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Spis treści

We wtorek, 9 lutego odbyła się 
XVI sesja Rady Miejskiej Śmigla, 
podczas której podjęto 5 uchwał. 
Uczestniczyło w niej czternaścioro 
radnych.

W trakcie sesji podjęto uchwałę 
w sprawie zmian Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 
2016-2025. Zmiana ta dotyczyła wy-
sokości nakładów przeznaczonych 
na realizację budowy sieci kanaliza-
cyjnej w Bronikowie i Glińsku. Rad-
ni wprowadzili także kilka zmian do 
bieżącego budżetu gminy. W związku 
z planowanym przejściem na emery-
turę pełnomocnika ds. Realizacji Pro-
jektu (Measure Authorising Officer 
– MAO) z Funduszu Spójności, współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
pn. „Kompleksowe zagospodarowanie 
ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina 
Śmigiel”, rajcy powołali nowego pełno-
mocnika, którym został zastępca bur-
mistrza Śmigla – Marcin Jurga oraz 
jego zastępcę, na którego wybrano 
kierownika Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej – Tomasza 
Pawlaka.

Na wniosek przedsiębiorcy, w celu 
nadania numeru posesji, radni pod-
jęli uchwałę o zwiększenie zasięgu
ul. Granicznej w Koszanowie. Podczas 

sesji obecny był 
także wicestarosta 
Stefan Stachowiak, 
który podsumował 
inwestycje powia-
tu kościańskiego 
w 2015 r. Ponad-
to przedstawił 
plany na budowę 
i remonty dróg 
na terenie gminy 
w roku bieżącym. 
Jednym z priory-
tetów będzie budo-
wa drogi Kościan 
Południe - Kobylniki – Nowy Białcz – 
Nadolnik i w związku z tą inwestycją 
podjęto jedną z uchwał. Dotyczyła ona 
bowiem wyrażenia zgody na zbycie, 
na rzecz powiatu kościańskiego, nie-
ruchomości stanowiących własność 
gminy Śmigiel, położonych w Starym 
Białczu i Nowym Białczu, które zosta-
ną przeznaczone właśnie na budowę 
drogi.

Poza uchwałami radni podjęli także 
kilka ważnych tematów. Jeden z nich 
dotyczył pisma mieszkańców ul. Ma-
tejki 6, apelujących o pomoc w remon-
cie dachu. Radni skierowali pismo 
do komisji spraw społecznych, gdzie 
szczegółowo przeanalizują problem. 

XVI sesja Rady Miejskiej Śmigla

Ponadto prezes Zakładu Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnego w Śmiglu – Vio-
letta Gładysiak apelowała do radnych 
i władz samorządowych o podjęcie 
interwencji w sprawie kopalni żwiru 
w Nietążkowie, którą firma Budimex 
planuje utworzyć w związku z budo-
wą drogi S-5. Zdaniem prezes Głady-
siak powstanie kopalni o głębokości 
15 metrów zagrozi ujęciom w Śmiglu 
i Nietążkowie, co z kolei może dopro-
wadzić do niedoborów wody na terenie 
miasta.

Kolejne posiedzenie radnych zapla-
nowane zostało na 22 marca.

M.M.
foto M.Majer

XVI sesja Rady Miejskiej Śmigla



wił i omówił budżet gminy na rok 2016.
Michał Majer,

foto M.Majer
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ni podczas marco-
wej sesji.

Spotkanie było 
dobrą okazją by 
omówić także spra-
wy bieżące. Na od-
powiedzi sołtysów 
i radnych odpowia-
dali: burmistrz Śmi-
gla – Małgorzata 
Adamczak, prezes 
Zakładu Wodocią-
gowo-Kanalizacyj-
nego w Śmiglu – 
Violetta Gładysiak 
oraz kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu 
– Tomasz Pawlak. Ponadto skarbnik 
Śmigla – Piotr Szmytkowski przedsta-

W pierwszym tygodniu lutego od-
było się spotkanie burmistrz Śmigla 
– Małgorzaty Adamczak z sołtysami 
i radnymi Rady Miejskiej Śmigla. 
Głównym tematem rozmów był pomysł 
wprowadzenia w gminie funduszu so-
łeckiego.

Na spotkanie zaproszeni zostali 
przedstawiciele gmin, w których fun-
dusz sołecki już funkcjonuje: wójt gmi-
ny Pakosław – Kazimierz Chudy oraz 
zastępca burmistrza Miasta i Gminy 
Krzywiń – Bartosz Kobus. Włodarze 
opowiadali o plusach i minusach fundu-
szu oraz o własnych doświadczeniach 
w tym zakresie. Z chęcią także odpo-
wiadali na zadawane pytania. O tym, 
czy fundusz sołecki w gminie Śmigiel 
zostanie wprowadzony zadecydują rad-

Trwają rozmowy

Na wniosek komisji planowania 
i rozwoju Rady Miejskiej Śmigla 
w Domu Działkowca odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami Śmigla. 
Było ono odezwą na petycję mieszkań-
ców ul. Kilińskiego i ul. Wodnej, któ-
rzy wnioskowali: o ograniczenie ruchu 
pojazdów ciężarowych, ograniczenie 
prędkości do 40 km/h na ww. ulicach 
i przywrócenie na ul. Kilińskiego ruchu 
dwukierunkowego. Mieszkańcy prosili 
także o zwiększenie liczy przejść dla 
pieszych, wyznaczenie ścieżki dla ro-
werzystów i postawienie ekranów osło-
nowych dla posesji będących w strefie 
ochrony zabytków. Proponowane zmia-
ny mają na celu poprawę bezpieczeń-
stwa oraz zmniejszenie uciążliwego 
hałasu. Petycję podpisało 42 mieszkań-
ców.

Proponowane zmiany zostały przedsta-
wione na komisji planowania i rozwoju 
Rady Miejskiej Śmigla, gdzie jedno-
głośnie podjęto decyzję o wystąpieniu 
z wnioskiem o organizację zebrania 
mieszkańców, celem wyrażenia ich opi-
nii na temat ewentualnych zmian.

Władze gminy wystąpiły także o opi-
nię do Komendanta Powiatowego Po-
licji, który negatywnie wypowiedział 
się o propozycji wprowadzeniu ruchu 
dwukierunkowego oraz zainstalowaniu 

Co dalej z ulicą Kilińskiego?
ekranów osłonowych. Również stworze-
nie ścieżki rowerowej, bez przebudowy 
całej ulicy, nie jest możliwe. Policja po-
zytywnie wypowiedziała się natomiast 
w kwestii wyłączenia z ruchu samo-
chodów ciężarowych oraz ograniczenia 
prędkości do 40km/h.

W spotkaniu udział wzięli: Marcin 
Jurga – zastępca Burmistrza Śmigla, 
Wiesław Kasperski – przewodniczący 
Rady Miejskiej Śmigla, radni Rady Miej-
skiej – Sławomir Grzelczyk oraz Michał 
Skrzypczak, a także Bernard Jagodzik 
– przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 
i pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla.

