspólne granie. Na po-
cz¹tku zagrali muzykê znan¹ z filmów ta-
kich, jak „Król Lew” - piosenkê pt.  „Can
you feel the love tonight”, czy z filmu
„Rocky” - piosenkê pt. „Gonna fly now”.
W pierwszej czêœci koncertu nie zabra-
k³o polskiego repertuaru, którym by³o
wykonanie „Z³otych przebojów Krzysz-
tofa Krawczyka”. Nale¿y wspomnieæ, ¿e
nuty do wykonania tej kompozycji M³o-
dzie¿owa Orkiestra Dêta otrzyma³a od za-
przyjaŸnionej orkiestry z ¯ar. By³ to pre-
zent wrêczony na odbywaj¹cych siê we
wrzeœniu ubieg³ego roku  II Jesiennych

Spotkaniach Orkiestr Dêtych w Œmiglu,
na których nasza orkiestra obchodzi³a
swój jubileusz. Najbardziej widowisko-
wym wykonaniem, w tej czêœci koncer-
tu, okaza³a siê byæ aran¿acja, której tytu³
w t³umaczeniu to: „Wêdrówka dooko³a
Œwiata”. W niej bowiem mo¿na by³o us³y-
szeæ fragmenty charakteryzuj¹ce po-
szczególne kraje. Ponadto instrumenta-
liœci, którzy w danym frag-
mencie prezentowali  muzy-
kê wybranego kraju, graj¹c
wstawali z miejsc.
Druga czêœæ koncertu by³a
tradycyjnym odœpiewaniem
kolêd, które rozpoczê³o od-
œpiewanie „Cichej Nocy”.
Publicznoœæ wspiera³a orkie-
strê œpiewaj¹c kolejne 8 ko-
lêd. Po koncercie wszyscy
ze œpiewem w sercach i na
ustach rozeszli siê do do-

mów.
Cz³onkowie orkiestry pragn¹ podziêko-
waæ pracownikom Centrum Kultury
w Œmiglu za pomoc w organizacji kon-
certu. Sw¹ wdziêcznoœæ œl¹ tak¿e wszyst-
kim przyjacio³om i s³uchaczom ich kon-
certu.

P.B.
foto ¯.K.

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta w Œmiglu
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Filia Biblioteczna w Starym Bojanowie
ju¿ po raz kolejny 6 grudnia ub. r.

w³¹czy³a siê do akcji „Ca³a Polska czyta

MIKO£AJKOWE CZYTANIE
dzieciom”. Tym razem goœciem bibliote-
ki i uczniów klas I i III by³a pani Cecylia
Jadach, emerytowana nauczycielka tutej-

szej szko³y.
Mali czytelnicy w wielkim sku-
pieniu s³uchali takich bajek,
jak: „Opowiadania pod choin-
kê” oraz „Niezwyk³y króli-
czek”. By³y to utwory zaczerp-
niête z ksi¹¿ki pt. „Bajki cioci
Beaty” B.B. Jadach z Warsza-
wy, synowej pani Cecyli, która
jest autork¹ wielu wierszy dla
dzieci. Specjalizuje siê ona
zw³aszcza w wierszach pisa-
nych dla dzieci niepe³nospraw-

nych.
Mali s³uchacze nie tylko chêtnie odpo-
wiadali na pytania goœcia, ale i zadawali
p. Jandach wiele w³asnych pytañ. Czas
spotkania umila³y rozmowy o bajkach,
przygotowaniach do œwi¹t, czy odwiedzi-
ny Miko³aja w szkole. Dzieci œpiewa³y
kolêdy, a tak¿e gimnastykowa³y siê pod
bacznym okiem Cecylii Jadach, która
w szkole by³a nauczycielk¹ wychowania
fizycznego.
Spotkanie przygotowa³a bibliotekarka,
Genowefa Pietrzykowska przy wspó³-
udziale nauczycielek „edukacji wcze-
snoszkolnej”.

M.D., foto G. Pietrzykowska
Mali czytelnicy w wielkim skupie-

niu s³uchali bajek

Pod nazw¹ „Serce ma ten, kto ma je
dla innych” odby³ siê 5 grudnia ub.

r. w Zespole Szkó³ w Bronikowie Dzieñ
Wolontariatu, podczas którego zbiera-
no ¿ywnoœæ na rzecz najbardziej po-
trzebuj¹cych, miejscowych rodzin.
Spotkanie odby³o siê w szkolnej œwie-
tlicy, która na tê uroczystoœæ zosta³a
stosownie przyozdobiona.
Na pocz¹tku imprezy uczniowie z³o¿y-
li przyniesione dary do wczeœniej przy-
gotowanego koszyka. W tym dniu do
szko³y przybyli wczeœniej zaproszeni
na tê okazjê goœcie: Maria Depczyñska
i Danuta Boczek wraz z wolontariusza-
mi z Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja
w Œmiglu i z Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych im. J. Kasprowicza w Nie-

