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Noworoczne spotkanie Burmistrza
Œmigla z so³tysami oraz przewod-

nicz¹cymi œmigielskich zarz¹dów osie-
dli odby³o siê 20 stycznia. Poza przed-
stawicielami jednostek pomocniczych
gminy w spotkaniu uczestniczyli tak-
¿e: radni Rady Miejskiej Œmigla z prze-
wodnicz¹cym - Wies³aw Kasperskim,
najbli¿si wspó³pracownicy burmistrza
Sneli: Wies³awa Poleszak-Kraczewska
- zastêpca burmistrza, Blandyna Pella
-  kierownik Wydzia³u Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska, Maciej Wi-
œniewski - Sekretarz Œmigla, jak rów-
nie¿ Feliks Banasik - kierownik Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

NOWOROCZNE SPOTKANIE SO£TYSÓW
niowej oraz Wie-
s³aw Zbiorczyk -
prezes Spó³ki
Wodno-Kanali -
zacyjnej w Œmi-
glu.
Jak co roku bur-
mistrz przedsta-
wi³ zebranym bu-
d¿et  gminy na
2013 rok, a tak¿e
p o in f o r m ow a ³
o zaplanowanych
inwestycjach, w tym o tych, które do-
tycz¹ pod³¹czania do sieci kanalizacyj-
nej kolejnych wiosek, budowy dróg,

m.in. w Poladowie wraz z odwodnie-
niem burzowym oraz powiatowej na
odcinkach Widziszewo-Przysieka-
Wonieœæ, na remont której gmina
przewidzia³a w bud¿ecie pomoc fi-
nansow¹ dla powiatu. Burmistrz po-
informowa³ tak¿e, ¿e w bud¿ecie
przewidziane s¹ œrodki na bie¿¹ce
utrzymanie dróg oraz oœwietlenia.
Zaznaczy³ jednak, ¿e nie zosta³o za-
planowane doœwietlanie nowych ulic.
Na spotkaniu zosta³y równie¿ poru-
szone kwestie organizacyjne doty-
cz¹ce codziennej wspó³pracy so³ty-
sów i przewodnicz¹cych zarz¹dów
z urzêdnikami. Noworoczne spotka-
nie by³o jednoczeœnie okazj¹ do dys-
kusji o nur tuj¹cych przedstawicieli
wsi oraz osiedli problemach.

AKA
foto A.W.

Noworocznie spotkanie so³tysów

Burmistrz przedstawi³ bud¿et gminy
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Wiele koncertów odby³o siê w Cen-
trum Kultury w Œmiglu, jednak¿e

ten, który mia³ miejsce 11 lutego br. by³

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI...

wyj¹tkowy. W sali widowiskowej przy ka-
wie i ciasteczkach spotkali siê tego dnia
seniorzy, by jak siê okaza³o na miejscu,
wspólnie œwiêtowaæ imieniny solenizan-
tów z pierwszego kwarta³u. Tak bowiem

zorganizowa³a i po-
prowadzi³a ten kon-
cer t instr uktorka
Studia Piosenki „MU-
ZOL” -  Marzanna
Skrzypczak-Mizgal-
ska. Po odnalezie-
niu kolejnych, obec-
nych w sali soleni-
zantek i solenizan-
tów zadedykowana
zosta³a im piosenka
w wykonaniu uczen-
nic studia. W miêdzy-
czasie okaza³o siê
tak¿e, ¿e w sali znajduj¹ siê osoby z nie-
spotykanymi imionami, takimi jak: Lud-
garda czy Teodora. Mi³ym przerywni-
kiem tej imieninowej biesiady by³a nie-
spodzianka przygotowana przez pose³
RP Ma³gorzatê Adamczak - znakomity
wystêp jej przyjació³: Marty Jaœminy
Paw³owskiej - skrzypaczki i jej mê¿a, ak-
tora - Tomasza Paw³owskiego. By³a to
swoista mieszanka: poezji, gwary, mu-
zyki powa¿nej i skocznej. Tak wiêc,
w tym wystêpie ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ
dla siebie. Kolejn¹ porcjê imienino-
wych ¿yczeñ zakoñczy³y chwile wspól-
nego œpiewu, co sprawi³o, ¿e seniorzy
opuœcili tego dnia Centrum Kultury

w szampañskich humorach.
M.D.

foto M. Dymarkowska

Studio Piosenki „Muzol”

Marta Jaœmina i Tomasz Paw³owscy

Seniorzy dobrze siê bawili

Uroczystoœæ 50-lecia szko³y w Starym
Bojanowie by³a okazj¹ do podsumo-

wañ i wielu wspomnieñ. Obchody rocz-
nicy rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele
p.w. œw. Teresy w Starym Bojanowie. Po
uroczystym Apelu Poleg³ych i akademii
przyznano tytu³ „Przyjaciela szko³y” oso-
bom, które przez wiele lat j¹ wspiera³y.
Byli to: El¿bieta Górna - ¿ona by³ego dy-
rektora PGR w Starym Bojanowie, Bru-
non Darewicz - by³y dyrektor PGR w Sta-
rym Bojanowie, Barbara Kuciak - wielo-
letni skarbnik Rady Rodziców, Iwona
Kramska - przewodnicz¹ca Rady Rodzi-
ców, Gra¿yna Piechowiak - w³aœciciel

PÓ£ WIEKU SZKO£Y W STARYM BOJANOWIE

kwiaciarni ze Starego Bojanowa oraz
Mieczys³aw Andersz z firmy Coccodrilo.
Natomiast szczególne podziêkowanie za
d³ugotrwa³¹ wspó³pracê otrzymali: Bur-
mistrz Œmigla - Wiktor Snela, wicebur-

mistrz - Wies³awa
Poleszak-Kraczew-
ska, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej - Wie-
s³aw Kasperski, rad-
ny - Marian Drze-
wiecki, Dorota Janko-
wiak z firmy „Grzeœ-
pol” oraz Ryszard For-
nalik.
Ka¿dego roku, pod-
czas uroczystoœci

zwi¹zanej z obchodami patrona, hono-
rowymi goœæmi w Zespole Szkó³ w Sta-
r ym Bojanowie s¹ kombatanci. Na
wniosek œmigielskiego Ko³a Miejsko-
Gminnego Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych zosta³y przyzna-
ne odznaczenia za zas³ugi i wspó³pracê
ze Zwi¹zkiem Kombatantów. Wrêczy³ je
Ryszard Torzyñski - sekretarz Wielkopol-
skiego Zarz¹du Wojewódzkiego ZKR-
PiBWP w Poznaniu. Odznaczeni zosta-
li: Ma³gorzata Adamczak - Pose³ na
Sejm RP, Wiktor Snela - Burmistrz
Œmigla, Krzysztof Walachowski - rad-
ny powiatu koœciañskiego, El¿bieta
Nowak - zastêpca dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Starym Bojanowie, Mariusz
Drótkowski - by³y dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Starym Bojanowie oraz Sztan-
dar Powstañców Wielkopolskich.
W uroczystoœci uczestniczyli równie¿
byli pracownicy szko³y oraz jej absolwen-
ci. Wszyscy goœcie mogli wpisaæ siê do
ksiêgi pami¹tkowej oraz zwiedziæ wysta-
wy przygotowane specjalnie na tê okazjê.

ZS Stare Bojanowo
foto A. Wieczorek

Poczty sztandarowe

Na uroczystosæ przyby³o du¿o goœci
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W czackim Gimnazjum im. Polskich
Noblistów trwa realizacja trzech

projektów w ramach przedsiêwziêcia pt.
„eSzko³a - Moja Wielkopolska” realizo-
wanego przez Samorz¹d Województwa
Wielkopolskiego w partnerstwie z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Ogólnopolsk¹ Fundacj¹
Edukacji Komputerowej.
Uczniowie wykorzystuj¹c technologie
informacyjne i komunikacyjne zg³êbiaj¹
tajniki przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych w korelacji z najbli¿szym oto-
czeniem. Samodzielnie okreœlili obszary
dzia³añ, a nastêpnie przyst¹pili do reali-
zacji poszczególnych zadañ. Rezultaty
swoich prac zamieszczaj¹ na platformach
internetowych projektuj¹c w³asn¹ stronê
internetow¹, która podlegaæ bêdzie oce-
nie spo³ecznoœciowej i eksperckiej.
„Zio³a, zió³ka i nasza spó³ka”
Ten temat projektu gimnazjaliœci reali-
zuj¹ pod opiek¹ Magdaleny Adamczak.
Uczniowie maj¹ zamiar poznaæ ró¿ne ro-
dzaje zió³, okreœliæ ich rozmieszczenie
w gminie Œmigiel, a tak¿e dowiedzieæ siê
o mo¿liwoœciach wykorzystania ich w ga-
stronomii, kosmetyce i medycynie. Bêd¹
uprawiaæ we w³asnej szklarni wybrane
zio³a oraz stworz¹ mapê wystêpowania
zió³ na terenie gminy, a tak¿e wyjad¹ na
wycieczki edukacyjne.

„Ekopr¹d - wykrêcamy wolty!!!”
Grupa uczniów pod kierunkiem Piotra
Koniecznego postawi³a sobie za zadanie
zbudowaæ pr¹dnicê rowerow¹, która bê-
dzie zasilaæ telefon komórkowy, tablet
i oœwietlenie. W ten sposób uczestnicy
projektu chc¹ zmobilizowaæ swoich ko-
legów i kole¿anki, rodziców oraz samych
siebie do aktywnego spêdzania wolnego
czasu. Uczniowie opracuj¹ trasy rowero-
we po regionie powiatu koœciañskiego.
Wykonany zostanie generator pr¹du, któ-
ry ma zast¹piæ tradycyjne, rowerowe
dynama, jednoczeœnie znajduj¹c szerokie
zastosowanie w turystyce rowerowej.
Bêdzie to innowacyjne rozwi¹zanie, któ-
re mamy nadziejê, ¿e zadzia³a - twierdzi
Miron Janik, uczeñ Ib gimnazjum, pomy-
s³odawca projektu.
„Kolorowym rowerem poznajemy dla
nas nieznany œwiat”
Celem kolejnego projektu realizowane-
go przez uczniów pod opiek¹ Magdale-
ny Sowy jest przygotowanie gry planszo-
wej dotycz¹cej naszego regionu. Na tej
planszy uczestnicy bêd¹ poruszaæ siê
pionkami w kszta³cie roweru, a pokonu-
j¹c trasê bêd¹ odpowiadaæ na pytania
z ró¿nych dziedzin. Po drodze bêd¹ czy-
ha³y na nich niespodziewane przeszko-
dy. Jednoczeœnie uczestnicy projektu
chc¹ siê dowiedzieæ: jakie miêœnie anga-

¿uj¹ siê podczas peda³owania, od czego
zale¿y, ¿e szybciej jedziemy rowerem, co
ciekawego mo¿emy zobaczyæ w okolicy,
itp. Te wszystkie informacje realizatorzy
projektu planuj¹ przenieœ na planszê gry.
Uczniowie przystêpuj¹cy do tego zada-
nia mog¹ uczestniczyæ w grze edukacyj-
nej pt. „Globtroter: poznaj Wielkopol-
skê”. Warto zaznaczyæ, ¿e wœród laure-
atów II rundy Globtrotera znalaz³o siê,
a¿ 6 uczniów Gimnazjum w Czaczu: Da-
mian Gulik, Marcin Grycz, Krystian Bia-
³y, Sebastian Miszta, Rafa³ Pelec i Marek
Meissner. Wszyscy s¹ uczniami klas dru-
gich.