Dyskusja z mieszkańcami trwała po-
nad godzinę, a jej tematem przewod-
nim był ruch pojazdów ciężarowych 
na ul. Kilińskiego. W celu pozyskania 
szczegółowych informacji na temat 
problemu, pracownicy Urzędu Miej-
skiego dokonali pomiaru częstotliwości 
przejazdu samochodów ciężarowych 
przez ul. Kilińskiego. Podczas badania 
przeprowadzonego w godzinach 700-1700 
przez ww. ulicę przejechało 85 pojaz-
dów ciężarowych i TIR-ów. Preferowa-
nym przez mieszkańców rozwiązaniem 
było skierowanie ich na ulicę Polną, 
pod warunkiem jednak, że powstanie 
tam chodnik. Jego budowa jest w pla-
nach władz samorządowych, ale praw-

dopodobnie nie zostanie zrealizowana 
w bieżącym roku. Być może częściowo 
problem rozwiąże planowana budowa 
obwodnicy Włoszakowice-Nietążkowo, 
którą gmina Śmigiel przy współpracy 
z włodarzami kilku sąsiednich gmin 
i powiatów planuje zrealizować przy 
okazji budowy drogi S-5.

Niemal wszyscy zgodni byli co do 
ograniczenia prędkości do 40km/h 
na ulicach Wodnej i Kilińskiego. Część 
mieszkańców była jednak sceptyczna 
co do przestrzegania znaków przez kie-
rowców. W związku z tym poproszono 
władzę o wystąpienie do Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego w Kościa-
nie o częstsze kontrole na ww. odcinku.

Dyskusję wywołał także pomysł 
mieszkańca dotyczący rowerzystów. 
Jego zdaniem na ulicach jednokierun-
kowych warto wyznaczyć kontrapasy, 
czyli wydzielony pas jezdni, zezwala-
jący rowerzystom na ruch dwukierun-
kowy. Takie rozwiązanie zastosowano 
m.in. w Lesznie. Przewodniczący komi-
sji planowania i rozwoju Rady Miejskiej 
Śmigla zadeklarował, że zaproponowa-
ne sugestie zostaną przedyskutowane 
podczas prac komisji i wkrótce zostaną 
zaprezentowane propozycje rozwiąza-
nia problemów.

MM
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Dla każdego coś ciekawego
W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Nietążkowie 13 lutego odbył się 
Dzień Drzwi Otwartych. Przybyła mło-
dzież mogła zapoznać się z kierunkami 
nauczania proponowanymi przez naszą 
szkołę oraz stoiskami miejscowych 
przedsiębiorców – pracodawców. Pod-
czas zwiedzania można było zobaczyć 
pokaz pn. „Kolorowa chemia”, zajrzeć 
do internatu, biblioteki, a także odwie-
dzić stoiska naszych techników. Goście 
mieli także okazję zapoznać się z działa-
niem drukarki 3D, którą zaprezentowa-
li uczniowie technikum informatyczne-
go. Młodzież klas mundurowych wraz 
z opiekunami przygotowała warsztaty 
pierwszej pomocy oraz kilka pokazów, 
m.in.: musztry, walki wręcz, sprzętu 
bojowego oraz wozów bojowych. Tego 
dnia można było również zobaczyć wy-
stępy szkolnych cheerleaderek, aran-
żację pokoju hotelowego, prezentację 
sekcji sportowych Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Junior”, spróbować 

W nietążkowskiej szkole
własnych sił na torze przeszkód oraz 
skosztować wypieków przygotowa-
nych przez młodzież klas technikum 
żywienia. Każdy, kto odwiedził tego 
dnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie, na pewno znalazł coś 
ciekawego dla siebie. Główną atrakcją 
była loteria, w której jedną z nagród 
był bon na projekt metamorfozy tarasu, 
zaprojektowany przez uczniów techni-
kum architektury krajobrazu. Drugą 

Komenda Główna Policji wdraża 
narzędzie informatyczne pn. „Kra-
jowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa 
w Polsce”. W związku z tym odbyła 
się debata z radnymi i sołtysami gminy 
Śmigiel na temat lokalnych zagrożeń.

Budowana mapa zagrożeń oparta jest 
na konsultacjach społecznych. W lutym 
zaplanowano 3000 spotkań na terenie 

Konsultacje społeczne na temat bezpieczeństwa
całego kraju. Inicjatorem spotkania 
w Śmiglu była Komenda Powiatowa 
Policji w Kościanie, która jest koordy-
natorem programu na terenie powiatu 
kościańskiego. W debacie udział wzię-
li radni Rady Miejskiej Śmigla, sołtysi, 
Straż Miejska, przedstawiciele szkół 
oraz OSP. Obecni chętnie włączyli się 
do dyskusji, zgłaszając funkcjonariu-

szom spostrzeżenia na temat zagrożeń 
na terenie swoich sołectw oraz osiedli.

„Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeń-
stwa w Polsce” ma na celu wskazanie, 
jakie zagrożenia na danym terenie są 
największe. Ułatwi to policjantom pla-
nowanie działań służących poprawie 
bezpieczeństwa.

M.M.

Od kwietnia, dzięki systemowi 
kamer zamieszczonemu na tere-
nie Śmigla, konsekwencje nieod-
powiedzialnych czynów poniosło 
już kilkoro sprawców. Zniszczeniu 
niejednokrotnie ulegały elementy za-
bytkowych obiektów, których napra-
wa jest kosztowna. W przypadku osób 
nieletnich to ich rodzice zapłacą za wy-

rządzone szkody. Dotychczasowa sku-
teczność monitoringu skłoniła władze 
samorządowe do rozszerzenia zasięgu 
jego działania, dlatego w najbliższych 
tygodniach planuje się zakup i montaż 
kolejnych kamer w mieście. Na ten 
cel samorząd przeznaczył w budżecie
79 tys. złotych.

M.M.

Nowe kamery w Śmiglu

nagrodą – niespodzianką był tort ufun-
dowany przez Ciastkarnię Kolan z Lip-
na. Można by wymienić jeszcze wiele 
atrakcji, które towarzyszyły spotkaniu 
z młodzieżą gimnazjalną.

A.Z.

Młoda krew ratuje życie
W czwartek, 18 lutego 2016 r. ucznio-

wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie po raz drugi w tym roku 
szkolnym uczestniczyli w turnieju pod 
hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Do 
ambulansu Wielkopolskiego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgło-
siło się 28 uczniów, z których 17 pozy-
tywnie przeszło kwalifikacje. W tej edy-
cji udało się zebrać 7246 mililitrów krwi. 
Warto wspomnieć, że w roku szkolnym 
2015/2016 uczniowie ZSP w Nietążko-
wie oddali już ponad 20 litrów cennego 
leku. Koordynatorem akcji poboru krwi 
był Regionalny Zarząd PCK z siedzibą 
w Kościanie.

Ł.Z., foto archiwum

Uczniowie prezentowali kierunki nauczania nietążkowskiej 
szkoły
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Tak wielu zachwycających ob-
razów w niewielkiej przestrzeni 
sali kameralnej Centrum Kultury 
w Śmiglu dawno już nie było. Nagro-
madzono je dzięki utalentowanej Ewie 
Piosik z Wolsztyna, która zgodziła się 
na zorganizowanie w Śmiglu wystawy 
swoich prac. Wernisaż odbył się 19 lu-
tego br., a wystawa czynna będzie tylko 
do 12 marca. Już teraz zachęcamy do jej 
zwiedzenia, bo naprawdę warto!