SZKOLNY DZIEÑ WOLONTARIUSZA
t¹¿kowie oraz pan Grzegorz G³owacki
wraz z zespo³em muzycznym. Podczas
imprezy zosta³a wyœwietlona prezenta-
cja multimedialna przedstawiaj¹ca
dzia³ania Szkolnego Klubu Wolontariu-
sza. Na scenie wyst¹pili ponadto wo-
lontariusze z klasy I gimnazjum z pio-
senk¹ œwi¹teczn¹ pt. „Jest taki dzieñ”.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym za-
œpiewaniem przez uczniów, nauczycieli
oraz zaproszonych goœci pieœni.
Ca³a impreza przygotowana zosta³a
przez wolontariuszy ze Szkolnego Klu-
bu Wolontariusza (na czele którego
stoi Karolina Fr¹k) oraz przez Wojcie-
cha Ciesielskiego.

Karolina Fr¹k
Opiekun Klubu

W Zespole Szkó³ w Czaczu, 6 grud-
nia 2012 r. odby³ siê II Panel Kole-

¿eñski SUS. Podczas zorganizowanej
uroczystoœci odby³o siê podsumowanie
ca³odziennej pracy przebywaj¹cych

II PANEL KOLEŻEŃSKI SUS
w czackiej szkole nauczycie-
li - panelistów, którzy repre-
zentowali:
- Szko³ê Podstawow¹ im.
Jana Paw³a II w Szczodrzy-
kowie,
- Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia-
³ami Integracyjnymi im.
H. Jordana w Krotoszynie,
- Zespó³ Szkó³ w Starej Przy-
siece Drugiej.
Nauczyciele uczestnicz¹cy
w panelu jednog³oœnie
stwierdzili, ¿e Zespó³ Szkó³ w Czaczu
zas³u¿y³ na tytu³ Szko³y Ucz¹cej Siê.
Uzyskany przez szko³ê certyfikat zo-
sta³ przyznany na lata 2012-2015. Uro-
czystoœæ wrêczenia certyfikatu odby³a
siê w obecnoœci licznie przyby³ych go-
œci, uczniów i ich rodziców oraz pra-

cowników szko³y. Dyrektor - Renata
Stachowska odebra³a z r¹k przedstawi-
cielki Centrum Edukacji Obywatel-
skiej w Warszawie, pani Laury Piotrow-
skiej kolejn¹ „blachê”.

ZS w Czaczu
foto archiwum

Nauczyciele - paneliœci

Wrêczenie tytu³u „Szko³y Ucz¹cej Siê”
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zaprosi³ sportowców,

trenerów, dzia³aczy sekcji i klubów spor-
towych funkcjonuj¹cych na terenie gmi-
ny Œmigiel do wspólnego podsumowania
minionego roku.
W spotkaniu wziêli udzia³: pani Iwona
Bereszyñska - przewodnicz¹ca Rady Po-
wiatu Koœciañskiego, Wiktor Snela - Bur-
mistrz Œmigla, Wies³aw Kasperski - prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla, Wie-
s³awa Poleszak-Kraczewska - zastêpca
Burmistrza Œmigla, Jerzy Cieœla - wice-
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Koœciañ-
skiego, Feliks Banasik - cz³onek Zarz¹-
du Powiatu Koœciañskiego, Stefan Sta-
chowiak - cz³onek Rady Powiatu Koœciañ-
skiego, Marian Drzewiecki - przewodni-
cz¹cy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Œmigla.
Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ego
w 2012 roku dzia³acza spo³ecznego, za-
³o¿yciela Miejsko-Gminnej Rady Sportu,
pana Leszka Balcera.

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2012

Kierownik OKFiR-u, pan Zygmunt Ra-
tajczak podczas spotkania przedstawi³
dzia³alnoœæ sekcji, klubów i oœrodka
w 2012 roku. Nastêpnie uhonorowano
gratulacjami pana Micha³a Szkudlarka,
który z r¹k wojewody wielkopolskiego
odebra³ z³ot¹ odznakê „Za zas³ugi dla
sportu” przyznawan¹ przez Ministra
Sportu i Turystyki. W dalszej czêœci
przyst¹piono do wrêczania dyplomów
i pami¹tkowych statuetek 61. sportow-

com wytypowanym przez macierzyste
kluby. Statuetki otrzymali równie¿
dzia³acze sportowi i trenerzy. Uwieñ-
czeniem „podsumowania” by³y wystê-
py Zespo³u Tanecznego Pryzmat-Bis.
Zespó³ ten dzia³a na terenie Œmigla od
prawie piêtnastu lat, jego za³o¿ycielem
jest pani Aldona Cichocka (daw. Ostrow-
ska). Podczas spotkania zaprezentowa-
³a siê najstarsza grupa, której instruk-
torem jest pani Justyna Ostrowska.