ZS w Czaczu
foto archiwum

AKADEMIA MALUCHA

ZIO£A, ZIÓ£KA I NASZA SPÓ£KA

Grupa pod opiek¹ Magdaleny Sowy

Tegoroczna edycja Zimowej Akademii
Malucha by³a ogromnym wyzwa-

niem dla œmigielskiej biblioteki. Spowo-
dowana chorob¹ absencja dwóch biblio-
tekarek z czteroosobowej za³ogi placów-
ki wprowadzi³a nieco nerwowoœci na sa-
mym starcie. Skarbnica wiedzy przecie¿
musi funkcjonowaæ normalnie. Tak wiêc,
jedna z pañ przejê³a obs³ugê czytelników
w wypo¿yczalni i czytelni, a druga zajê³a
siê akademikami. Jak siê okaza³o, pomi-
mo ferii ruch w bibliotece by³ doœæ spo-
r y. W akademii „profesor Barbarê”
wsparli koledzy z Centrum Kultury: Piotr
Majer, Piotr B³aszkowski i Patryk Wie-
czorek. W poczet akademii przyjêto
27 ma³ych adeptów. Nie wszyscy jednak
regularnie uczêszczali na zajêcia. Na po-
cz¹tek spisano kontrakt, który wyznacza
zasady obowi¹zuj¹ce w akademii. PóŸniej
odby³y siê zabawy integracyjne. Ka¿de-
go dnia nie zabrak³o wspólnego œniada-
nia i obowi¹zkowego spaceru. Drugiego
dnia królowa³y gry planszowe. Tutaj nie
by³o ¿adnej ulgi - obowi¹zywa³a zasada
„nie oszukujemy”. Ktoœ musi wygraæ,

a ktoœ przegraæ. Natomiast œroda prze-
biega³a pod znakiem bezpieczeñstwa.
Najpierw przedstawiona zosta³a czêœæ
teoretyczna podana w scenkach rozgry-
wanych wspólnie z opiekunami, póŸniej
praktyczna ze stra¿akami z jednostki
OSP w Œmiglu. Przy okazji tych zajêæ
du¿o uwagi poœwiêcono telefonom alar-
mowym oraz umiejêtnoœciom przedsta-
wiania siê przez telefon. W dniu kolejnym
dzieci prezentowa³y umiejêtnoœci na sce-
nie. By³y wiêc: pokazy taneczne, recyta-
cje wierszy, œpie-
wanie piosenek,
a nawet pokazy
sztuczek. M³odzi
akademicy uczyli
siê zachowañ na
scenie, zaznaja-
mial i  s iê z mi -
krofonem, a tak-
¿e uczyli siê za-
chowañ i reakcji
na  w idowni .
Ostatniego dnia
panowa³a walen-

tynkowa atmosfera. By³y wiêc serdusz-
ka, które dzieci same wykonywa³y, a póŸ-
niej obdarowywa³y nimi swoich kolegów
i kole¿anki. Tydzieñ w akademii prze-
bieg³ tak szybko, „jak z bicza strzeli³”. ̄ al
by³o siê rozstawaæ, ale przed nami letnia
akademia. Na koniec warto zaznaczyæ,
¿e akademiê zorganizowano bez ¿adnych
œrodków finansowych. Drugie œniadan-
ka dzieci przynosi³y ze sob¹, s³odycze
i owoce zorganizowali rodzice, którym
bardzo serdecznie dziêkujemy.

MBP w Œmiglu
foto M.D

„Akademicy” ze stra¿akami
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Jak zostaæ asem wywiadu?
Cz³onkowie Szkolnego Klubu Wolonta-
riusza, w ramach miêdzynarodowego
projektu pt. „CENTRES - Kreatywnoœæ
i Przedsiêbiorczoœæ w Edukacji”, do któ-
rego przyst¹pili na pocz¹tku wrzeœnia,
spotkali siê 21 stycznia z redaktorem na-
czelnym gazety ABC - Antonim Neczyñ-
skim. Warsztaty z dziennikarzem to cen-

ne doœwiadczenie dla œmigielskich wo-
lontariuszy, szczególnie, ¿e jednym z za-
³o¿eñ przedsiêwziêcia s¹ wywiady z po-
nad 10 lokalnymi artystami. Na spotka-
niu ch³opcy i dziewczêta zaprezentowali
pytania, które zamierzaj¹ wkrótce zadaæ
rozmówcom. Pan Neczyñski zweryfiko-
wa³ i przedyskutowa³ je z uczniami, wspo-
mnia³ o cechach dobrego wywiadu,
o etyce pracy, autoryzacji, zwróci³ rów-
nie¿ uwagê na ró¿ne aspekty dziennikar-

WIEŒCI Z GIMNAZJUM
stwa.  Przekaza³
grupie projektowej
cenne wskazówki
i uwagi, które po-
zwol¹ wolontariu-
szom dobrze przy-
gotowaæ siê do roz-
mów z lokalnymi ar-
tystami.

Spotkanie mia³orów-
nie¿ walor zawodo-
znawczy, gdy¿ re-
daktor naczelny ga-
zety ABC przybli¿y³
m³odzie¿y wady
i zalety zawodu
dziennikarza.

Mistrzynie
Powiatowe Mistrzo-
stwa w Pi³ce Siat-
kowej Szkó³ Gim-

nazjalnych rozegrano 27 stycznia br.
w hali sportowej, w Borowie. Dziewczê-
ta ze œmigielskiego gimnazjum: Roksana
Stachowiak, Sara Szlachetka, Daniela Kie³-
czewska, Monika Szefner, Natalia Targosz,
Jagoda Bergman, Magdalena Maækow-
ska, Aleksandra Hartlieb, Olga Szlachet-
ka, Paulina Toœ i Julia Apolinarska pod
wodz¹ Tomasza Fr¹ckowiaka bez trudu
pokona³y gospodynie oraz zawodniczki ze
StarychOborzysk i Koœciana. Zdobywaj¹c

pierwsze miejsce gimnazjalistki wywalczy-
³y awans do etapu rejonowego.

Ku czci powstañców
Z okazji 95-tej rocznicy wybuchu powsta-
nia wielkopolskiego uczniowie gimna-
zjum przygotowali pod kierunkiem na-
uczycielek: Moniki Szudry i Alicji Przy-
by³ek okolicznoœciowy apel. Uroczy-
stoœæ, która odby³a siê 28 stycznia br. roz-
poczê³a siê wprowadzeniem pocztu sztan-
darowego i odœpiewaniem hymnu pañ-
stwowego. Nastêpnie zebrani us³yszeli
„Marsyliankê Wielkopolsk¹” i obejrzeli
film pt. „Powstanie Wielkopolskie - wiel-
kie zwyciêstwo”. W kolejnej czêœci wy-
s³uchano monta¿u s³owno-poetyckiego.
Podczas wystêpu ch³opcy i dziewczêta
przypomnieli cz³onkom spo³ecznoœci
szkolnej bohatersk¹ postawê Wielkopo-
lan, którzy podjêli na prze³omie 1918/
1919 roku zwyciêsk¹ walkê z pruskim za-
borc¹ o powrót do ojczyzny.

Gimnazjum w Œmiglu, foto archiwum

Mistrzynie siatkówki

Wolontariusze z Antonim Neczyñskim

KARNAWA£ Z BABCI¥ I DZIADKIEM

W œrodê, 22 stycznia 2014 r. w sali
wiejskiej, w ¯egrówku panowa³a

karnawa³owa, barwna i weso³a atmosfe-
ra. Przedszkolaki i uczniowie miejscowej
szko³y zaprosili babcie i dziadków na
wspólne spotkanie. Najpierw z³o¿yli se-
niorom wierszowane ¿yczenia, a póŸniej
zaprezentowali siê w przedstawieniu pt.
„Czerwony Kapturek”. Nie zabrak³o rów-
nie¿ piosenek o babciach i dziadkach
oraz „Sto lat” zagranego przez uczniów
na dzwonkach chromatycznych. Po czê-
œci artystycznej dzieci wrêczy³y babciom
i dziadkom w³asnorêcznie wykonane pre-
zenty. Goœcie mieli równie¿ okazjê obej-
rzeæ wystawê portretów przygotowan¹
przez uczniów i przedszkolaków oraz po-
s³uchaæ, co wnuki napisa³y o swoich bab-
ciach i dziadkach. W drugiej czêœci spo-
tkania dzieci tradycyjnie zaprosi³y goœci

do wspólnej zabawy. W nastrój balu wpro-
wadzi³y wszystkich obecnych dzieci
z kó³ka tanecznego, które zaprezentowa-
³y siê w dwóch choreografiach. Nastêp-
nie babcie, dziadkowie oraz zaproszeni
goœcie: zastêpca przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Œmigla - Roman
Schiller, ks. Proboszcz - Ma-
rek Smólski, radny - Zenon
Skoracki, przewodnicz¹ca
KGW - Maria Kupka oraz
so³tysi: Henryk Skorupiñ-
ski, Stanis³aw Szefner i Mie-
czys³aw Tomowiak wspania-
le bawili siê tañcz¹c, np. po-
loneza, tango, walca. Goœcie
mieli tak¿e okazjê kibicowaæ
dzieciom podczas karnawa-
³owych konkursów. Spotka-
nie by³o okazj¹ do mi³ych

rozmów przy kawie i pysznych plackach
przygotowanych przez rodziców. Dziêku-
jemy panu Patrykowi Wieczorkowi za
oprawê muzyczn¹.