Ewa Piosik urodziła się w Wolszty-
nie. Pierwsze lekcje rysunku i malar-
stwa pobierała podczas zajęć kółka 
plastycznego pod okiem Zoriana Drze-
wieckiego. Ukończyła PLSP w Zielonej 
Górze (1994-1999) pod okiem m.in.: 
Ireny Bierwiaczonek-Polak i Katarzy-
ny Walter-Sułkowskiej. Zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, akwarelą, 
rysunkiem oraz reklamą. Nieustannie 

Zachwycająca wystawa

poszukuje nowych środków wyrazu 
swojej twórczości eksperymentując 
z różnymi mediami. 
Ostatnio fascynuje 
się malowaniem 
na szkle. Artystka 
rozwija również 
swoje umiejętności 
w zakresie reno-
wacji i konserwacji 
dzieł sztuki. Pro-
wadzi własną Pra-
cownię Artystyczną 
Vizioneva w Wolsz-
tynie. Jest uczest-
niczką indywidual-

nych i zbiorowych wystaw, plenerów 
malarskich ogólnopolskich, między-
narodowych oraz Międzynarodowego 
Przeglądu Artystycznego „Alternatywy 
33” w Ostrowie Wielkopolskim.

Pani Ewa odwiedziła nasze miasto 
już po raz drugi, brała bowiem udział 
w ubiegłorocznym plenerze malarskim 
zorganizowanym z okazji „Imienin Wia-
traków”. 

M.D., foto D.Hampel

Ewa Piosik i Antoni Szulc
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Baliki Karnawałowe cz. 2

Brońsko Karśnice

Nietążkowo Śmigiel



Orzeł 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki z okresu 1943-1945 r.

Orzeł Marynarki Wojennej 1920-
1945 r.
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Orzeł Biały - część III

Orzeł biały bez korony był pierw-
szym wizerunkiem w naszej histo-
rii. Kolejne zmiany nastąpiły w okresie 
I wojny światowej. Część I Brygady Le-
gionów Polskich (1914) używała zna-
ku orła bez korony (1 Pułk Piechoty), 
ale już w 1916 roku orzeł występu-
je w koronie. Był on używany także 
przez Drużyny Bartoszowe i Polskie 
Drużyny Strzeleckie oraz II Brygadę 
Legionów. Kolejnego usunięcia orła 
z korony dokonał rząd Jędrzeja Mora-
czewskiego (18.11.1918 – 16.1.1919). 
Uchwałą Sejmu RP z 28.08.1919 roku 
przyjęto, że godło Polski umieszczone 
na prostokątnym polu czerwonym sta-
nowi srebrny orzeł z głową zwróconą 
w prawo, ze skrzydłami wzniesionymi 
do góry, z dziobem, szponami i koroną 
złotą, stanowiącą godło tymczasowe. 
W wyniku przeprowadzonego kilka 
lat później konkursu przyjęto projekt 
opracowany przez prof. Zygmunta 
Kamińskiego, a wzorowany na godle 
z czasów Jagiellonów i Stefana Batore-
go. Sejm zatwierdził ten projekt usta-
wą z 28.7.1927 roku. Od tego czasu 
orzeł miał mocną sylwetkę, a na skrzy-
dłach przepaskę zakończoną rozetami 
w kształcie gwiazdek. Tarcza herbo-
wa była obwiedziona złotym skrajem.

Na czapkach wojskowych, z wyjątkiem 
lotnictwa i marynarki wojennej, noszo-
ny był orzeł wzorowany na orle wojsko-
wym z czasów Królestwa Polskiego. 
W okresie II wojny światowej wojsko 
polskie na zachodzie oraz organizacje 
podziemne związane z rządem londyń-
skim używały znaku orła w koronie, 
a oddziały wojskowe na wschodzie 
orła bez korony. Oddziały I Dywizji 
im. Tadeusza Kościuszki nosiły orła 
wzorowanego na tym, który umiesz-
czony jest na grobowcu Władysława 
Hermana w Płocku. W PRL godło 
Polski ustalono dekretem Rady Pań-
stwa z 7.12.1955 roku. Do tego czasu 
na pieczęciach, plakatach, znaczkach 
pocztowych i mundurach kooperowały 
orły wg. wzoru przedwojennego cywil-
nego, ale bez korony oraz wojskowe 
kościuszkowskie. Nowy wzór określa-
no jako wizerunek: „Orła białego, z gło-
wą zwróconą w prawo z rozwiniętymi 
skrzydłami, oraz dziobem i szponami 
złotymi, w czerwonym polu prostokąt-
nej tarczy, o dolnej krawędzi wydłużo-
nej pośrodku”.

W odpowiedzi na decyzję władz PRL 
Rząd RP na uchodźctwie, na mocy de-
cyzji prezydenta z 11.11.1956 roku, 
uznał, że na głowie orła ma znajdować 
się zamknięta korona z krzyżem. Obo-
wiązujący wizerunek orła białego zo-
stał przyjęty ustawą z 09.02.1990 roku. 
Wzór ten został opracowany przez
Andrzeja Heidricha. Godło, a także 
hymn i flaga są obowiązującymi symbo-
lami Rzeczypospolitej. 

Art. 28 Konstytucji RP stanowi,
że godłem RP jest wizerunek orła bia-
łego w koronie na czerwonym polu. 
Bardziej szczegółowe uregulowanie za-
warte jest w ustawie „O godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieniądzach państwowych”. 
Ustawa ta stanowi, że „Godłem Rze-
czypospolitej Polskiej jest wizerunek 
Orła Białego ze złotą koroną na głowie 
zwróconej w prawo, z rozwiniętymi 
skrzydłami, z dziobem i szponami zło-
tymi, umieszczony w czerwonym polu 
tarczy”. W odróżnieniu od wzoru orła 
z 1927 roku, aktualny zamiast gwiaz-
dek na przepasce posiada zwieńczenie 

w kształcie trójliścia. Ciekawą ewolucję 
przeszły także orły wojskowe, których 
pierwowzorem była odznaka z okresu 
Księstwa Warszawskiego, składająca 
się z Orła Białego i tarczy Amazonek. 
Aktualne orły wojskowe zostały wpro-
wadzone ustawą z 19.02.1993 roku 
„O znakach sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej”. Orzeł wojsk lądo-
wych najbardziej nawiązuje do orłów 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Natomiast orzeł wojsk lotniczych na-
wiązuje do wzoru z 1936 roku uzupeł-
nionego o parę skrzydeł husarskich. 
Orzeł Marynarki Wojennej nawiązuje 
do wzoru z 1919 roku. Umieszczony 
na złocistej kotwicy sznur zwija się 
w kształt litery „S” – Sigismundus i od-
nosi się do królów Zygmuntów, budow-
niczych naszej floty wojennej. Autor 
książki, albumu – Henryk Zięba uzna-
je, że wspólną cechą wszystkich wize-
runków orła jest głowa heraldycznie 
zwrócona w prawo. Ciekawostką jest, 
że: „tarczę z wizerunkiem orła nosił ry-
cerz, stąd prawa strona w opisie dane-
go orła jest taka, jakby ją określał sam 
rycerz znajdujący się za tarczą, a więc 
odwrotnie od patrzącego”. 

cdn.
Jan Pawicki
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Dzieciństwo bez próchnicy
Przedszkole w Starym Bojanowie bie-

rze udział w projekcie „Dzieciństwo 
bez próchnicy”, który ma na celu pro-
mownie zachowań prozdrowotnych 
oraz profilaktykę chorób jamy ustnej. 
Współfinansowany jest on przez Szwaj-
carię w ramach szwajcarsko-polskiego 
programu współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Europejskiej 
oraz Ministerstwo Zdrowia, a jego adre-
satami są małe dzieci, ich rodzice, opie-
kunowie i wychowawcy.

W ramach edukacji pośredniej na-
uczyciele wzięli udział w szkoleniu, 
w trakcie którego dowiedzieli się, jak 
skutecznie kształtować w podopiecz-
nych prawidłowe nawyki zdrowotne. 