Tak¿e ona wraz ze swoim partnerem,
Paw³em Joniakiem zatañczy³a podczas
tego spotkania.
Burmistrz Œmigla - Wiktor Snela wszyst-
kim obecnym ¿yczy³ wielu sukcesów
sportowych w nadchodz¹cym roku.
Zdjêcia ze spotkania oraz sprawozda-
nie z 2012 roku znajduj¹ siê na stronie
oœrodka - www.okfir.pl

OKFiR
foto OKFiR

W Szkole Filialnej w ¯egrówku
        6 grudnia 2012 r. tradycyjnie
odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Tenisa
Sto³owego. Zawody cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem przedszkolaków,
którzy kibicowali swoim starszym ko-
le¿ankom i kolegom z klasy drugiej
i trzeciej. Po zaciêtej walce pierwsze
miejsce zajê³a Oliwia Szuster, wygry-
waj¹c z Zofi¹ Szlafka i Jonaszem Jêcz.
Zwyciêzcy otrzymali, ufundowane

MIKO£AJKOWY TURNIEJ
przez Radê Rodzi-
ców medale. Pozo-
stali uczestnicy za-
wodów otrzymali na-
grody pocieszania
i gratulacje za wziê-
cie udzia³u i piêkn¹
sportow¹ walkê.

B. £awniczak
foto archiwum

M³odzi tenisiœci
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Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Oprawa muzyczna imprez
tel. 517 455 618

Og³oszenia drobne
Cyklinowanie pod³óg, wykonywa-
nie i renowacja schodów
tel. 721 062 230

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

Przyjmê do pracy przy kompute-

rze, bran¿a odzie¿owa,
Œmigiel.
CV na e-mail: 7mex@wp.pl

Sprzedam œwie¿e wys³odki bura-
czane (mokre) prosto z cukrow-
ni.
tel. 507 141 323

22 listopada - Stare Bojanowo
Ok. godz.1850 policja otrzyma³a zg³osze-
nie, ¿e w Starym Bojanowie n/n spraw-
ca w³ama³ siê do domu jednorodzinne-
go. £upem sprawcy pad³a z³ota bi¿uteria
o ³¹cznej wartoœci 2.500 z³.

8 grudnia - Stara Przysieka Pierw-
sza
Ok. godz. 1910 zatrzymano kieruj¹cego
rowerem 42-letniego mieszkañca gm.
Œmigiel bêd¹cego w stanie nietrzeŸwo-
œci. Badanie wykaza³o 1,82 promila alko-
holu w organizmie kontrolowanego.

10 grudnia - obwodnica Œmigiel
Ok. godz. 1325 na obwodnicy Œmigla kie-
ruj¹cy samochodem m-ki Fiat Ducato 39-
letni obywatel Rumunii, jad¹c od strony
Wydorowa z nieustalonej przyczyny, stra-
ci³ panowanie nad kierowanym pojaz-
dem, w wyniku czego zjecha³ na przeciw-
leg³y pas drogi, doprowadzaj¹c do zde-

rzenia siê lusterkami z pojazdem m-ki
Mercedes Vito kierowanym przez 56-let-
niego mieszkañca pow. leszczyñskiego.
Sprawca zosta³ ukarany MKK.

11 grudnia - Œmigiel
Pod koniec wrzeœnia ub. r. policja otrzy-
ma³a zg³oszenie, ¿e n/n sprawca na tere-
nie jednej z firm w Œmiglu w³ama³ siê do
dwóch zbiorników ciê¿arówek, z których
skrad³ olej napêdowy w iloœci ok. 450 l
o wartoœci ok. 2.500 z³.
Podjête czynnoœci operacyjne kryminal-
nych doprowadzi³y do ustalenia i zatrzy-
mania w dniu 11 grudnia 2012 r. dwóch
sprawców tego przestêpstwa oraz odzy-
skania skradzionego mienia. Zatrzyma-
nymi okazali siê 22-letni i 30-letni miesz-
kañcy powiatu w¹growieckiego, uprzed-
nio karani za podobne przestêpstwa.
Œledczy zajmuj¹cy siê spraw¹ ustalili po-
nadto, ¿e ci sami podejrzani w³amali siê
do trzech zbiorników ciê¿arówek na te-
renie innych powiatów woj. wielkopol-
skiego. Podejrzani przyznali siê ju¿ do
zarzucanych im przestêpstw. W dalszym
ci¹gu kryminalni sprawdzaj¹, czy zatrzy-
mani nie dopuœcili siê tak¿e innych prze-

stêpstw.
Teraz za dokonane przez nich przestêp-
stwa grozi im kara pozbawienia wolno-
œci do lat 10.