Szko³a Filialna w ¯egrówku
foto archiwum

Wystêpy dla Babci i Dziadka
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W  Przedszkolu Samorz¹dowym
           w Œmiglu odby³ siê balik karnawa-
³owy. Na parkiecie królowa³y przepiêk-
ne: wró¿ki, biedronki i ksiê¿niczki. Nie
zabrak³o tak¿e: kotka, kowboja, stra¿a-
ka i innych bajkowych postaci. Wielu
ch³opców wcieli³o siê w spider-manów.
Do tañca dzieciom przygrywa³ pan Da-
riusz Raczyñski. Przygotowa³ on wiele
karnawa³owych hitów i doskonale zaba-
wia³ przedszkolaków, którzy chêtnie tañ-
czyli w parach, kole, a nawet breakdan-
ce nie sprawia³ im trudnoœci. Imprezie
towarzyszy³y równie¿ konkursy. W zaba-
wie z pi³eczkami dzieci rywalizowa³y
z pracownikami przedszkola. Nauczycie-
le okazali siê troszeczkê lepsi. Uœmiech-
niête i zadowolone twarze najm³odszych
œwiadczy³y, ¿e balik karnawa³owy by³
udany.

E. Lemañska
foto archiwum

BREAKDANCE W PRZEDSZKOLU

Papie¿ Jan Pawe³ II dwadzieœcia dwa
lata temu dzieñ 11 lutego ustanowi³

Œwiatowym Dniem Chorego. W naszym
spo³eczeñstwie nie brakuje osób potrze-
buj¹cych wsparcia bliŸniego. Choroby
psychiczne, czy te¿ fizyczne powoduj¹,
¿e osoby je posiadaj¹ce nie do koñca po-
trafi¹ samodzielnie funkcjonowaæ. Czy to
jednak coœ z³ego? Nic bardziej mylnego!
W  k s i ą ż c e  p t . Bez r¹k, bez nóg, bez ogra-
niczeñ! autor, Nick Vujicic, cz³owiek bez
r¹k i nóg stwierdza: Wiem z ca³¹ pewno-
œci¹, ¿e Bóg nie pope³nia b³êdów - Bóg jest
autorem cudów. Ja jestem jednym
z nich - i Ty te¿! Przes³anie to jest bardzo
istotne - nie ma ludzi równych i równiej-
szych. Wszyscy jesteœmy jednakowi,
wszyscy jesteœmy idealni, jesteœmy stwo-
rzonymi przez Boga cudami. Zastanawia-
nie siê, czy przypadkiem Bóg mnie nie
oszuka³ daj¹c mi rêkê mniej nie ma sen-
su. Dzieñ taki, jak Œwiatowy Dzieñ Cho-
rego jest dowodem akceptacji i mi³oœci
wielu ludzi, którzy z pozoru mogliby
wydawaæ siê byæ „oszpeconymi”. Orga-
nizacje, takie jak Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nospraw-
nej oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej
w Koœcianie ka¿dego dnia staraj¹ siê
dbaæ o dobro drugiego cz³owieka. Trze-
ba jednak zaznaczyæ, ¿e nie jest to jedno-
stronne. Potrzebuj¹cy w swej wdziêczno-
œci okazuj¹ wszystkim du¿o mi³oœci i nie-
ocenionej ¿yczliwoœci. Ich obecnoœæ le-
czy serca i uczy samoakceptacji. Przy
nich cz³owiek zapomina o swoich proble-
mach i potrafi czerpaæ radoœæ z drob-

ŒWIATOWY DZIEÑ CHOREGO
nych, b³ahych rzeczy.
Wspomniane organizacje uczci³y Œwiato-
wy Dzieñ Chorego ³¹cz¹c go z dniem
poœwiêconym Œwiêtemu Walentemu,
pocz¹tkowo uznawanemu za obroñcê
przed ciê¿kimi chorobami (umys³owymi,
nerwowymi i epilepsj¹), a wspó³czeœnie
za patrona zakochanych. 14 luty 2014
roku dla podopiecznych Œwiat³a Nadziei
oraz WTZ i ich rodzin rozpocz¹³ siê uro-
czyst¹ Msz¹ Œwiêta odprawion¹ przez ks.
dziekana Tadeusza Fo³czyñskiego w ko-
œciele p.w. Œw. Stanis³awa Kostki w Œmi-
glu. Podczas tej uroczystoœci wszyscy
z³o¿yli gorliwe modlitwy i podziêkowania
za otrzymywane ka¿dego dnia ³aski. Na-
stêpnie wszyscy zaproszeni zostali do
Centrum Kultury w Œmiglu na dyskote-
kê walentynkow¹, na której przygrywa-
³y zespo³y: „Wiarusy”, „Strefa Sacrum”,
„Join as” oraz DJ Patryk Wieczorek. Za-
bawa ta dowiod³a, ¿e niepe³nosprawnoœæ
nie stoi na przeszkodzie do znakomitej
zabawy, do radoœci. Nasi podopieczni
pokazali, ¿e œwiat jest piêkny, a pod¹¿a-
nie wspóln¹ drog¹, na której nie brak
mi³oœci i ¿yczliwoœci prowadzi do wiecz-
nej szczêœliwoœci.
Tego dnia wielu z nas otworzy³o, nie po
raz pierwszy, swe ciep³e serca. Œwiato-
wy Dzieñ Chorego nie móg³by siê wyda-
rzyæ, gdyby nie szereg wolontariuszy
i przyjació³ naszych organizacji. Wystar-
czy jeden telefon, by sw¹ nieocenion¹
pomoc¹ wsparli nas uczniowie: Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Ka-
sprowicza w Niet¹¿kowie, nale¿¹cy do

Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych
Inga, czy absolwenci œmigielskiego LO.
Dziêkuj¹c wszystkim: podopiecznym
i rodzicom Œwiat³a Nadziei oraz WTZ,
ksiêdzu, dyrektorowi CK, zespo³om mu-
zycznym i ich opiekunom, wolontariu-
szom i wszystkim, którzy przyczyniaj¹ siê
do tworzenia wspólnego dobra pragnê
przytoczyæ s³owa wspomnianego ju¿ Nic-
ka Vujicica. Niech stan¹ siê one Wasz¹
dewiz¹ ¿yciow¹ i utwierdzaj¹ w tym, ¿e
czynione przez Was dobro jest potrzeb-
ne: najwiêksz¹ satysfakcjê odczuwamy w³a-
œnie wtedy, gdy dajemy innym coœ
z siebie, gdy za cel stawiamy sobie popra-
wienie warunków ¿ycia innych ludzi, gdy
przy³¹czamy siê do jakiejœ wiêkszej spra-
wy i staramy siê wywrzeæ pozytywny wp³yw
na otaczaj¹cy œwiat.

A.P., foto Micha³ Majer

Kotek, kowboj, sta¿ak...

Walentynkowa dyskoteka
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JESZCZE O ŒMIGIELSKIEJ „POGONI”

Wyraz „jeszcze” nale¿y odnieœæ do
mej publikacji: „75 lat œmigielskiej

POGONI” wydanej w 2004 roku - jak ten
czas leci!
Ju¿ po jej edycji, w Archiwum Pañstwo-
wym w Lesznie dotar³em do nieznanych
mi wczeœniej dwóch dokumentów.
Pierwszy z nich, to pismo Towarzystwa
Cyklistów „Pogoñ 1929” Œmigiel opatrzo-
ne liczb¹ dziennika 1/29, datowane
24.9.1929 i skierowane do Urzêdu Bez-
pieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego
w Œmiglu, w którym:...niniejszym zg³asza-
my nowo utworzone Towarzystwo Cykli-
stów dnia 22.9.1929 pod nazw¹ "Pogoñ
1929".
Zarz¹d sk³ada siê jak nastêpuje: Prezes
Ignacy Ziegler, Zast. Piotr Stanis³awski,
 Sekretarz Kazimierz Wojciechowski, Zast.
Stanis³aw Poprawa, Skarbnik Józef Rut-
kowski. Komisja rewizyjna: Feliks Skoru-
piñski i Szwarc Franciszek. Kierownik
jazdy Stanis³aw Gbiorczyk, zast. Stanis³aw
Kreczmer. [wszyscy ze Œmigla.]
Statut zostanie nades³any po odebraniu
takowego ze Zwi¹zku.
Dokument ten jednoznacznie rozstrzyga
datê za³o¿enia POGONI - 22 wrzesieñ
oraz i to, ¿e by³o to towarzystwo nowo
za³o¿one, które - byæ mo¿e - kontynuowa-
³o tradycje za³o¿onego w 1912 roku To-
warzystwa Ko³owników „Pogoñ” w Œmi-
glu.
Drugi dokument rzuca œwiat³o na okres
dwuw³adzy (od sierpnia 1930) jak niepre-
cyzyjnie wówczas w publikacji napisa³em
(s.13). W sierpniu 1930 r. po prostu
w Towarzystwie nast¹pi³ roz³am i ... wy-
brano dwa zarz¹dy, co potwierdza zacho-
wana w APL korespondencja.