Dzieci natomiast otrzymały szczoteczki 
i pasty. Zapoczątkowane w programie 
działania są kontynuowane przez na-
uczycieli, rodziców i opiekunów. Aby 
utwierdzić najmłodszych, że o zęby 
warto dbać, przedszkolaków odwiedziła 
dr Alina Kaczmarzyk – lekarz stomato-
log, która zademonstrowała dzieciom, 
w jaki sposób prawidłowo szczotkować 
i dbać o zęby. Partnerem i liderem pro-
jektu jest Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ferie na sportowo
Podczas ferii zimowych, 

w dniach od 18 do 21 stycz-
nia, uczniowie Zespołu Szkół 
w Starym Bojanowie uczestni-
czyli w zajęciach sportowych 
zorganizowanych w ramach 
programu „Ferie na sportowo”, 
których głównym organizato-
rem było Starostwo Powiatowe 
w Kościanie. Uczniowie sko-
rzystali z wyjazdu na lodowisko 
do Kościana oraz na rozgrywki 
bowlingowe w Lesznie połą-
czone z seansem filmowym. 

Młodzież także wzięła udział 
w zajęciach sportowych, 
podczas których sprawdziła 
swoje umiejętności w grze 
w siatkówkę z uczniami ze 
szkoły w Czaczu. Najmłodsi 
uczniowie spędzili aktywnie 
czas w sali zabaw Nufrik 
w Kościanie. Finansową po-
moc szkoła otrzymała rów-
nież od burmistrza Śmigla 
-Małgorzaty Adamczak oraz 
Rady Rodziców.

Dzień patrona
Zespół Szkół w Starym Bojanowie 

w lutym obchodził Święto Patrona, 
które rozpoczęło się uroczystym Ape-

lem Poległych. 
Następnie ucznio-
wie przedstawili 
montaż słowno-mu-
zyczny, zawierający 
treści patriotyczne. 
Znalazły się w nim 
wiersze i piosenki, 
które ukazywały 
historię Polski, jej 
drogi do wolności 
oraz to, czym dla 
każdego Polaka 
jest Ojczyzna i wol-
ność. Uczniowie 
szkoły podstawo-
wej i gimnazjum 

przypomnieli także historię Powstania 
Wielkopolskiego.

Ciekawe spotkania
Dzieci z grup „0” uzupełniają wiado-

mości zdobywane w szkole poprzez cie-
kawe spotkania. Miały okazję słuchać 
brzmienia różnych instrumentów i po-
znać ich zastosowanie dzięki wizycie 
w pracowni muzycznej u szkolnego mu-
zyka Aleksandra Dery. Wychowawcy 
zaprosili także plastyka – Monikę Białą, 
która zapoznała dzieci z tajnikami kolo-
rów, barw i technik wykonania obrazów.

Kolejne spotkanie odbyło się w prze-
twórni owocowej GIL, gdzie dzieci mo-
gły poznać proces produkcji przetwo-
rów. „Zerówkowicze” ponadto gościli 
żołnierzy z 4. Pułku Przeciwlotniczego 
stacjonującego w Lesznie, którzy opo-
wiedzieli o swej pracy oraz zaprezen-
towali elementy wyposażenia podsta-
wowego. Dowódca żołnierzy zaprosił 
także przedszkolaków do jednostki 
w Lesznie, z czego najmłodsi zapewne 
skorzystają. W niedalekiej przyszłości 
odbędą się kolejne ciekawe spotkania.

Studenci Kolorowego Uniwersytetu 
na półmetku

Czwartoklasiści ze Starego Bojano-
wa zakończyli wyjazdy do Poznania, 
które były zaplanowane na I półrocze. 
Podczas nich brali udział w wykła-
dach organizowanych w ramach pro-
jektu Kolorowego Uniwersytetu pod 
patronatem Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Młodzi studenci od paź-
dziernika 2015 roku poszerzali wiedzę, 
zdobywali nowe umiejętności oraz po-
znawali wybitne osobistości ze świata 
edukacji. Do tej pory uczniowie dowie-
dzieli się, ile każdy z nich produkuje 
śmieci i na czym polega ich segregacja, 
badali świat owadów, zaprzyjaźnili się
ze szkołą w Tanzanii, a także wyruszyli 
w podróż po Ukrainie Starym UAZ-em 
śladami podróżnika Arkadego Fiedlera. 
Wkrótce odbędzie się kolejny wyjazd, 

tym razem w nowym – II seme-
strze.

Pedros
5 lutego uczniowie Zespo-

łu Szkół w Starym Bojanowie 
wzięli udział w XII Międzynaro-
dowym Mityngu Lekkoatletycz-
nym w Łodzi. Było to kolejne 
sportowe doświadczenie, które 
dostarczyło wielu wrażeń.

ZS w Starym Bojanowie
foto archiwum

Wieści z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie

Ferie na sportowo
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Dla Babci i Dziadka
16 lutego zgodnie z kilkuletnią już 

tradycją w oddziale przedszkolnym 
uroczyście obchodzony był Dzień Bab-
ci i Dziadka. Goście, jak zwykle licznie 
przybyli na salę. W zorganizowanie 
uroczystości włączyli się także rodzice 
przygotowując dzieciom piękne stroje 
i piekąc placki.

Dziadkowie obejrzeli przedstawie-
nie o babci i dziadku, humorystyczne 
scenki z życia dziadków i wnuków oraz 
wysłuchali kilku piosenek. Dzieci wrę-
czyły dziadkom własnoręcznie wykona-
ne upominki. Rozległo się też gromkie 
„100 lat”. Dziadkowie chętnie włączyli 
się do wspólnej zabawy ze swoimi wnu-
kami. Dzieci zaprosiły ich do walczyka, 

Wieści ze szkoły w Bronikowie
wspólnie zatańczyli wszystkim znane 
„Kaczuszki”, labado i inne. Goście mie-
li okazję przypomnieć sobie zabawy 
ze swojego dzieciństwa. Czas upłynął 
w miłej, serdecznej atmosferze. W imie-
niu wszystkich dziadków podziękowa-
nie złożył Zygmunt Konieczny, który 
podziękował dzieciom za występ i zaan-
gażowanym osobom za zorganizowanie 
uroczystości.

J. Szymlet

Spotkanie z krawcową
19 lutego br. w szkole w Bronikowie 

odbyło się spotkanie z Anną Maszner, 
krawcową. Organizatorem spotkania 
była Emilia Ornoch, wychowawczy-
ni klasy II SP. W spotkaniu uczest-

niczyli uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej oraz uczniowie klasy
I gimnazjum.

Podczas prezentacji Anna Maszner 
przybliżyła dzieciom i młodzieży spe-
cyfikę oraz charakter pracy krawca. 
Uczniowie poznali narzędzia pracy, któ-
rymi na co dzień się posługuje, tj.: ma-
szynę do szycia, nożyczki, itp. Ponadto 
poznali rodzaje materiałów, z których 
wykonane są ubrania oraz nici.

Pani Ania w interesujący sposób 
przedstawiła swój zawód. Ucznio-
wie w skupieniu i z zaangażowaniem 
uczestniczyli w spotkaniu.