14 grudnia - Œmigiel
Ok. godz. 915 w Œmiglu zatrzymano 32-
letniego mieszkañca pow. Koœciañskie-
go, kieruj¹cego samochodem m-ki Citro-
en Jumper wbrew obowi¹zuj¹cemu zaka-
zowi s¹dowemu.

14 grudnia - Wonieœæ
Stra¿nicy Pañstwowej Stra¿y Rybackiej
przekazali w rêce koœciañskiej policji
dwóch mê¿czyzn, których zatrzymali na
gor¹cym uczynku nielegalnego po³owu
ryb na jeziorze Wonieœæ. Zatrzymani do
po³owu wykorzystali sieæ ryback¹. Podej-
rzanym zatrzymano po³owion¹ rybê oraz
sprzêt k³usowniczy. Ryby przekazano do
PZW.
Zatrzymani to dwaj mê¿czyŸni w wieku
20 i 24 lat, mieszkañcy gm. Koœcian.
W przesz³oœci byli ju¿ karani za inne prze-
stêpstwa. Teraz za nielegalny po³ów gro-
zi im kara pozbawienia wolnoœci nawet
do 2 lat.

B liskowschodnie opowieœci o lu-
dziach uwik³anych i pokrzywdzo-

nych przez konflikty polityczne.
Relacje, historie, wydarzenia.
Palestyñskie obozy.
Syryjscy uchodŸcy w Jordanii.
Mechanizmy dyktatury.
Konflikt Izraelsko - Palestyñski.
Choæ pokaz nakreœla sytuacje gor¹cego
kot³a bliskiego wschodu, tak na pewno
nie udziela kompleksowych odpowiedzi.
Wrêcz odwrotnie, pozostawia wiele py-
tañ i mocno miesza w g³owie... i de facto
taki jest tego pokazu cel.
O Autorze:
Pawe³ Graczyk z zami³owania podró¿nik,
a z fachu prawie medyk. Zajmuje siê po-
bie¿nie wieloma rzeczami np.: fotografi¹,
górami, speleologi¹ i jazd¹ na rowerze.
Niczym profesjonalnie, ale co b¹dŸ,

WRÓG U BRAM

wszystko to daje mu du¿o szczêœcia. Wiê-
cej informacji o autorze i jego podró¿ach

http://pawelgraczyk.pl/.
T. Stankowiak

„ma³y Wielki œwiat” - zaprasza na prelekcjê
 1 luty, godz. 1900

Centrum Kultury w Œmiglu
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 1/13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/12
brzmia³o: „CZAS RODZINNYCH SPO-
TKAÑ”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Dominika Napiera³a ze Œmigla.
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).

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

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

www.restauracja-kakadu.pl

Pionowo
1. nazwisko Forresta
2. Castro, dyktator Kuby
3. dywan na œcianie
4. ...Mater
5. potocznie uk³ady scalone
7. dzielnica Warszawy
8. kobieta
9. kieruje transportem
11. klub z Manchesteru
12. rywal Bakomy
13. okrasa
17. Turner, piosenkarka
18. miasto i prowincja w Hiszpanii
23. m³ody obok ³ani
26. angielskie stronnictwo
27. obok przysiadów
28. dawny serial o Ÿrebaku
31.wydaje „Gazetê Wyborcz¹”
33. niszczy ozon
34. porcja bzdur
35. poemat epicki
37. miêdzy poziomem a pionem
38. dwie w aucie
39. panna z filmu A. Wajdy