Pierwsze prawnie zwo³ane nadzwyczajne
zebranie odby³o siê 9 sierpnia. Do zarz¹-
du weszli: Kusik Franciszek - prezes, Sta-
nis³awski Piotr - zastêpca, Karliñski Leon
- sekretarz, Krawczyk Stanis³aw - zastêp-
ca, Rutkiewicz Józef - skarbnik, Matu-
szewski Sylwester - kier. jazdy, Tomowiak
Marian - zastêpca kier. jazdy, Donke
i B³a¿ejczak Pawe³ - radni.
12 sierpnia Urz¹d Bezpieczeñstwa i Po-
rz¹dku Publicznego w Œmiglu zosta³ po-
wiadomiony, ¿e 11 sierpnia 1930 r. odby-
³o siê Nadzwyczajne Walne zebranie To-
warzystwa Cyklistów „Pogoñ”, w trakcie
którego wybrano zarz¹d w sk³adzie: Igna-
cy Ziegler - prezes, Herbert Schwentzer
- zastêpca, Kazimierz Wojciechowski -
sekretarz, Walenty Szwarc - zastêpca,
Piotr Ziegler - skarbnik, Franciszek Ma-
nia - kierownik jazdy, Micha³ Szymanow-
ski - zastêpca, Franciszek Wurst - porz¹d-
kowy oraz Micha³ Andrzejewski i Fran-

ciszek Rzepka - radni.
28 sierpnia tego¿ roku do urzêdu wp³y-
nê³o kolejne pismo.
Nadmienia siê, ¿e zebranie zwo³ane na
dzieñ 11 sierpnia 1930 r. przez by³ego pre-
zesa i sekretarza zwo³ano dopiero w dniu
jego odbycia siê, a zawiadomiono tylko
czêœæ cz³onków przychylnym danym pa-
nom. Wobec tego zebranie by³o niepraw-
nie zwo³ane. Podpisali: Franciszek Kusik
i Leon Karliñski.
OdpowiedŸ urzêdu by³a nastêpuj¹ca: Wo-
bec tego, ¿e wp³ynê³y dwa zg³oszenia Tow.
Cyklistów „Pogoñ 1929” a to: jedno z no-
wym zarz¹dem, którego p. Ziegler Ignacy
jest prezesem i drugie zg³oszenie, którego
prezesem jest Pan, Urz¹d tutejszy przyj¹³
do tutejszej ewidencji towarzystwo i sk³ad
zarz¹du wybranego w dniu 9 sierpnia
z Panem jako prezesem na czele.

H. Zbierski
foto archiwum

Towarzystwo Cyklistów „Pogoñ 1929” Œmigiel

Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ zuchy
      i harcerze z 2 Œrodowiskowej Dru¿y-
ny Harcerskiej „S³oneczna Gromada” im.
Janka Bytnara „Rudego” wyjechali na zi-
mowisko do Leszna. Wyjazd ten sta³ siê
okazj¹ do przypomnienia o wa¿nych wy-
darzeniach, których rocznicê obchodzi-
my w roku 2014. S¹ to: stulecie istnienie
zuchów w Polsce oraz stulecie powsta-
nia harcerstwa na ziemi œmigielskiej.
Harcerze wykazali siê sw¹ wiedz¹ w przy-
gotowaniach doœwiadczeñ fizycznych
i chemicznych podczas Festiwalu Nauki
na zimowisku nawi¹zuj¹cym do progra-
mu harcerskiego: „Chcê wiedzieæ wiêcej
ni¿ wiem, umieæ wiêcej ni¿ umiem”. Stwo-
rzyliœmy równie¿ film poklatkowy pt.:
„Zimowe zabawy”. Nasze dzie³o mo¿na

HARCERSKIE ZIMOWISKO
ogl¹daæ na naszym facebookowym pro-
filu.
Podczas spotkania nie mog³o tak¿e za-
brakn¹æ œpiewania harcerskich piosenek
przy œwiecowisku oraz pl¹sania. Poza
licznymi zajêciami w Domu Harcerza
rankiem poszliœmy na p³ywalniê, a po
po³udniu na zwiady terenowe. Odwiedzi-
liœmy tak¿e Galeriê Sztuki oraz rozegra-
liœmy zawody na krêgielni.
W czasie zimowiska mia³y miejsce bar-
dzo wa¿ne wydarzenia w ¿yciu dru¿yny.
Harcerz Kacper Szwarc zosta³ przybocz-
nym, otrzyma³ zielony sznur, harcerka
Wiktoria Szlafka otrzyma³a krzy¿ harcer-
ski, a harcerze Felicja Œliwiñska oraz Ja-
kub Ajchler zdobyli stopnie tropicielka
oraz odkrywca.  „S³oneczna Gromada”

W imieniu zuchów i harcerzy dziêkujê
opiekunowi dru¿yny hm. Barbarze £aw-
niczak za zaanga¿owanie przy organiza-
cji zimowiska.

pwd. Agnieszka ¯yto, foto archiwum
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 ŚMIGIEL W KRONICE „ORĘDOWNIKA ŚMIGIELSKIEGO”
W II PÓŁROCZU 1921 ROKU

Obowi¹zuj¹cy kilka tysiêcy lat temu
kodeks Hammurabiego przewidy-

wa³ dla z³odziei karê uciêcia rêki. Mimo
up³ywu wielu lat i drakoñskich kar prze-
widzianych dla tego rodzaju przestêpców,
nigdy nie brakowa³o z³odziei, zarówno po
I wojnie œwiatowej, jak i w dzisiejszych
czasach. W zwi¹zku z tym kronikê mo¿-
na rozpocz¹æ od wydarzenia, które mia-
³o miejsce wówczas w Œmiglu.
W pierwszych dniach lipca 1921 roku
ukaza³o siê nastêpuj¹ce og³oszenie: „Na-
groda 20 tysiêcy mk od Zarz¹du Dóbr Ko-
szanowo dla tych, którzy wska¿¹ z³odziei,
którzy 6/7.7. skradli 2 pary szorów wyjaz-
dowych, 1 parê z okuciem mosiê¿nym
z pokrywk¹ s³oneczn¹ oraz klapy straszy-
d³owe z laki, z 7 zêbat¹ koron¹ miedzian¹,
czo³owe czerwone wst¹¿ki, 2 pary okucia
niklowe ze s³oneczn¹ pokryw¹ i okr¹g³e
klapy straszyd³owe z laki oraz czarno ¿ó³te
czo³owe wst¹¿ki.”
Tworzeniu i rozwojowi polskiego ¿ycia
gospodarczego poœwiecone by³y takie
informacje jak: „Towarzystwo Przemys³o-
we w Œmiglu urz¹dzi³o w niedzielê 10.7.
wycieczkê naukow¹ do Przysieki w celu
zwiedzenia i zapoznania siê z wyrobami
przemys³u rodzinnego w nowopowsta³ej

fabryce garnków i butelek” albo: „wczoraj-
szy jarmark, który odby³ siê w Œmiglu nie
by³ tak o¿ywiony, jak to na tê porê roku
przypada. Przekupniów z towarami b³a-
watnymi by³o a¿ za wiele, nasze gosposie
wykupywa³y ten drogocenny towar p³ac¹c
200-300 mk wiêcej na metrze jak w skle-
pie, bo im siê zdawa³o, ¿e na placu mo¿na
kupiæ taniej, tymczasem przekona³y siê, ¿e
„m¹dry Polak po szkodzie”.
Z innych wiadomoœci gospodarczych
mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e: „dyrekcja
Kolei Powiatowej od 1.9. podnosi taryfê
towarow¹ o 50%, a osobow¹ o 100%”. Cie-
kaw¹ informacj¹ by³o tak¿e to, ¿e: „piekar-
nia Ignacego KaŸmierczaka ze St. Boja-
nowa przyjmie m¹kê na zamianê chleba.
Za centnar m¹ki wyda 130 funtów chle-
ba”.
Cieszono siê z tego, ¿e: „18.8. poœwiêco-
no nowe lokale œmigielskiego „Rolnika”.
Uroczystoœciom przewodniczy³ ks. prob.
Marciniak z Czacza - przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej”.
Trosce o rozwój ¿ycia gospodarczego
towarzyszy³y tak¿e liczne imprezy kultu-
ralne. Ich przyk³adami mog¹ byæ takie
wydarzenia, jak: „10.9. odby³ siê w sali
strzeleckiej wspania³y popis uczennic na-

uczycielki muzyki i œpiewu p. Weber ze
Œmigla. Bogaty program obejmowa³ 3 czê-
œci”, a „31.12. Œmigielskie Ko³o Inwalidów
Wojennych urz¹dzi w St. Bojanowie na
sali p. Mingego zabawê oraz przedstawie-
nie „Prawica i Lewica". Na 30.12. zapo-
wiadano interesuj¹cy wyk³ad p. Bernar-
da Ksolla - uczestnika 3 powstañ œl¹skich.
Z wydarzeñ towarzyskich odnotowano
œlub dyrektora „Zgody” w Œmiglu - Kazi-
mierza Wojciechowskiego z pann¹ Mari¹
Ziegler.
W tym okresie mia³y miejsce tak¿e
smutne wydarzenia. Nale¿a³a do nich
m.in. œmieræ ks. Felicjana Rybickiego,
który jako wikary by³ przez 16 lat pre-
zesem Towarzystwa Przemys³owego
w Œmiglu, a 26 lat jego prezesem ho-
norowym. 20 grudnia, w wieku 52 lat,
zmar³ tak¿e ks. prob. Ludwik Cichow-
ski - dziekan œmigielski, przewodnicz¹-
cy Rady Nadzorczej Banku Ludowego
w Œmiglu i prezes Rady Nadzorczej
„Rolnika”.
Na scenie politycznej wa¿nym wydarze-
niem, które znajdowa³o swoje miejsce w
prasie by³y przeprowadzone 18 grudnia
wybory do Sejmiku Powiatowego.

Jan Pawicki

TAJEMNICE ZIEMI ŒMIGIELSKIEJ

Ponad dwie godziny trwa³a druga ju¿
prelekcja Piotra Filipowicza pt. „Ta-

jemnice Ziemi Œmigielskiej”. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie, tym razem spotka-
nie odby³o siê w sali kinowej, która bar-
dzo szybko wype³ni³a siê „po brzegi”.
By³o jak zwykle ciekawie. Prelegent
w niezwykle przystêpny, a jednoczeœnie
pobudzaj¹cy wyobraŸniê sposób
wyjaœni³ wiele w¹tpliwoœci doty-
cz¹cych dziejów naszego narodu
oraz przeprowadzi³ s³uchaczy
przez historiê Œmigla od jego za-
rania. Tym razem szczególn¹
uwagê poœwiêci³ zabytkom dwóch
miejscowoœci naszej gminy: Cza-
cza i Starego Bia³cza.
Jedno jest pewne - to nie by³o
ostatnie tego typu spotkanie. Ci¹-
gle bowiem pojawiaj¹ siê nowe
w¹tki i tematy warte poruszenia,
a prelegent poszed³ nawet dalej
i zaproponowa³ prelekcje rów-

nie¿ w terenie.
Ostatnie minuty spotkania obfitowa³y
w liczne pytania i wymianê posiadanych
przez uczestników informacji. Aby zachê-
ciæ zebranych do poszerzania swojej wie-
dzy, prelegent poda³ kilka ciekawych
stron internetowych.

M.D., foto M.D.