Nauczyciele Zespołu Szkół
w Bronikowie
foto archiwum

Dla Babci i Dziadka

Spotkanie z krawcową
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Serca z papierowej wikliny
11 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół 

w Czaczu odbyły się zajęcia pn. „Walen-
tynki tuż, tuż”. Podczas nich uczniowie 
rozpoczęli przygodę z papierową wikli-
ną. Zaczęto od najtrudniejszej, lecz bar-
dzo potrzebnej rzeczy - przygotowania 
rurek z gazety. Początki były ciężkie, 
ale uczestnicy wspólnie mobilizowa-
li się. Druga część – wkładanie drutu 
w jedną papierową rurkę i razem z nim 
formowanie kształtu serca – poszła, 
jak z płatka. Następnie przyklejono pa-
pierową rurkę, którą owinięto serce. 
Efektem końcowym były piękne walen-
tynkowe serca, które przyozdobiły wie-
le okien naszych domów. Dziękujemy 
wszystkim za udział w zajęciach i świet-
ną zabawę. Zapraszamy na kolejne zaję-
cia z cyklu „Odkrywamy Talenty”.

Młodzież zapobiega pożarom
2 lutego odbyły się szkolne eliminacje 

konkursu strażackiego.
Do rywalizacji przystąpiło 9 gimnazja-

listów i 5 przedstawicieli szkoły podsta-
wowej. Uczniowie otrzymali testy skła-
dające się z 30 pytań, na które musieli 
udzielić odpowiedzi. Do następnego 
etapu zakwalifikowali się: 
• w kategorii gimnazjum: Kamil Ko-

białka, Wiktoria Skoracka, Daniel 

Wieści ze szkoły w Czaczu
Skoracki,

• w kategorii szko-
ła podstawowa: 
Weronika Buśko, 
Patryk Golec, Mi-
chalina Błażejew-
ska.

W komisji zasie-
dli: przewodniczący 
Jarosław Stryjakow-
ski (strażak), Mag-
dalena Sowa, Beata 
Wąsik i Barbara 
Maćkowska. Dzię-
kuję jury za spraw-
ną pracę komisji. 
Gratulujemy zwy-
cięzcom i życzymy sukcesów w dal-
szych zmaganiach.

Bal na sto par
W środę, 3 lutego w szkole w Czaczu 

odbył się balik karnawałowy klas I-III. 
Uczniowie mieli możliwość wzięcia 
udziału w zabawach tanecznych oraz 
konkurencjach przygotowanych przez 
nauczycieli. Serdecznie dziękujemy 
panu Tadeuszowi Szwedzie za oprawę 
muzyczną baliku. Zapraszamy do obej-
rzenia fotorelacji na stronie szkoły.

ZS w Czaczu
foto archiwum

Praca z papierową wikliną nie była łatwa

Na balu

Dzień Babci i Dziadka chce święto-
wać maluchów gromadka!

21 i 22 stycznia na stałe zapisały się 
w naszym przedszkolnym kalendarzu 
jako Dzień Babci i Dziadka. W tym 
szczególnym dniu dziadkowie „Biedro-
nek” przybyli do wnuków, aby wygod-
nie usiąść i wysłuchać przygotowanych 
wierszy, piosenek, życzeń, popatrzeć, 
jak ich pociechy tańczą oraz wspólnie 
pobawić się i pośpiewać z wnukami. 
Na zakończenie części artystycznej naj-
młodsi wręczyli dziadkom i babciom 
wykonane przez siebie prezenty i za-
prosiły na wspólne biesiadowanie przy 
kawie.

Po krótkim powitaniu oraz przedsta-
wieniu celu zajęć mamy zabrały się do 
pracy. Przedszkolaki również aktywnie 
uczestniczyły w wykonywaniu kwiat-
ków. Na uwagę zasługuje fakt, że pod-
czas zajęć towarzyszyła miła, przyjazna 
atmosfera. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
obecnym rodzicom za udział w spotka-
niu i zapraszamy na kolejne, o których 
będziemy informować.

Magdalena Biegańska i Jowita Kapska.

Bal karnawałowy w przedszkolu
Nowy Rok rozpoczyna czas zabaw, 

tańca i muzyki. Dzieci przygotowują się 
do balu karnawałowego, a wiele emocji 
budzą rozmowy o tym, kim kto będzie 
na balu, za kogo się przebierze. Wy-
czekiwany dzień balu dla dzieci w Cza-
czu w końcu nadszedł. W tym dniu do 
przedszkola przybyli: kowboje, India-
nie, królewny, motylki, myszki, kotki, 
misie, tygryski, króliczki, biedronki, 
leśnicy, cyganki, diabełki, krakowianki, 
policjanci, strażacy, ratownicy, rycerze, 
piraci, spidermani, a także baletnice. 
Dzieci wspaniale bawiły 
się tańcząc: walca, zorbę, 
sambę, makarenę, kan-
kana i krakowiaka. Tego 
dnia nie zabrakło także 
konkursów, w których 
bardzo chętnie wszyscy 
uczestniczyli, np.: taniec 
par obwiązanych serpen-
tyną, taniec na gazecie, 
taniec z krzesełkami. 
Gdy tancerze poczuli 
się zmęczeni, ogłoszo-
no przerwę na posiłek – 

zdrowe owoce i soczek.
Na twarzach przedszkolaków malo-

wał się uśmiech, który nie znikał, mimo 
chwilowego zmęczenia. Było radośnie, 
kolorowo i zabawnie. 

Kiedy czas zabawy dobiegł końca, 
dzieci z żalem opuszczały salę balową. 
Bal umożliwił dzieciom i wychowaw-
com spędzenie czasu w miłej atmosfe-
rze. Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym wychowankom, a to 
było głównym celem tego balu.

Przedszkole w Czaczu
foto archiwum

Wieści z przedszkola w Czaczu

Wyczekiwany dzień balu
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29 stycznia – Karśnice
Około godz. 1605 w Karśnicach patrol 

zatrzymał do kontroli drogowej kierują-
cego fordem fiesta, 59-letniego miesz-
kańca gm. Śmigiel. Przeprowadzone 
badanie stanu trzeźwości wykazało 0,42 
promila alkoholu w organizmie kierują-
cego.

30 stycznia – Śmigiel
Około godz. 1340 na ul. Św. Wita kieru-

jąca fordem fiesta, 63-letnia mieszkanka 
gm. Śmigiel nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu alfie romeo, prowadzonej 
przez 25-letniego mieszkańca gm. Śmi-
giel. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

1 luty – Nietążkowo
Około godz. 1648 policjanci z PP w Śmi-

glu zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego samochodem marki Audi 
A4, 25-letniego mieszkańca pow. lesz-
czyńskiego. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało 0,78 promila alkoholu w orga-
nizmie kontrolowanego.

4 lutego – Śmigiel
Około godz. 834 policjanci WRD zatrzy-

mali do kontroli drogowej kierującego 
samochodem marki VW Polo, 42-letnie-
go mieszkańca pow. kościańskiego. Ba-
danie stanu trzeźwości wykazało 0,58 
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

6 lutego – Śmigiel
Około godz. 1945 w miejscowości 

na terenie gm. Śmigiel nieznani spraw-
cy włamali się do domu jednorodzin-
nego. Właściciel wycenił wartość strat 
na kwotę kilku tysięcy złotych. Poli-
cja prowadzi czynności zmierzające
do ustalenia i zatrzymania sprawców 
przestępstwa.