Poziomo
6. flirciarz
10. coœ wspania³ego
14. mniejsze ni¿ powiaty
15. zespó³ Kory
16. tworzywo przedszkolaka
19. u¿ywana do holowania
20. oszczep legionistów
21. podnios³y styl mowy
22. g³êboka dolina rzeczna
24. hrabstwo ko³o Londynu
25. Emil, czeski biegacz
29. pomys³
30. nieskromny kurowaty
32. Lubaszenko, re¿yser
34. p³etwa ogonowa statku
36. Jim z „The Doors”
40. nastaj¹ na wiosnê
41. wiele ich w lesie
42. litera grecka
43. grecki bóg mi³oœci
44. najm³odsza era geologiczna
45. zbo¿owy Dyzmy
46. do uszczelniania
47. dzieli siê na gemy
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KARNAWA£OWE CO NIE CO
Karnawa³ to czas hucznego œwiêtowania
i ucztowania podczas ca³onocnych zabaw.
W tym roku karnawa³ trwa krótko, bo
od Dnia Trzech Króli (6 stycznia) do
podkozio³ka (ostatki, œledzik, 12 luty). Od
Œrody Popielcowej (13 luty) mamy Wiel-
ki Post. W tym czasie, w myœl tradycji
chrzeœcijañskiej nale¿y powstrzymywaæ
siê od udzia³u w zabawach. Za wyj¹tko-
wy dzieñ karnawa³owego szaleñstwa
mo¿na uznaæ t³usty czwartek - tego dnia
mo¿emy pozwoliæ sobie na spo¿ycie s³o-
dyczy w nieprzyzwoitych iloœciach. Uda-
ne przyjêcie wi¹¿e siê z dobr¹ muzyk¹,
doborowym towarzystwem oraz z odpo-
wiednim menu. Karnawa³owe przyjêcie
nie jest ograniczone ¿adnymi konwencja-
mi. Tego typu przyjêcia potrafi¹ trwaæ do
bia³ego rana, dlatego war to zadbaæ
o odpowiedni poczêstunek. Najbardziej
po¿¹dany jest uniwersalny bufet, czyli
zak¹ski. Bez nich trudno sobie wyobra-
ziæ udan¹ imprezê. Dla zak¹sek wa¿na
jest forma podania, iloœæ, bogactwo ro-
dzajów i odpowiednia dekoracja. Nawo-
³ujê do tego, aby byæ przygotowanym na
tyle, aby gdy zjawi¹ siê goœcie, nie spê-
dzaæ czasu w kuchni. W koñcu karnawa³
bywa nie tylko w Rio, czy w Wenecji, ale
i w naszej kuchni. Przedstawiam wiêc
propozycjê na zak¹ski karnawa³owe:

Utopenec (czeska zak¹ska do biesia-
dy przy piwie)
Sk³adniki:

2 cebule,
Ok. 10 szt. grubej parówki lub kie³basy
z kawa³kami s³oniny (oryginalnie czeskie
špekáèky),
1 papryka czerwona,
1 ³y¿eczka papryki w proszku,
3 z¹bki czosnku,
1 ³y¿eczka pieprzu w kulkach,
1/2 ³y¿eczka gorczycy,
2 - 3 ziarna ziela angielskiego,
2 listki laurowe,
1/2 ³y¿eczki kolendry,
1 ³y¿eczka soli,
1 ³y¿eczka cukru,
Ocet i woda w proporcji 1:3 (na 3 szklan-
ki wody 1 szklanka octu).
Przygotowanie:
Paprykê pokroiæ w paski, cebulê w piór-
ka. Parówki naci¹æ wzd³u¿ oraz przypra-
wiæ je szczypt¹ mielonej papryki. Nastêp-
nie nadziewaæ je cebul¹ oraz papryk¹.
Zagotowaæ zalewê z wody, octu, soli, cu-
kru, ziela angielskiego, liœci laurowych,
kolendry, pieprzu, pozosta³ej papryki
mielonej, czosnku, cebuli i papryki. Pa-
rówki u³o¿yæ w s³oiku i zalaæ ciep³¹ za-
lew¹. Pozostawiæ zamkniête w s³oiku na
minimum 3 dni. Podawaæ z ods¹czony-
mi z zalewy warzywami.

Rolada z ¿ó³tego sera
Sk³adniki:
50 dag ¿ó³tego sera,
2 serki topione,
5 dag mas³a,
3 jaja ugotowane na twardo,
20 dag szynki drobiowej,
Pêczek szczypiorku,
Sól i pieprz.
Sposób wykonania:
¯ó³ty ser w³o¿yæ na chwile do gor¹cej
wody, po czym ods¹czyæ na sicie. Serki
topione i mas³o utrzeæ w misce. Dodaæ
drobno posiekan¹ szynkê, jaja i szczypio-
rek. Ser ¿ó³ty rozwa³kowaæ na pod³u¿ny
placek przyprawiæ i rozsmarowaæ na min.
masê i mocno zrolowaæ. Sch³odziæ w lo-
dówce. Gotow¹ roladê (musi dobrze stê-
¿eæ) pokroiæ w plastry. Podawaæ z sa³at¹
i pieczywem.

Pampuszki z twarogu i ziemniaków
Sk³adniki:
40 dag twarogu,
40 dag ziemniaków,
Jajko,
3 dag m¹ki,
10 dag mas³a,
Pó³ szklanki œmietany,
Sól.
Sposób wykonania:
Ziemniaki umyæ, obraæ i ugotowaæ. Gdy
wystygn¹ wraz z twarogiem zemleæ
w maszynce do miêsa. Do masy dodaæ
jajko, m¹kê i sól. Dok³adnie wyrobiæ.
Z ciasta uformowaæ kulki o œrednicy oko-
³o 2 cm, obtoczyæ w m¹ce lub bu³ce tar-
tej i usma¿yæ na g³êbokim t³uszczu. Po-
dawaæ polane œmietan¹ lub z sosem
czosnkowym.