Od redakcji
Z uwagi na to, ¿e nie ka¿dy ma dostêp do
Internetu, redakcja naszej gazety posta-
nowi³a przedrukowaæ jedn¹ z ciekaw-
szych, proponowanych przez Piotra Fili-
powicza pozycji. Jest to „S³ownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego i innych kra-
jów s³owiañskich” wydany w Warszawie

nak³adem Filipa Sulimierskie-
go i W³adys³awa Walewskiego
w latach 1880-1914, zamiesz-
czony na stronie www.
dir.icm.edu.pl. w formie zeska-
nowanych zdjêæ. Pozycja ta
sk³ada siê a¿ z 15 tomów. Wy-
braliœmy z niej informacje do-
tycz¹ce Œmigla, miejscowoœci
naszej gminy, a tak¿e miejsco-
woœci œciœle, na przestrzeni
wieków ze Œmiglem zwi¹za-
nych, czyli: Koœciana, Przemê-
tu, czy Bucza. Bêdziemy je
sukcesywnie zamieszczaæ

Widownia na prelekcji
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w kolejnych numerach gazety. Wszyst-
kie informacje zawarte w s³owniku zosta-
³y zapisane z zachowaniem oryginalnej
pisowni. W zwi¹zku z tym, aby u³atwiæ
lekturê zamieszczamy t³umaczenie nie-
których zawartych w tekœcie skrótów:
dm. - domy
mk. - mieszkañcy
miejsc. - miejscowoœci
kat. - katolicy
ew. - ewangelicy
analf. - analfabeci
domin. - dominium (w prawie rzymskim
w³asnoœæ prywatna)
wœ szl. - wieœ szlachecka
fol. - folwark
st.p. - stacja pocztowa
stac.kol.¿el. - stacja kolei ¿elaznej
klm, kil. - kilometry
par. - parafia
ssta - starosta

Barchlin 1.) wieœ, pow. koœciañski,
32dm,207mk., wszyscy kat., 48 anlf.
st.p.w Szmiglu o 6 kil. stac.kol.¿el. Stare
Bojanowo o 10 kil.
2.) B, folw., pow. koœciañski, ob. Popowo
niemieckie (Deutsch Poppen).

Bia³cz Nowy, domin. pow. koœciañski,
24 dm., 168 mk., wszyscy kat.; 38 analf.

Bia³cz Stary, domin., pow. koœciañski,
5655 morg rozl.; 5 miejsc.: 1)B.; 2) folw.
Jeligowo; 3) Skóraczewo; 4) Reñsko;
5) osada Prentkowice; 23 dm.; 351 mk.,
14 ew., 337 kat., 39 analf. Ma koœció³ pa-
raf. nale¿¹cy do dek. koœciañskiego; st.
poczt. i kol. ¿el. Koœcian o 7 kil. ; wieœ
dawniej by³a nazwana tak¿e Bia³em Je-
ziorem i by³a w³asnoœci¹ Pig³owskich, Pa-
jewskich, Cerekwickich; teraz nale¿y do
¯ó³towskich. Koœció³ ju¿ istnia³ na pocz¹t-
ku XVI wieku, bo w r. 1508 Jan Lubrañ-
ski, biskup poznañski, afiliowa³ do niego
koœció³ we wsi Chrzon czyli Krzon. W

r. 1696 zamiast dawniejszego drewniane-
go Franciszek z B³ociszewa Gajewski,
starosta rogoziñski, ówczesny dziedzic,
zbudowa³ nowy, murowany. W B. urodzi³
siê Ign. Zakrzewski, 1792-94 prezydent
m. Warszawy.

Bronikowo 1.) wieœ, pow. koœciañski,
46 dm., 295 mk., 2 ew., 293 kat., 72 analf.
Koœció³ parafialny dekanatu szmigiel-
skiego, fundacyi Bronikowskich. Rodzi-
na ta, za panowania Zygmunta Augusta
porzuciwszy wiarê przodków, odda³a ko-
œció³ protestantom, którzy go dzier¿yli do
XVI w. W po³owie XVII w. Franciszek
Zbyszewski podŸwign¹³ podupad³y ko-
œció³. Za Jana Kazimierza w czasie wojny
szwedzkiej zrabowano wszystkie kosz-
townoœci i sprzêty. Do koœcio³a bronikow-
skiego nale¿y filialny w Boguszynie.
2.) B., niem Brunke, domin. i wœ szl., pow.
koœciañski, 4918m. rozl., 4 miejsc.:  1) B.,
2) folw. Boguszyn, 3) Polszmigiel; 4)
m³yn B³utkowo; 19 dm. 348 mk., 54., 294
kat., 140 analf.; st. p. w Szmiglu o 6 kil.,
st. kol. ¿el. Stare Bojanowo (Alt-Boyen)
o 8 kil.

Bronsko, wieœ, pow. koœciañski, 22 dm.,
142 mk., 71 ew., 71 kat., 49 analf.

Bucz, 1.) wieœ, pow. koœciañski, 17 dm.,
154 mk., wszyscy kat., 43 analf. Koœció³
parafialny dekan. szmigielskiego. Daw-
niej koœció³ siê wznosi³ w Grobi, wsi s¹-
siedniej zniszczonej wraz z koœcio³em
w XVI wieku przez protestatna Bronikow-
skiego. Na miejscu Grobi powsta³ w póŸ-
niejszych czasach folwark Dêbina. Ko-
œció³ w Buczu w r. 1720 odebrano bra-
ciom czeskim; Andrzej Mielêcki odda³ go
katolikom. 2.) B. domin., pow. koœciañ-
ski, 2289 morg. rozl., 3 miejsc.: 1) B., 2)
folw. Dêbina, 3) kolon. Sniaty, 53 dm., 395
mk., 17 ew., 378 kat., 135 analf. Stac.
poczt. w Szmiglu o 10 kil., stac. kol. ¿el.

Bojanowo Stare o 14 kil. W³asnoœæ nie-
gdyœ Michalskiego.

Che³kowo, wœ, pow. koœciañski. Wspom.
w dok. z r. 1388. (K.W.n. 18883).

Czacz, 1.) wieœ, pow. koœciañski, nad rz.
Ziemin (dzisiejsza Samica, przyp. red.),
44 dm., 476 mk., wszyscy kat.; 152 analf.
Pod wsi¹ Cz. odkryto cmentarysko po-
gañskie. 2) Cz., gm. domin., pow. ko-
œciañski, 6117 morg. rozl., 4 miejsc.: Cz.
wieœ szlach., 2) Cegielnia; 3) Karœnice
folw.; 4) Przysieka (Polnisch Presse)
folw.; 26 dm., 561 mk., 7 ew., 554 kat.,
260 analf., koœció³ parafialny nale¿y do
dekanatu koœciañskiego. Stac. poczt.
Szmigiel o 3 kil.., goœæ. na miejscu, st.
kol. ¿el. Stare Bojanowo o 7 kil. Cz. jest
gniazdem familii wielkopolskiej Czac-
kich, herbu Œwinka. Na pocz¹tku XVII
wieku przesz³a do r¹k rodziny Gajew-
skich; w XVIII wieku by³a w³asnoœci¹
Szo³drskich; ostatnie dwie rodziny upo-
sa¿y³y g³ównie koœció³. Obecnie Cz. na-
le¿y do hr. ¯ó³towskich. Znajduj¹ siê tu
przeœliczne makaty z XVII wieku, prze-
chowane koœciele parafialnym. Ozdobio-
ne herbami rodziny Gajewskich, nosz¹
one na sobie daty i cyfry, które pozwa-
laj¹ jak najdok³adniej oznaczyæ ich godo-
we przeznaczenie za pomoc¹ odpowied-
nich wskazówek herbarzy polskich. Jed-
na z nich mianowicie ma byæ z tego
wzglêdu osobliwoœci¹, ¿e przedstawione
s¹ na niej rozmaitego rodzaju polowania,
z odpowiedniemi przyborami jakie wów-
czas u¿ywane by³y, zasadzki na ¿ubry,
³osie i trudne nawet dzisiaj do oznacze-
nia zwierzêta. Tradycya miejscowa twier-
dzi, ¿e wiêŸniowie tureccy, wziêci w cza-
sie wojny chocimskiej do niewoli i prze-
niesieni do Czacza, tam¿e tkaniem po-
dobnych makat trudnili siê. 3) Cz. ma³y,
wieœ, pow. koœciañski, 7 dm., 48 mk.,
wszyscy kat., 7 analf. c.d.n.

Kolejny raz podczas ferii zimowych
przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla

nr II w Œmiglu - Sylwia Konieczna i rad-
ny z tego okrêgu - Wojciech Adamczew-
ski zorganizowali wyjazd do Leszna dla
dzieci ze swojego osiedla. W miejscowej
Galerii LESZNO mieœci siê kino, w któ-
rym proponowany by³ ciekawy repertu-
ar dla dzieci i m³odzie¿y. Postanowiliœmy
to wykorzystaæ i w dniu 11. lutego, w go-
dzinach popo³udniowych zorganizowali-
œmy wyjazd do kina na film pt. „LEGO
przygoda 3D”. Film w technice 3D przy-
sporzy³ najm³odszym uczestnikom mnó-
stwo wra¿eñ, a ciekawa fabu³a filmu za-

WYJAZD Z 3D interesowa³a wszystkich widzów. W wy-
cieczce do kina wziê³o udzia³ ponad
40 dzieci, dla których by³o to cenne uroz-

maicenie ferii zimowych.
Wojciech Adamczewski

foto Wojciech Adamczewski

Dzieci z Osiedla nr II w Lesznie
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BAL ZA BALEM