6 lutego – Stare Bojanowo
Policja otrzymała zgłoszenie,

że w dniach od 5 do 6 lutego br. niezna-
ny sprawca z warsztatu ślusarskiego 
w Starym Bojanowie pod nieobecność 
właściciela skradł różnego rodzaju   
elektronarzędzia o łącznej wartości
ok. 1 500,00 zł. Po tym zgłoszeniu 
na miejsce zdarzenia udali się dzielni-

cowy wraz z kierownikiem PP w Śmi-
glu. W trakcie sprawdzenia pobliskiego 
terenu, dzielnicowy na terenie posesji 
poszkodowanego ujawnił dwa guziki 
od kurtki. Po chwili skojarzył, że znale-
zione guziki mogą pochodzić od kurtki 
znanego mu z rejonu służbowego mło-
dego mężczyzny, który w przeszłości 
był już  notowany przez policję.

Po tych ustaleniach dzielnicowy udał 
się do miejsca zamieszkania typowa-
nego mężczyzny. Na miejscu zastał
go wraz ze skradzionymi łupem. Mło-
dy mężczyzna zdziwiony widokiem 
policjanta, początkowo zaprzeczał,
że on skradł te narzędzia oraz twierdził, 
że nie zna ich pochodzenia. Dopiero 
zapytany, gdzie ma brakujące guziki 
od kurtki przyznał się do kradzieży.
Podejrzany mężczyzna to 18-letni miesz-
kaniec pow. kościańskiego w przeszło-
ści karany za podobne przestępstwo. 
Sprawca kradzieży usłyszał już zarzuty. 
Skradzione mienie odzyskano w całości 
i zwrócono je pokrzywdzonemu. Podej-
rzanemu za dokonane przestępstwo 
grozi do 5 lat więzienia.

7 lutego – Śmigiel
Ok. godz. 1925 na ul. Południowej pa-

trol zatrzymał kierującego samocho-
dem marki Renault Espace, 40-letniego 
mieszkańca gm. Śmigiel. Mężczyzna 
odpowie za prowadzenie pojazdu 
wbrew orzeczonemu wobec niego są-
dowego zakazu prowadzenia pojazdów.

 
8 lutego – Śmigiel

Policja otrzymała zgłoszenie, że na te-
renie jednego z punktów skupu złomu 
w gm. Śmigiel pracownicy ujęli trzech 
mężczyzn, którzy usiłowali skraść 
złom. Po uzyskaniu tej informacji po-
licjanci z PP w Śmiglu bezzwłocznie 
udali się  pod wskazany adres, gdzie 
na miejscu przekazano im zatrzyma-
nych sprawców. Zatrzymanymi okazali 
się trzej mężczyźni mieszkańcy pow. 
kościańskiego w wieku 43, 45 i 51 lat. 

Dalsze czynności śledcze 
w tej sprawie doprowadziły do ustalenia,
że zatrzymani mężczyźni rzeczywi-
ście dokonali tego dnia wykrocze-
nia. Ponadto ustalono, że najmłodszy 
z nich - 43-latek w przeszłości był ka-
rany za podobne przestępstwo. Już 
wcześniej (od września 2015 roku do 
6 lutego br.) na terenie tego samego 

punktu skupu dopuścił się 20-krot-
nie kradzieży innego złomu, którego 
łączną wartość oszacowano na kwotę
ok. 6 000,00 zł. Podejrzany 43-latek 
usłyszał już zarzuty kradzieży mienia, 
do którego przyznał się w całości wyja-
śniając, że skradziony złom sprzedawał 
w innym punkcie skupu złomu, a pozy-
skane pieniądze spożytkował na własne 
cele. Teraz za przestępstwo to grozi 
mu kara więzienia do 5 lat, a pozostali 
sprawcy odpowiedzą za wykroczenie 
usiłowania kradzieży cudzego mienia.

9 lutego – Bruszczewo
Około godz. 2000 na ul. Przysieckiej 

kierujący samochodem marki Renault 
Clio, 55-letni mieszkaniec pow. kościań-
skiego uderzył w psa, który nagle wtar-
gnął na jezdnię. W wyniku tego zda-
rzenia kierujący stracił panowanie nad 
kierowanym przez siebie pojazdem,
po czym wjechał do przydrożnego 
rowu i dachował. Do szpitala przewie-
ziono pasażerkę tego pojazdu, tj. 54-let-
nią mieszkankę pow. kościańskiego.
Po przebadaniu, lekarz wstępnie 
stwierdził u pokrzywdzonej obrażenia 
ciała w postaci złamania mostka. Kie-
rujący był trzeźwy. Pies poniósł śmierć 
na miejscu. Teraz policja wyjaśnia oko-
liczności tego zdarzenia.

14 lutego – Śmigiel
Około 1910 na skrzyżowaniu ulic Ma-

tejki z Mickiewicza doszło do zdarzenia 
drogowego. Kierujący pojazdem marki 
Daihatsu Chore, 16-letni mieszkaniec 
powiatu kościańskiego na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych potrącił 
dwie osoby. W wyniku potrącenia pie-
sze doznały ogólnych potłuczeń ciała. 
Sprawą nieletniego zajmie się Sąd Ro-
dzinny.

24 lutego  – Stare Bojanowo
Około godz. 1430 na ul. Polnej kie-

rujący samochodem m-ki BMW 320, 
59-letni mieszkaniec pow. kościańskie-
go podczas wykonywania manewru 
skrętu potrącił pieszego, 13-letnie-
go mieszkańca pow. kościańskiego.
W wyniku potrącenia u pieszego nie 
stwierdzono poważnych obrażeń ciała. 
Kierujący był trzeźwy. Sprawca kolizji 
drogowej został ukarany MKK. 

źródło 
www.koscian.policja.gov.pl

Kryminałki
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Krzyżówka

Poprawne hasło krzyżówki z nr 
02/16 brzmiało: „JAK W ZIMIE PIE-
CZE, TO W LECIE CIECZE”.
Nagrodę - dużą pizzę ufundowa-
ną przez Restaurację Pizzerię
„KAKADU”, otrzymuje Kazimie-
ra Czerwińska ze Śmigla. Talon 
upoważniający do odbioru piz-
zy należy odebrać w administracji
Centrum Kultury w Śmiglu (od ponie-
działku do piątku w godz. 800-1600).

Kupon konkursowy „WŚ” nr 03/16
Rozwiązanie krzyżówki
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Kupon należy dostarczyć do: Centrum  Kul-
tury, ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel

Pionowo
2. mała owca
3. święty kamień muzułmanów
4. matka z Kalkuty
6. nadmorski pierwiastek
7. wielkanocna potrawa
9. … Somerhalder – amerykański aktor
10. badacz obyczajów i moralności
12. cząsteczka materii
13. polski film z Oskarem
15. anons pocztowy
16. ciernista śliwa
18. nie jedna na wielkanocnym stole
19.wędrowni aktorzy

21. czarne warzywo
22. boczna ściana w kopalni
24. żartowniś, kawalarz
26. koleżanka Ani
28. … Rusowicz
30. czara, miednica
32. krewna flądry
38. pierwszy polski portal internetowy
39. „…, Klaudiusz”

Poziomo
1. nieodzowny przy świątecznych po-

rządkach
5. anemon

8. rodzi się wiosną
9. myśl, cel, kierunek
11. indyjska sukienka
14. umowa lub rozprawa
15. jest przeciw
17. przełożony w zakonie
20. 04, ha
22. rywal Dosi
23. gryzoń z omykiem
25. nurt w buddyzmie
27. muzyka Liroya
29. góra bogów
31. ani wieś, ani miasto
33. „.. z Zielonego Wzgórza”
34. ptak ze Stumilowego Lasu
35. najlepszy z najlepszych
36. lantan dla chemika
37. niechęć, antypatia
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Twoje prawo pracy
Jak wydłużyć albo skrócić umowę 
o pracę?