S³awomir Grzesiewicz

Utopenec

Dzisiaj polecam Pañstwu ksi¹¿kê
Marcina Wrony pt .  „Wrony

w Ameryce”. Autor jest koresponden-
tem telewizji TVN, przebywaj¹cym
w Stanach Zjednoczonych ju¿ od 6 lat.
Z treœci ksi¹¿ki jasno wynika, ¿e autor
jest zachwycony Ameryk¹. Ksi¹¿ka za-
wiera wiele anegdot, ciekawych
i œmiesznych historii. Ameryka opisa-
na przez Marcina Wronê to miniprze-
wodnik po ciekawych miejscach, opo-
wieœci o stylu ¿ycia, o problemach
mieszkañców.
Znajdziemy w niej konkretne wyt³uma-
czenie, dlaczego benzyna w USA jest
o wiele dro¿sza ni¿ u nas, pomimo ¿e
cena 1 litra jest nieporównywalnie
mniejsza ni¿ w Polsce. Dowiemy siê,

KOLOROWA AMERYKA „CZARNEJ WRONY”,
CZYLI CO CZYTAÆ W STYCZNIU

dlaczego amerykañskie mamy z niedo-
wierzaniem krêc¹ g³ow¹ s³ysz¹c o na-
szych urlopach macierzyñskich i beci-
kowym oraz dlaczego nikogo (oprócz
ekipy „Faktów”) nie dziwi sytuacja, ¿e
wyjazd do najbli¿szego sklepu, po pa-
pierosy trwa 1,5 godziny.
Sam autor tak pisze na zakoñczenie
o Stanach Zjednoczonych: „Stany Zjed-
noczone nie s¹ krajem idealnym. Lu-
dzie pracuj¹ tu niezwykle ciê¿ko, ¿eby
zwi¹zaæ koniec z koñcem, a mimo k³o-
potów i przeciwnoœci losu jest tu faj-
nie.”
Ksi¹¿kê czyta siê bardzo szybko. Po-
lecam na zimowe wieczory.

Aldona
Micha³owska
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Dziewi¹tego grudnia w sali sportowej
Szko³y Podstawowej w Œmiglu, spo-

tka³o siê szeœæ dru¿yn walcz¹cych w siód-
mym ju¿ Turnieju Pi³ki Siatkowej o pu-
char Zygmunta Ratajczaka, kierownika
OKFiR-u. Do rywalizacji stanê³y: dwie
reprezentacje Miêdzyszkolnego Zwi¹zku
Sportowego w Lesznie - MOS Leszno 1,
MOS Leszno 2, OKFiR I, Sami Swoi,
Œwiêciechowa, WC NET.
Na pocz¹tku rozgrywki odbywa³y siê
w dwóch grupach. Nastêpnie rozegrano
fina³y o miejsca V-VI, IV-III i II-I.
Zawodnicy podnosili formê ciep³ym po-
si³kiem i pysznym ciastem.
Po emocjonuj¹cych rozgrywkach nade-
sz³a pora na mecz fina³owy rozgrywany
miêdzy dru¿ynami OKFiR I a WC NET.
Przez ca³y mecz ró¿nica punktów by³a
minimalna. Ostatecznie I miejsce wywal-

WALCZYLI O PUCHAR

czy³a dru¿yna WC NET i kapitan tej dru-
¿yny odebra³ puchar. Na II miejscu upla-
sowa³a siê dru¿yna OKFiR I, III miejsce
MOS Leszno 1, IV miejsce Sami Swoi,

V miejsce MOS Leszno 2, VI miejsce
Œwiêciechowa.

OKFiR
foto OKFiR

W niedzielny poranek, 16 grudnia
         w Œmiglu zawita³o najm³odsze po-
kolenie tenisistów sto³owych z ca³ej wiel-
kopolski. Celem ich przyjazdu by³ II Wo-
jewódzki Turniej Kwalifikacyjny Skrza-
tów i ¯aków. W obu kategoriach, skrza-
tów i ¿aków, udzia³ wziê³o 107 zawodni-
ków i zawodniczek. Uroczystego otwar-
cia zawodów dokona³ Burmistrz Œmigla
- Wiktor Snela. Zawody odby³y siê w sali
SP, gdzie, na co dzieñ trenuj¹ i rozgry-
waj¹ mecze zawodnicy Polonii Œmigiel.
Najlepszy w kategorii ¿aków okaza³ siê
Jakub Jankowski z Polonii Œmigiel, któ-
ry w finale pokona³ Damiana Pyœk z Lu-
banty Luboñ. Z naszych podopiecznych