Wonieœæ

Poladowo

Œmigiel

Styczeñ i luty to czas balików karna-
wa³owych dla dzieci. Do organizacji

wielu z nich w³¹cza siê Centrum Kultu-
ry w Œmiglu, tak by³o i tym razem. Pierw-
szy odby³ siê w Wonieœciu ju¿ 3 stycznia.
W sali wiejskiej zebra³o siê tego dnia ok.
30 dzieci chêtnych do zabawy i udzia³u
w konkursach. 26 stycznia bawi³o siê
Broñsko. Tu do zabawy w³¹czy³ siê na-
wet so³tys, a iloœæ przygotowanych przez
Radê So³eck¹ nagród pozwoli³a na prze-
prowadzenie loterii fantowej. 1 lutego ko-
lorowo zrobi³o siê w sali w Bruszczewie.
Dzieci nie tylko przysz³y ubrane, jak przy-
sta³o na bal karnawa³owy, ale i piêknie

siê bawi³y. Równie weso³o i kolorowo
by³o nastêpnego dnia w Karœnicach. Nie
zawiod³y te¿ dzieci w Robaczynie. Kolej-
ny raz udowodni³y, ¿e potrafi¹ siê œwiet-
nie bawiæ. Najliczniejszy by³ jednak, jak
zwykle balik karnawa³owy w Œmiglu. 150
dzieci i co najmniej tyle samo rodziców
szala³o na parkiecie sali widowiskowej
6 lutego. Byli stra¿acy, ksiê¿niczki, anio³-
ki... ³atwiej by³oby zreszt¹ wymieniæ kogo
nie by³o. Pomimo tej ogromnej liczby
dzieci uda³o siê nawet przeprowadziæ kil-
ka konkursów z nagrodami. Organizato-
rzy tradycyjnie nie zapomnieli
o dro¿d¿ówce i soczku dla ka¿dego

uczestnika.
Wspaniale bawi³y siê równie¿ dzieci na
baliku karnawa³owym w Poladowie, któ-
ry odby³ siê 9 lutego. Trzeba przyznaæ,
¿e tu wspania³¹ postaw¹ wykazali siê ro-
dzice, nie tylko pomagaj¹c swoim pocie-
chom, ale i daj¹c przyk³ad dobrej zaba-
wy.
Ostatni balik tego sezonu odby³ siê
13 lutego w Niet¹¿kowie. Rada So³ecka
przygotowa³a dla najm³odszych du¿o s³o-
dyczy, i choæ dzieci nie by³o wiele to za-
bawa by³a udana.

M.D.
foto archiwum
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BAL ZA BALEM

Broñsko

Bruszczewo

Karœnice

Robaczyn
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BAL ZA BALEM

Niet¹¿kowo

W pierwszym tygodniu ferii odby³y
siê w Gminnym Centrum Informa-

cji zajêcia komputerowe dla dzieci. Wziê-
³o w nich udzia³ jedenaœcioro uczestni-
ków w wieku od 6 do 12 lat. Ka¿dego dnia
dzieci mia³y do wykonania konkretne za-
danie. Pierwszego robi³y „bileciki walen-
tynkowe” , a nastêpnie bawi³y siê w gry
na zabezpieczonych stronach, takich jak
„Sieciaki.pl” i „Necio.pl”.
Drugiego dnia dzieci korzysta³y z prze-
gl¹darki Google oraz zapozna³y siê
z map¹ Œmigla i okolic. Odwiedza³y swo-
je miejsce zamieszkania, a tak¿e pobli-
skie zak¹tki. Nastêpnie w programie Mi-
crosoft Word zrobi³y zak³adki do ksi¹¿ek.
Trzeciego dnia bawiliœmy siê z ortogra-
fi¹ na stronie ortofrajda.pl. Nie ³atwo by³o
przebrn¹æ przez g¹szcz: „¿”, „rz”, „ó”, „u”'
„h”, „ch” i zdobyæ zamek. Nastêpnie dzie-
ci wyszukiwa³y w przegl¹darce interne-

FERIE W GCI
towej obrazki, które wkleja³y do doku-
mentu, aby póŸniej wydrukowaæ go na
papierze przeznaczonym do naklejek.
W czwartek starsze dzieci wyszukiwa³y
informacji na temat Œmigla i fotografii
zwi¹zanych z naszym miastem, nato-
miast m³odsze tworzy³y z autokszta³tów
wybrane przez siebie „dzie³a”.
Ostatniego dnia „segregowaliœmy œmie-
ci” na stronie buliba.pl, rozwi¹zywaliœmy
rebusy na temat ekologii i przyrody. Ka¿-
dego dnia dzieci gra³y te¿ w gry wybra-
ne przez siebie, ale tak¿e nie zapomnieli-
œmy o naszych oczach i ciele. Wykonali-
œmy wiêc kilka æwiczeñ, które oderwa³y
nas na chwilê od komputerów. Na zakoñ-
czenie zajêæ wszystkie dzieci otrzyma³y
wykonane w ci¹gu tygodnia prace oraz
s³odki upominek.

I.F.
foto M. D.

Od stycznia br. w œmigielskim, Gmin-
nym Centrum Informacji odbywaj¹

siê zajêcia tematyczne przeznaczone dla
dzieci z klas 1-3 oraz grup zerowych
Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Tematem
zajêæ s¹ zasady bezpieczeñstwa w Inter-
necie. Spotkania odbywaj¹ siê w ramach
projektu edukacyjnego pn. „W³aœciwe za-
chowanie podstaw¹ bezpieczeñstwa”. Do
tej pory 7 klas odwiedzi³o GCI.
Uczestnikom zajêæ zosta³y zaprezentowa-
ne zasady bezpiecznego korzystania
z Sieci poprzez omówienie regu³ kryj¹-
cych siê pod skrótem „INTERNET”. Pod-
czas spotkañ dzieci: dowiaduj¹ siê o za-
gro¿eniach, z jakimi mog¹ siê spotkaæ ko-
rzystaj¹c z Internetu, poznaj¹ Sieciaki,
czyli dzieci znaj¹ce zasady bezpieczne-
go korzystania z Sieci i zwalczaj¹ce w niej

z³o. Na zajêciach nie zabraknie te¿ zaba-
wy oczywiœcie na bezpiecznych stronach
internetowych. Projekt bêdzie realizowa-

JESTEM BEZPIECZNY W INTERNECIE
ny do koñca roku szkolnego.

I.F.
foto I. F.

Ferie w GCI

Dzieci poznaj¹ zasady bezpieczeñstwa w Internecie
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X FESTYN REKREACYJNY „BA£WAN”

Rozpoczêcie festynu
Rzuty woreczkami przez obrêcz

22 styczeñ - K-5
Ok. godz. 1530 na drodze K-5 - obwodni-
cy Œmigla dosz³o do tragicznego wypad-
ku drogowego, w którym, jak wynika ze
wstêpnych ustaleñ, kieruj¹cy pojazdem
ford focus, 65-letni mieszkaniec Leszna
z nieustalonej przyczyny zjecha³ na prze-
ciwleg³y pas ruchu i doprowadzi³ do zde-
rzenia z pojazdem ciê¿arowym m-ki sca-
nia kierowanym przez 34-latka z pow.
koœciañskiego. W wyniku tego zdarzenia
licznych obra¿eñ cia³a dozna³a 58-letnia
pasa¿erka forda focus, mieszkanka Lesz-
na, która po przewiezieniu do szpitala
w Koœcianie zmar³a. Pozostali pasa¿ero-
wie forda focusa oraz jego kierowca do-
znali ogólnych pot³uczeñ. Kieruj¹cy byli
trzeŸwi.

25 styczeñ - Stara Przysieka Druga
Ok. godz. 707 w Starej Przysiece Drugiej
kieruj¹cy samochodem WW T-4, 40-latek
z pow. koœciañskiego, ze wstêpnych usta-
leñ wynika, ¿e na prostym odcinku dro-
gi, nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹-
cych warunków na drodze, w wyniku
czego wpad³ w poœlizg i dachowa³ pojaz-
dem. W wyniku tego zdarzenia pasa¿er-
ki w wieku: 41, 52, 85 i 88 lat oraz pasa-
¿er, 7-letni mê¿czyzna doznali ró¿nych
obra¿eñ cia³a, w wyniku czego wszyst-
kich przewieziono do szpitala. Kierowca
by³ trzeŸwy.

31 styczeñ - Żegrówko
Ok. godz. 1615 w miejscowoœci ¯egrów-
ko policja zatrzyma³a do kontroli drogo-
wej kieruj¹c¹ rowerem, 43-letni¹ miesz-
kankê gm. Œmigiel. Przeprowadzone ba-
danie stanu trzeŸwoœci wykaza³o 0,4 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu
rowerzystki.

6 luty - Œmigiel
Ok. godz. 1450 w Œmiglu na skrzy¿owa-
niu ulic Matejki z Kiliñskiego, 35-letni
mieszkaniec województwa opolskiego,
kieruj¹cy osobowym mercedesem do-
prowadzi³ do kolizji z vw golfem. Jak usta-
lono, nie ust¹pi³ on pierwszeñstwa prze-
jazdu prawid³owo jad¹cemu golfowi, pro-
wadzonemu przez 65-letniego mieszkañ-
ca gm. Œmigiel. Kieruj¹cy pojazdami byli
trzeŸwi. Sprawca kolizji zosta³ ukarany
mandatem karnym.

14 luty - Nowy Bia³cz
Ok. godz. 1150 zatrzymano do kontroli
drogowej kieruj¹cego rowerem, 50-let-
niego mieszkañca gm. Œmigiel. Przepro-
wadzone przez policjantów badanie sta-
nu trzeŸwoœci wykaza³o 1,2 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu rowerzy-
sty.

15 luty - Morownica
Ok. godz. 1945 policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego samocho-
dem marki VW polo, 37-letniego miesz-
kañca powiatu koœciañskiego. Mê¿czy-
zna kierowa³ pojazdem bêd¹c w stanie

nietrzeŸwoœci. Przeprowadzone badanie
wykaza³o 0,7 promila alkoholu w organi-
zmie kieruj¹cego.

17 luty - Bruszczewo
Ok. godz. 745 w Bruszczewie kieruj¹cy
fordem escortem, 52-letni mieszkaniec
gm. Œmigiel nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu i doprowadzi³ do kolizji z sa-
mochodem marki renault clio prowadzo-
nym przez 33-letni¹ mieszkankê gm.
Œmigiel. Kieruj¹cy pojazdami byli trzeŸ-
wi.

19 luty - Stare Bojanowo
Ok. godz. 1145 kieruj¹cy mercedesem
vito, 24-letni mieszkaniec powiatu ko-
œciañskiego nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
przejazdu prawid³owo jad¹cemu bmw,
prowadzonemu przez 46-letni¹ mieszkan-
kê gm. Œmigiel i doprowadzi³ do zderze-
nia pojazdów. Kieruj¹cy pojazdami byli
trzeŸwi. Sprawca zosta³ ukarany manda-
tem karnym.

21 luty - Œmigiel
Ok. godz. 2300 powiadomiono policjê
o w³amaniu do domu pod Œmiglem,
³upem w³amywacza pad³y pieni¹dze
w kwocie 2000 z³.