Zbliżające się zmiany w zatrudnianiu 
na podstawie umowy na czas określo-
ny skłaniają pracodawców do anali-
zy, dotyczącej tego, jak w niedalekiej 
przyszłości będzie wyglądała struktu-
ra zatrudnienia w ich zakładzie pracy. 
Szczególnie aktualne są pytania o sta-
tus prawny umów terminowych, które 
będą trwały w dniu wejścia w życie no-
wych przepisów, tj. od 22 lutego 2016 
roku.
Czas trwania umowy trudno zmie-
nić

Wskazanie okresu obowiązywania 
umowy jest jednym z niezbędnych 
elementów umowy o pracę. Strony są 
zobowiązane wskazać, od kiedy i do 
kiedy będą związane umową, chyba że 
chodzi o umowę na czas nieokreślony. 
Nie oznacza to jednak, że ustalenie do-
tyczące okresu obowiązywania umowy 
jest jednym z warunków zatrudnienia, 
mimo że potocznie może być w ten 
sposób rozumiane. Zgodnie z art. 29
§ 1 Kodeksu Pracy w zakres warunków 
zatrudnienia wchodzą tylko ustalenia 
dotyczące:
• rodzaju pracy i miejsca jej wykonywa-

nia,
• wynagrodzenia za pracę wraz z poda-

niem jego składników,
• wymiar czasu pracy i terminu jej roz-

poczęcia.
Powyżej wymienione elementy umo-

wy o pracę oraz oznaczenie stron umo-
wy, daty jej zawarcia, rodzaju umowy, 
czy okresu jej obowiązywania są da-
nymi, bez których nie może obejść 
się żadna umowa o pracę. Nie są to 
jednak warunki pracy i płacy w sensie 
ścisłym. Jest to istotne ustalenie, po-
nieważ wynika z niego, że wskazanych 
elementów umowy nie można zmienić 
w drodze wypowiedzenia zamieniają-

cego. Wypowiedzeniem zmieniającym 
(które służy do jednostronnej zmiany 
przez pracodawcę umowy o pracę) 
można zmodyfikować tylko warunki 
pracy i/lub płacy, a do tych warunków 
nie wchodzi ustalenie dotyczące okre-
su obowiązywania umowy. W zakresie 
tego elementu umowy można jedynie 
podpisać porozumienie zmieniające, 
co wymaga zgody obu stron umowy, 
w tym pracownika. Jeżeli nie akceptuje 
on skrócenia lub wydłużenia umowy, 
pracodawcy pozostaje tylko rozważe-
nie wariantu wypowiedzenia umowy 
o pracę i zawarcie nowej o innym okre-
sie obowiązywania.
Skrócenie umowy nie zawsze po-

trzebne
Dalsze zatrudnianie pracownika 

na podstawie umowy na czas określo-
ny (przedłużonej aneksem lub nowo 
zawartej) może mieć swoje konse-
kwencje w zakresie przekształcenia 
rodzaju umowy. Takie przekształcenie, 
pod określonymi warunkami, przewi-
dują zarówno obecnie obowiązujące re-
gulacje, jak też przepisy, które zaczną 
obowiązywać od 22 lutego 2016 roku. 
Zgodnie z bieżącym stanem prawnym 
zawarcie trzeciej umowy na czas okre-
ślony z tym samym pracownikiem, przy 
zachowaniu maksymalnie jednomie-
sięcznych odstępów między poszcze-
gólnymi umowami, powoduje prze-
kształcenie ostatniej umowy w umowę 
na czas nieokreślony (art. 25(1) KP). 
Od 22 lutego 2016 roku zawarcie dopie-
ro czwartej umowy na czas określony 
spowoduje przekształcenie jej w stały 
kontrakt. Taki skutek spowoduje za-
trudnianie pracownika w ramach umo-
wy lub umów na czas określony dłuż-
szy niż 33 miesiące (z uwzględnieniem 
przepisów przejściowych i przypadków 
niestosowania limitu). Przekształcenie 
umowy na czas określony trwającej 
w dniu 22 lutego 2016 roku w umowę 
bezterminową z powodu przekroczenia 
limitu 33 miesięcy nastąpi 22 listopada 

2018 roku (przy założeniu, że umowa 
będzie trwała nieprzerwanie). W dniu 
21 listopada 2018 roku upłynie bo-
wiem 33-miesięczny limit zatrudniania 
na podstawie umowy na czas określo-
ny, liczony – w odniesieniu do umów 
trwających 22 lutego 2016 roku –
do dnia wejścia w życie nowych prze-
pisów. Jeżeli wspomniana umowa 
została zawarta na okres dłuższy niż
do 21 listopada 2018 roku, w dniu na-
stępnym przekształci się w umowę 
na czas nieokreślony. Pracodawcy, 
u których sytuacja taka może zaistnieć, 
zadają więc pytania, czy są zobowiązani 
skrócić umowy, które przekroczą limit, 
tak, aby dopasować czas ich trwania 
do ustawowych wymogów. Analizując 
ten problem trzeba zauważyć, że żaden 
przepis nie zawiera takiego obowiązku. 
Brak jest też regulacji, która uznawa-
łaby umowę na czas określony, prze-
kraczającą limit za nieważną. Przepisy 
określają tylko konsekwencje przekro-
czenia limitów. W związku z tym moim 
zdaniem można uznać, że pracodaw-
ca jest bezwzględnie zobowiązany do 
zmiany okresu obowiązywania umowy 
na czas określony w celu dostosowania 
długości jej trwania do limitów obo-
wiązujących od 22 lutego 2016 roku. 
Może to zrobić (jeżeli pracownik wyra-
zi zgodę), ale nie jest do tego prawnie 
zobowiązany. Dotyczy to jednak wy-
łącznie tych umów na czas określony, 
które będą już trwały w dniu 22 lutego 
2016 roku. Pracodawcy, którzy będą 
zawierać umowy na czas określony 
w tym dniu, albo później, powinni, jako
że będą podpisywali umowę pod rzą-
dami nowych przepisów, odgórnie do-
stosować jej okres do obowiązujących 
limitów.

HC

Podstawa prawna:
Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.
1974 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze 
zm.)
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Conrado Yanez w Śmiglu

Conrado z córką Oliwią

Słowami „mam na imię Conra-
do Yanez, przyjechałem z Filipin 
i uwielbiam śpiewać” ubrany w czerń 
Filipińczyk powitał jury i publiczność 
podczas pierwszej edycji programu 
„Must Be The Music Tylko Muzyka” 
w 2011 roku. Następnie w przepiękny 
sposób wykonał utwór Luisa Amstron-
ga pt. „What a Wonderful World”. 
Ostatecznie Conrado zajął drugie miej-

sce, przegrywając z zespołem Enej.
Nie poddał się i wystąpił w programie 
jeszcze raz – tym razem w dziesiątej 
edycji i tym razem to on został zwycięz-
cą.

„What a Wonderful World” – od tego 
utworu wszystko się zaczęło, nic więc 
dziwnego, że artysta właśnie od niego 
rozpoczął koncert na śmigielskiej sce-
nie w walentynkowe, niedzielne popo-
łudnie. 