WALKI SKRZATÓW I ŻAKÓW
dalej uplasowali siê
na IV m. Filip Ludwi-
czak, a na V Remi-
giusz Styziñski.
W kategorii skrzatek
II m. zajê³a Oliwia
Szuster, a nasz naj-
lepszy skrzat, £ukasz
Ciorga zaj¹³ III miej-
sce. Gratulujemy!
Wrêczenia medali,
statuetek i nagród dokonali: radny powia-
tu - Jerzy Cieœla i prezes Polonii - Piotr
Mulczyñski. W imieniu zarz¹du klubu
dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili
siê do przeprowadzenia tego turnieju

oraz za wsparcie ze strony Gminy Œmi-
giel, Starostwa Powiatowego i pani pose³
RP - Ma³gorzaty Adamczak.

Piotr Mulczyñski
foto archiwum

Zwyciêski ¿ak - Jakub Jankowski

W ostatnim tygodniu listopada na
leszczyñskim lotnisku odby³o siê

uroczyste zakoñczenie tegorocznego se-
zonu rowerowego oraz dekoracja zwyciêz-
ców drugiej edycji Leszczyñskiej Ligi Ro-
werowej, która sk³ada³a siê z 8 zawodów
rowerowych, w której bra³o udzia³ ponad
1400 zawodników oraz 256 dru¿yn z ca³e-
go kraju. ŒMIGIELSKIE TOWARZY-
STWO CYKLISTÓW „ŒTC ŒMIGIEL”
by³o reprezentowane przez 15 amatorów
kolarstwa zdobywaj¹c puchar za trzecie
miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej. Indy-
widualnie równie¿ spisali siê znakomicie,
zajmuj¹c miejsca w pierwszej dziesi¹tce
w swoich kategoriach wiekowych. Poni-
¿ej zamieszone s¹ wyniki naszych zawod-
ników:
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

CYKLIŒCI PODSUMOWALI SEZON
1. Strefasportu.PL - 20290 pkt.
2. Orze³ Lipno - 19223 pkt.
3. ŒTC Œmigiel - 19122 pkt.
KATEGORIA: Junior - 12-15 lat (ur. 2000-
1997)
15. Adrian KaŸmierczak - 387 pkt.
29. Micha³ Brud³o - 164 pkt.
KATEGORIA: M2 - 19-30 lat (ur. 1993-
1982)
8. Miko³aj Tomaszewski - 3184 pkt.
30. Konrad Chudak - 1915 pkt.
32. Piotr Krysman - 1747 pkt.
188. Arkadiusz Bobowski - 365 pkt.
291. Zbigniew Cybulski - 245 pkt.
KATEGORIA: M3 - 31-40 lat (ur. 1981-
1972)
4. Bernard Matuszak - 3834 pkt.
5. Adam Kêdzia - 3762 pkt.
10. Bartosz Krysman - 3541 pkt.

15. Robert Chudak - 3305 pkt.
39. Piotr Mulczyñski - 2154 pkt.
79. Hubert Ratajczak - 1228 pkt.
200. Marcin £upicki - 525 pkt.
KATEGORIA: M5 - 50 lat i starsi (ur.
1961 i starsi)
3. Andrzej Ciesielski - 2875 pkt.

Piotr Mulczyñski,
foto archiwum

Nasi cykliœci
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W sobotê, 17 listopada 2012 r. w re-
stauracji „Poemat”, w Œmiglu

odby³ siê Listopadowy Turniej Warcabo-
wy, który zgromadzi³ na starcie zawod-
ników z trzech powiatów. Po maratonie,
który trwa³ nieca³e 10 godzin i rozegra-
niu rekordowej liczby 116 partii wy³onio-
no zwyciêzców. Warto zaznaczyæ, ¿e licz-
ba rozegranych partii stanowi nowy re-
kord dla turniejów warcabowych.
W kategorii dla dzieci wygra³a Agniesz-
ka G³ogiñska ze Studziannej w koñcowej

116 PARTII W JEDEN DZIEÑ
punktacji wyprzedzaj¹c Jakuba B³aszczy-
ka z Dalabuszek. W kategorii osób doro-
s³ych, w której ka¿dy z zawodników ro-
zegra³ po 28 pojedynków, zwyciê¿y³
z dorobkiem 45 pkt [+19,=7,-2] Edward
Karpiñski ze Starego Bojanowa, dla któ-
rego by³ to ju¿ 4 wygrany turniej w tym
roku (w pozosta³ych 4 zajmowa³ drugie
lokaty plus dru¿ynowo 3 lokatê). Drugie
miejsce zaj¹³ z dorobkiem 39 pkt Jaros³aw
B³aszczyk (Dalabuszki), a na trzecim
miejscu uplasowa³ siê z dorobkiem 38 pkt

i rekordow¹ liczb¹ partii remisowych
(10) najstarszy uczestnik - Zbigniew Ko-
tarski z Gradowic.
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody
rzeczowe, a dzieci dodatkowo zosta³y
nagrodzone medalami i statuetkami.
Organizator dziêkuje sponsorom,
a w szczególnoœci Panu Adamowi Doryn-
kowi za wykonanie wspania³ej pami¹tki
turnieju, bêd¹cej jednoczeœnie wizy-
tówk¹ Œmigla.