21 luty - Morownica
Ok. godz. 800 w Morownicy policja za-
trzyma³a kieruj¹cego traktorem, 50-lat-
ka z powiatu koœciañskiego. Badanie
wykaza³o 1,5 promila alkoholu w organi-
zmie kieruj¹cego.

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu zaprosi³ uczniów klas

I-V szkó³ podstawowych do wspólnej za-
bawy. W zwi¹zku z prawie wiosenn¹ aur¹,
festyn o zimowej nazwie „Ba³wan” odby³
siê w sali sportowej Szko³y Podstawowej
w Œmiglu.
Reprezentacje szkó³ z: Bronikowa, Cza-
cza, Starego Bojanowa i Œmigla (ucznio-
wie szko³y Filialnej w ¯egrówku) stanêli

do konkurencji. Ka¿dy uczestnik otrzy-
ma³ imienn¹ kartê z wypisanymi konku-
rencjami, a prowadz¹cy dany konkurs
wpisywali na ni¹ zdobyte punkty. I tak
na przyk³ad przy strza³ach pi³k¹ do
ma³ej bramki za ka¿de trafienie otrzy-
mywa³o siê 5 punktów (maksymalna
iloœæ przy 3 strza³ach to 15 pkt.). Punk-
ty mo¿na by³o zdobywaæ w: rzutach
pi³k¹ do stoj¹cego kosza, hokejowych

rzutach karnych,

rzutach ringiem na krzy¿ak, skokach
przez skakankê, rzutach woreczkami
przez obrêcz, strza³ach pi³k¹ do ma³ej
bramki, slalomie oraz rzutach lotk¹ do
tarczy. Dodatkowo szko³y walczy³y
w konkurencji przeci¹gania liny.
Podczas festynu du¿o zabawy i œmie-
chu towarzyszy³o wszystkim uczestni-
kom, a dla podniesienia kondycji dzie-
ci otrzyma³y dro¿d¿ówki i soki.

c.d. na stronie 17.
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 3/14
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 2/14
brzmia³o: „WALENTYNKI”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzy-
muje Elzbieta £abêda z Gliñska.

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

Pionowo
1. zespó³ œrodków transportu
2. z ogarami
3. mieszka pod Wawelem
4. z epik¹ i liryk¹
5. dziki koñ amerykañski
6. eskimoski kajak
10. dziki sazan
14. frontowa œciana zabudowy pa³acu
18. lot eskadry
20. kuzyn tygrysa
23. jednostka ciœnienia
25. w parze z odciêt¹
26. skrzynia dla nurków
27. z rzepami
28. na ciele po operacji
29. miasto w p³n. Francji
31. wyœcigowe autko
34. np. Marek i Wacek

36. knieja

Poziomo
2. ... Dyzma
7. sportowa
9. dekret carski
11. lewy dop³yw Narwi
12. egzotyczna ropucha
13. prawy dop³yw Wis³y
14. klitka
15. kolej podziemna
16. pañstwo z Teheranem
17. dziel¹ siê na stany
19. odprawa
21. jadalny to maron
22. z³oto Kuwejtu
24. 0,001 kg
26. odmiana jab³oni
30. wybryk, wyskok

32. maruda
34. rogaty ssak z Tybetu
35. we w³oszczyŸnie
37. ostra choroba zakaŸna
38. du¿a papuga
39. drugi plon z ³¹k
40. ser z muœniêciem siatki
41. podawany dusz¹cemu siê
42. œl¹ska gra w karty
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ROZLICZANIE SK£ADEK ZUS
W 2014 ROKU (WYBRANE ZAGAD-
NIENIA)
1. Dobrowolne ubezpieczenia emerytal-
no-rentowe.
Osoby, które nie spe³niaj¹ warunków do
objêcia ubezpieczeniami emerytalnymi
i rentowymi obowi¹zkowo, a chcia³yby
im podlegaæ, mog¹ do nich przyst¹piæ do-
browolnie (jednak nie zostan¹ objête
ubezpieczeniem chorobowym ani wypad-
kowym). Je¿eli zdecyduj¹ siê dobrowol-
nie op³acaæ sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe w ca³oœci z w³a-
snych œrodków, musz¹ z³o¿yæ w ZUS
wniosek o objêcie tymi ubezpieczeniami
- druk ZUS ZUA. Osoby op³acaj¹ce do-
browolnie sk³adki emerytalne i rentowe,
do podstawy ich wymiaru mog¹ dekla-
rowaæ dowoln¹ kwotê, jednak nie powin-
na byæ ona ni¿sza ni¿ kwota minimalne-
go wynagrodzenia, która w roku 2014
wynosi 1680 z³. Z kolei deklarowana gór-
na podstawa wymiaru tych sk³adek nie

mo¿e przekroczyæ 30-krotnoœci progno-
zowanego, przeciêtnego wynagrodzenia
miesiêcznego w gospodarce narodowej
na dany rok. W roku 2014 wynosi ona
112.380 z³. Je¿eli osoba dobrowolnie op³a-
caj¹ca sk³adki emerytalno-rentowe zade-
klaruje do podstawy ich wymiaru kwotê
minimaln¹ tj. 1680 z³, nie musi co mie-
si¹c sk³adaæ do ZUS deklaracji rozlicze-
niowych.
2. Sk³adki spo³eczne tylko z jednej wy-
branej umowy zlecenia.
W przypadku wykonywania przez zlece-
niobiorcê dwóch lub wiêcej umów zlece-
nia, z ka¿dej z nich podlega obowi¹zko-
wo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nato-
miast obowi¹zkowym ubezpieczeniom
spo³ecznym (emerytalne, rentowe, wy-
padkowe) zleceniobiorca podlega tylko
z jednej umowy zlecenie.
Zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o sus osoba
spe³niaj¹ca warunki do objêcia obowi¹z-
kowo ubezpieczeniami emerytalnymi
i rentowymi z kilku tytu³ów (np. z tytu³u
wykonywania kilku umów zlecenie) jest
objêta obowi¹zkowo tymi ubezpieczenia-
mi z tego tytu³u, który powsta³ najwcze-

œniej (umowa zlecenie, która zosta³a za-
warta jako pierwsza).
Powy¿szy przepis zezwala jednak na
zmianê tytu³u do obowi¹zkowych ubez-
pieczeñ spo³ecznych. Zleceniobiorca
mo¿e wskazaæ jako obowi¹zkowy tytu³ do
ubezpieczeñ spo³ecznych umowê zlece-
nia zawar t¹ w póŸniejszym terminie
(oczywiœcie w okresie trwania pierwszej
umowy zlecenie). Powy¿sze zasady obo-
wi¹zuj¹ przy zbiegu kilku umów zlece-
nia, niewa¿ne na rzecz ilu zleceniodaw-
ców s¹ one œwiadczone. Wysokoœæ wy-
nagrodzenia uzyskiwanego przez zlece-
niobiorcê z tytu³u pierwszej oraz kolej-
nej umowy zlecenie nie ma wp³ywu na
ustalenie tytu³u do objêcia obowi¹zkiem
ubezpieczeñ spo³ecznych.
W przysz³oœci obecny stan prawny naj-
prawdopodobniej ulegnie zmianie. Re-
sort pracy przygotowa³ projekt zmiany
przepisów. Planowane jest obowi¹zkowe
„pe³ne” osk³adkowanie tego typu umów
w zale¿noœci od wysokoœci ³¹cznego przy-
chodu uzyskiwanego ze wszystkich wy-
konywanych zleceñ.

H.C.

2 lutego br. dziewczêca dru¿yna „Bycz-
ki Gniewowo” wziê³a udzia³ w turnie-

ju siatkarskim kobiet i dziewcz¹t zorga-
nizowanym w hali sportowej w Jerce.
Dziewczêta rozegra³y tam mecze z dru-
¿ynami z: Jerki, Donatowa i Krzywinia.
Tego dnia pokaza³y, ¿e z turnieju na tur-
niej s¹ w coraz lepszej formie. Szczegól-
nych emocji dostarczy³ widzom bardzo
wyrównany mecz o 2 miejsce, które ro-
zegra³y z Donatowem. Wyniki obu setów:
23:25 i 22:25 mówi¹ same za siebie. Osta-
tecznie, mimo ¿e zawodniczki z Gniewo-
wa przegra³y tê walkê, zdobycie trzecie-
go miejsca w turnieju by³o dla nich du-
¿ym sukcesem. Jedna z naszych dziew-
cz¹t - Barbara Nowicka zdoby³a równie¿
statuetkê dla najlepiej punktuj¹cej zawod-
niczki turnieju. Dru¿yna wyst¹pi³a tego
dnia w sk³adzie: Karolina Kamiñska, Kin-
ga Pawlikowska, Barbara Nowicka, Klau-
dia Krajewska, Karolina Niemczal i Julia
Ratajczak.
8 lutego w hali sportowej w Czempiniu
zosta³ rozegrany II Turniej Pi³ki No¿nej

POZOSTA£ NIEDOSYT
o Puchar Ziemi Czempiñskiej. Do turnie-
jowej walki zg³osi³o siê osiem dru¿yn.
W grupie A spotka³y siê zespo³y: PKS Ra-
cot, LUKS Stare Bojanowo, Brenewii
Wijewo oraz Byczki Gniewowo. Po me-
czach grupowych niespodziewanie

z pierwszego miejsca w grupie wyszed³
zespó³ Byczki Gniewowo z kompletem
zwyciêstw i bilansem bramek 10:0. Dru-
gie miejsce zajê³a Brenewia Wijewo zdo-
bywaj¹c 6 pkt. i bilans 4:1, trzecie LUKS
Stare Bojanowo maj¹c na koncie 3 pkt.
i bilans 4:5 i ostatnie miejsce w grupie
PKS Racot nie uzyskuj¹c punktów, a po-
siadaj¹c bilans 3:14.
Zaczê³o siê ³adnie, niestety póŸniej dobra
passa opuœci³a zawodników z Gniewowa.
W pó³finale „Byczki” przegra³y ze Spart¹
Miejska Górka 0:1, a w meczu
o trzecie miejsce pokona³a je Brenewia
Wijewo 4:1. Pozosta³ niedosyt, gdy¿ na-
sza dru¿yna by³a uznawana za „czarne-
go konia” turnieju. Nie pomog³o nawet
to, ¿e jeden z zawodników - Adam W³o-
darczak zaliczy³ tego dnia, a¿ szeœæ bra-
mek i okaza³ siê najlepszym strzelcem
turnieju. Ostatecznie „Byczki” zdoby³y
puchar za zajêcie czwartego miejsca.
Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: £ukasz
Krysman, Adam W³odarczak, Adrian
Skorczyk, Aleksander Szczerbal, Domi-
nik Kaczor, Bartosz Rudawski, Bart³o-
miej ¯ak i Jan Kaczmarek.