E. Karpiñski

Zespó³ m³odziczek UKS Œmigiel awan-
sowa³ do pó³fina³u Wielkopolskiej

Ligi M³odziczek siatkarek. W sobotê,

UDANY WYSTÊP M£ODZICZEK
24 listopada w sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej w Œmiglu zawodniczki ze
œmigielskiego klubu rozegra³y w ostat-

nim turnieju æwieræfina³o-
wym dwa bardzo dobre
spotkania.
W pierwszym spotkaniu
dziewczêta pokona³y ze-
spó³ SKF KS Poznañ w se-
tach 2:0 do 8 i 19. W dru-
gim meczu zespó³ z Turku
pokona³ poznanianki 2:0
i tak¿e zapewni³ sobie
awans do pó³fina³u. Ostat-
nie spotkanie by³o „kon-
certow¹” gr¹ w wykonaniu
dziewcz¹t ze Œmigla i przy-
nios³o zdecydowane zwy-

ciêstwo z UKS Pi¹tka Turek II 2:0 (25-
10, 25-8). Poziom gry w drugim meczu
sprawi³, ¿e zawodnicy z niecierpliwoœci¹
czekaj¹ na pierwszy turniej pó³fina³owy,
w którym zmierz¹ siê z zespo³ami UKS
Bazar Œrem oraz UKS Olimp Wrzeœnia.
Pierwszy turniej odby³ siê 1 grudnia
w Œremie.
W sk³ad zespo³u wesz³y:
Apolinarska Julia, Becelewska Anna,
Bergman Jagoda, Hartlieb Aleksandra,
Kie³czewska Daniela, Maækowska Mag-
dalena, Stachowiak Roksana, Szefner
Monika, Szlachetka Olga, Szlachetka
Sara, Targosz Natalia. Trenerami byli:
Ryszard Primel i Micha³ Omieczyñski.

R. Primel
foto archiwum

W grudniu 2012 r. dru¿yny „Bycz-
ków” Gniewowo wyst¹pi³y

w dwóch miko³ajkowych turniejach ha-
lowych. Pierwszy odby³ siê 2 grudnia
w Starych Oborzyskach, gdzie wyst¹-
pi³a, niestety bez powodzenia, dru¿y-
na z³o¿ona z juniorów i seniorów. Ko-
lejny tur niej  odby³ siê 9 gr udnia
w Krzywiniu. Wyst¹pi³y w nim zespo³y
czterech gmin - Œremu, Czempinia,
Krzywinia i „Byczki” Gniewowo, jako
reprezentanci gm. Œmigiel. Turniej, ro-
zegrany systemem „ka¿dy z ka¿dym”
by³ wielkim sukcesem naszej dru¿yny.
„Byczki” wygra³y z Krzywiniem 2:1, ze
Starym Go³êbinem 3:1, taki sam rezul-
tat osi¹gnê³a dr u¿yna w meczu
z £uszkowem. Natomiast Dalewo nie
mia³o z Gniewowem ¿adnych szans
przegrywaj¹c wynikiem 2:0. Najlep-
szym pi³karzem turnieju wybrano
Aleksandra Szczerbala.
Tego dnia dru¿yna „Byczki” z Gniewo-
wa wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
£ukasz Krystek, Aleksander Szczer-

BYCZKI W TURNIEJACH HALOWYCH
bal, Grzegorz Leonarski, Pawe³ Sta-
chowiak, Tobiasz Bia³y i Marcin Grzeœ-
kowiak.
M³odzi pi³karze sk³adaj¹ serdeczne po-
dziêkowania pos³owi Wojciechowi
Ziemniakowi, który ufundowa³ w tym
miesi¹cu dru¿ynie 20 koszulek i s³ody-
cze.

Krzysztof Pawlak

W poprzednim numerze „Witryny Œmi-
gielskiej” wymienieni zostali sponsorzy
podsumowania sezonu „Byczków”. Zo-
stali tam przypadkowo pominiêci dwaj
bardzo wa¿ni sponsorzy - Beata i Krzysz-
tof Bia³y z Wonieœcia oraz firma Milano
z Koœciana, za co bardzo przepraszamy.

(Radakcja)Zwyciêska dru¿yna

Aleksander Szczerbal - najlepszy pi³karz
turnieju
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