Krzysztof PawlakDru¿yna siatkarek z Gniewowa

Og³oszenia drobne
Sprzedam kanapo-tapczan + fotel.
tel. 609 402 599

Sprzedam u¿ywany agregat ch³od-
niczy, kompletny.
tel. 697 615 921
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9 lutego br. leszczyñskiej w hali Tra-
pez odby³ siê 11. Turniej Zimowy

o Puchar Powstañców Wielkopolskich.
Do udzia³u w imprezie zg³osi³y siê 32 ze-
spo³y.
Mecze eliminacyjne rozpoczê³y siê 5 lu-
tego i zosta³y rozegrane w sali sportowej
Zespo³u Szkó³ Technicznych. W turnie-
ju oprócz zespo³u UKS Niet¹¿kowo wziê-
³y udzia³ jeszcze dwa zespo³y sk³adaj¹ce
siê z uczniów ZSP Niet¹¿kowo. Wszyst-
kie dru¿yny wysz³y z grup do wielkiego
fina³u.
Fina³owe zmagania 11. Turnieju Zimowe-
go sta³y pod znakiem rzutów karnych,
które, a¿ 7 razy zadecydowa³y o tym, kto
awansuje dalej. To sprawi³o, ¿e turniej
wyd³u¿y³ siê, a fina³ rozpocz¹³ siê kilka
minut po 1500.
W pierwszym pó³finale UKS Niet¹¿kowo
pokona³o 3:2 zespó³ Arsena³ sk³adaj¹cy
siê z zawodników z Bojanowa i Miejskiej
Górki. Niet¹¿kowska dru¿yna dwa razy
wychodzi³a na prowadzenie, ale Arsena-
³owi za ka¿dym razem udawa³o siê do-
prowadzaæ do remisu. W koñcu jednak
wpad³a decyduj¹ca bramka.

PUCHAR DLA UKS NIETĄŻKOWO
Drugi pó³fina³ zakoñczy³ siê remisem 1:1.
Wyrównuj¹ca bramka zdobyta zosta³a
w ostatniej sekundzie. W konkursie rzu-
tów karnych lepszy okaza³ siê zespó³ No
Name sk³adaj¹cy siê z uczniów ró¿nych
leszczyñskich szkó³. W pokonanym polu
zosta³a gostyñska dru¿yna Chrzêszczy-
grzêbomwszczyce. W ma³ym finale gosty-
nianie ³atwo pokonali Arsena³ 4:0.
W finale pierwsi do bramki trafili pi³karze
UKS Niet¹¿kowo, ale No Name doœæ szyb-
ko wyrówna³. Tym razem obesz³o siê bez
rzutów karnych, bo UKS strzeli³ 2 bram-
kê i wynikiem 2:1 zakoñczy³ mecz.
Najlepszym pi³karzem turnieju wybrany
zosta³ Kamil Franek z UKS Niêt¹¿kowo,

a najlepszym bramkarzem Jêdrzej Bartko-
wiak z No Name. Zawodnicy otrzymali sta-
tuetki oraz plecaki ufundowane przez skle-
py Sporting.
Najlepsza dru¿yna turnieju UKS Niet¹¿-
kowo otrzyma³a: puchar, pi³ki oraz bilety
na mecz Lech Poznañ-Œl¹sk Wroc³aw. Dru-
gi zespó³ No Name: puchar, pi³ki oraz ga-
d¿ety Unii Leszno. Trzeci Chrzêszczygrzê-
bomwszczyce: puchar, pi³ki oraz zaprosze-
nia na zwiedzanie stadionu i spotkanie
z zawodnikami Lecha Poznañ. Czwarta
dru¿yna Arsena³: pi³ki.
W ubieg³ym roku zespó³ z Niet¹¿kowa
zaj¹³ trzecie miejsce. Natomiast dwa lata
temu by³ zwyciêzc¹ 9. Turnieju Zimowe-
go z okazji rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego.
UKS Niet¹¿kowo wyst¹pi³ tego dnia w sk³a-
dzie: Micha³ Marciniak, (w meczach fina-
³owych Micha³a zast¹pi³ Dariusz Szczer-
bal), Micha³ Mania, Pawe³ Bieniek, Kamil
Franek, Eryk Poni¿y, Mateusz Zap³ata
oraz Roland Œwierczyk, a opiekunem gru-
py by³ Jaros³aw Pietrowski.

J.P.
foto archiwum

Wœród propozycji Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu

skierowanych w okresie ferii do dzieci
i m³odzie¿y by³y wyjazdy na lodowisko
i basen do Koœciana. W czterech wyjaz-
dach wziê³o udzia³ ponad stu piêædziesiê-
ciu uczestników. Oœrodek pokry³ koszty
przejazdów i biletów wstêpu do obiektów.
Instruktorzy „Orlika” w œmigielskiej sali
przy basenie przeprowadzili zabawy re-
kreacyjne. Te zajêcia skierowane by³y do
uczniów klas I-VI szkó³ podstawowych.
Mo¿na by³o sprawdziæ swoje umiejêtno-
œci w: wyœcigu na mini szczud³ach, krê-
ceniu hula hop, rzutach ringo na krzy-
¿ak, czy spacerze po cegie³kach. Ka¿dy

SPORTOWE FERIE

uczestnik zajêæ otrzyma³ nagrodê.
Kolejn¹ propozycj¹ oœrodka by³ turniej
w warcaby przeznaczony zarówno dla
uczniów szkó³ podstawowych, jak i gim-

nazjalistów. W tej ry-
walizacji I miejsce
zaj¹³ Marcin Kacz-
marek wyprzedzaj¹c
Martê Stasiak. Rów-
nie¿ tutaj uczestnicy
otrzymali nagrody.
Zapraszamy do udzia-
³u w imprezach spor-
towo-rekreacyjnych
przygotowanych przez
Oœrodek Kultury Fi-

zycznej i Rekreacji. Kalendarz imprez
oraz aktualne informacje znajduj¹ siê na
stronie www.okfir.pl.

OKFiR, foto OKFiR

Wszyscy otrzymali dyplomy i czekolady

Po zliczeniu wszystkich punktów wy³oniono
zwyciêzców. I miejsce zaj¹³ Sebastian Szy-
mañski z SP Stare Bojanowo, II m. Oliwia
Suder - SP Czacz, III m. Sara JóŸwiak - SP
Stare Bojanowo, IV m. Arkadiusz Basiura -
SP Czacz, V m. Jagoda Sobecka - SP Broni-
kowo, a VI m. Kinga Bia³a - SP Stare Bojano-
wo. Zdobywcy miejsc I - VI otrzymali nagro-
dy rzeczowe, a wszyscy uczestnicy festynu -
czekolady.
Dziêkujemy opiekunom i dzieciom. Zapra-
szamy do udzia³u w kolejnych imprezach or-
ganizowanych przez OKFiR.

OKFiR, foto OKFiR

Na lodowisku

UKS Niet¹¿kowo
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Nie lada gratk¹ dla amatorów ¿u¿la
by³o spotkanie z zawodnikami i tre-

nerami Unii Leszno. Wydarzenie to mia-
³o miejsce 13 stycznia w Zespole Szkó³
w Starym Bojanowie. Z uczniami spo-
tkali siê nastêpuj¹cy ¿u¿lowcy: Damian
Baliñski, Tobiasz Musielak, Piotr Paw-
licki, trenerzy: Pawe³ J¹der i Roman
Jankowski, a tak¿e m³odzi adepci spor-
tu ¿u¿lowego.
Dla dzieci i m³odzie¿y by³a to okazja
do bezpoœredniego kontaktu ze spor-
towcami, ale tak¿e, aby zdobyæ auto-

UNIA LESZNO W STARYM BOJANOWIE

W styczniu dziewczêta z klubu „Or-
lêta” Czacz wziê³y udzia³ w teniso-

wych rozgrywkach dru¿ynowych o Pu-
char Polski Kobiet w Niechanowie, a tak-
¿e w Wojewódzkim Turnieju Asów TOP-
8. W tym drugim turnieju zagrali tak¿e
zawodniczki i zawodnicy z Klubu Spor-
towego „Polonia” Œmigiel.
W Niechanowie dru¿yna ¿eñska „Orl¹t”
zajê³a czwarte miejsce i zdoby³a br¹zo-
wy medal. Dziewczêta: Joanna Maœlak,
Alicja Maœlak i Milena Weinert stanowi-
³y jedn¹ z siedmiu dru¿yn, które zagra³y
w finale.
W Turnieju Asów TOP-8 tenisiœci zagra-
li w trzech kategoriach wiekowych: ka-
deci, m³odzicy i juniorzy. Wœród dziew-
cz¹t najwy¿ej uplasowa³a siê Joanna Ma-
œlak z czackich „Orl¹t”, która w katego-
rii „kadetki” zajê³a pierwsze miejsce.

TENISOWE SUKCESY

W tej samej kategorii miejsce czwarte za-
jê³a tak¿e zawodniczka z Czacza - Nata-
lia Czeka³a. Wœród juniorek na trzecim
miejscu uplasowa³a siê zawodniczka „Po-
lonii” Gra¿yna Cieœla. Zawodnicy „Polo-
nii” tryumfowali w kategorii m³odzicy.

grafy i zrobiæ sobie wspólne zdjêcia.
Dla ¿u¿lowców przygotowano quiz
z zakresu wiedzy na poziomie gimna-
zjalnym.
Tego dnia w szkole zosta³ równie¿ roz-
strzygniêty konkurs z wiedzy o Klubie

Sportowym Unii Leszno, przeprowa-
dzony wczeœniej wœród uczniów. Na-
grod¹ dla zwyciêzców by³y wejœciówki na
mecz ligowy w nadchodz¹cym sezonie.

AKA
foto archiwum

Pierwsze miejsce zaj¹³ Jakub Jankowski,
trzecie Filip Ludwiczak, a czwarte Remi-
giusz Styziñski. W kategorii juniorów za-
wodnik „Polonii” - Andrzej Juszczak -
zaj¹³ miejsce czwarte.

AKA, foto archiwum