Conrado Yanez podczas koncertu 
siedział, co wynika z niepełnospraw-
ności, z którą zmaga się od lat. Mimo 
to publiczność odczuwała niesamowitą 
energię emanującą od tego człowieka. 
W związku z tym nie 
łatwo było usiedzieć 
w miejscu. Utwory Elvi-
sa Presleya, Joe Coc-
kera, Jamesa Browna 
oraz Toma Jonesa 
w wykonaniu Conra-
do nabrały nowego 
blasku. Artysta zaska-
kując wszystkich wy-
konał także kilka utwo-
rów w duecie z córką 
Oliwią.

Na śmigielskiej sce-

nie wystąpiło już wielu artystów, ale 
pierwszy raz zdarzyło się, by po koncer-
cie, gdy sala już opustoszała, wykonaw-
ca siedział jeszcze na scenie i śpiewał 
ot, tak, dla siebie. 

M.D., foto M. Dymarkowska
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21 lutego br. odbyło się w Centrum 
Kultury w Śmiglu Walne Zebranie 
Towarzystwa Śpiewu „Harmonia”. 
Przybyłych na zebranie chórzystów 
i członków wspierających działalność 
chóru oraz zaproszonego gościa - prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Śmi-
gla - Wiesława Kasperskiego powitała 
prezes - Krystyna Schulz. Zebranie 
poprowadził wiceprezes - Tadeusz Il-
mer. Na początku spotkania minutą 
ciszy uczczono członków towarzystwa, 
którzy w zeszłym roku pożegnali się 
z ziemskim życiem. Prezes przedsta-
wiła sprawozdanie z działalności chó-
ru w roku sprawozdawczym od lutego 
2015 r. do lutego 2016 r. Podziękowała 
dyrygentowi - Piotrowi Majerowi za sys-
tematyczne przygotowywanie i prowa-
dzenie lekcji śpiewu oraz Aleksandrze 
Benyskiewicz-Grousset za okazjonalne 
wsparcie działalności chóru, zarządowi 
za pracę na rzecz Towarzystwa Śpiewu, 
członkom pocztu sztandarowego za re-
prezentowanie „Harmonii” i wszystkim 
chórzystom za ich zaangażowanie. 

Występy chóru odbywały się cyklicz-
nie, zgodnie z zaplanowanym kalen-
darzem, m.in.: chór zaprezentował się 
podczas Zjazdu Chórów w Rawiczu, 
wystąpił na koncercie połączonych 
chórów w Lesznie z okazji 90-lecia zjed-
noczenia polskiego ruchu muzycznego 
oraz 40-lecia leszczyńskiego oddziału 
PZChiO, wziął udział w XVI koncercie 
z cyklu „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki” 
w Kościanie, wystąpił podczas Koncer-
cie Noworocznego w Centrum Kultury 

Harmonia podsumowała rok
w Śmiglu, zaśpiewał dla mieszkańców 
Domu Opieki Społecznej w Jarognie-
wicach. „Harmonia” aktywnie uczest-
niczyła w życiu naszej małej Ojczyzny 
śpiewając podczas uroczystości pań-
stwowych i kościelnych. 

W ramach życia kulturalno-rozryw-
kowego towarzystwo zorganizowało: 
4-dniową wycieczkę do Czech, Słowa-
cji i Austrii (Ołomuniec, Bratysława, 
Wiedeń, Jaskinia Punkevni), spotkanie 
biesiadne w Domu Wina u Guilhema, 
kolację Cecyliańską oraz podkoziołek. 
Chór „Harmonia” po raz kolejny wziął 
udział w projekcie pn. „Z muzyką do 
ludzi” i koncertach poświęconych pa-
mięci ks. Józefa Surzyńskiego, które 
odbyły się w Kościanie i Wielichowie. 
Na koniec sprawozdania pani prezes 
podziękowała członkom wspierającym 
za życzliwość, a dyrygentowi i chórzy-
stom życzyła czerpania przyjemności ze 
wspólnego śpiewu i spotkań w ramach 
działalności towarzystwa. 

Sprawozdania przedstawiła także 
skarbnik - Zofia Wasielewska i w zastęp-
stwie przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej członek komisji - Barbara Ko-
nieczna. Sprawozdania zostały przyjęte 
jednogłośnie. Następnie przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Śmigla - Wiesław Ka-
sperski w imieniu własnym i burmistrz 
Śmigla – Małgorzaty Adamczak złożył 
wyrazy uznania „Harmonii’ i podzięko-
wał wszystkim chórzystom za uświet-
nienie śpiewem wielu uroczystości oraz 
życzył dużo zdrowia i wytrwałości. Na-
stępnie wspólnie z prezesem Krystyną 
Schulz wręczył czekolady chórzystom, 
którzy wykazali się najczęstszą fre-
kwencją na lekcjach śpiewu. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym śpiewem pie-
śni biesiadnych i zaproszeniem przez 
wiceprezesa - Tadeusza Ilmera wszyst-
kich obecnych na kolejną wycieczkę 
„Harmonii” do Drezna, Miśni, Szwajca-
rii Saksońskiej i Czeskiej.

B. Ławniczak, foto K. Grocka
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Czym są uczucia? Jakie sytuacje 
je wywołują? Nad takimi problemami 
mieli okazję zastanowić się najmłod-
si w trakcie spotkań, które odbyły się 
w bibliotece. Warsztaty pn. „O szczę-
ściu i innych uczuciach” rozpoczęły 

O szczęściu
się 8 lutego. W zajęciach udział wzięli 
przedszkolacy oraz pierwszoklasiści. 
W trakcie spotkań bibliotekarka prowa-
dziła pogadankę. Dzieci przypomniały 
sobie, jakie są rodzaje uczuć, czym 
jest radość, smutek, złość, strach, za-

zdrość, czy miłość. 
Odpowiadały także 
na pytania, doty-
czące tego, jakie 
sytuacje wywołu-
ją określone sta-
ny emocjonalne.
Odgrywały scen-
ki, w czasie któ-
rych za pomocą 
mimiki i gestyku-
lacji musiały oka-
zać owe uczucia. 
W międzyczasie 
nie zabrakło także 
ruchu – spotkania 

ubarwiły zabawy muzyczno-ruchowe. 
W części praktycznej warsztatów dzieci 
poznały kolory symbolizujące uczucia.
Na kartach pracy musiały nanieść od-
powiednie kolory w konkretne rubrycz-
ki. Spotkania w bibliotece miały na celu 
uświadomienie dzieciom, że warto oka-
zywać dobre uczucia i wyzbywać się 
tych, które nas ograniczają lub ranią.

Agnieszka Klak
foto archiwum

Najpilniejsi członkowie 
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Ostatnie etapy

W lutym przeprowadzono ostatnie 
etapy Powstańczych Biegów Prze-
łajowych Grand Prix Powiatu Ko-
ściańskiego. 107 zawodników stanę-
ło na starcie III etapu, który odbył się
7 lutego w Kościanie. 
W pozytywnej atmosferze odbyło się 
spotkanie pasjonatów biegania, chcą-
cych upamiętnić Powstanie Wielkopol-
skie. Organizatorzy zadbali o ciepły po-
siłek, ciasto, kawę i … nawet o pogodę.

Wyniki z Kościana:
Kategoria Open Mężczyźni
• I miejsce - Krzysztof Szymanowski, 

Kościan (czas 00:35:22). 
• II - miejsce - Damian Kaźmierczak, 

Śmigiel.
• III - miejsce - Dawid Miaskowski, 

Leszno.
• IV - miejsce - Daniel Bosy, Ponin
• V miejsce - Jakub Michalak, Śrem
• VI miejsce - Michał Szuster, Luboń

Kategoria Open Kobiety
• I miejsce - Milena Tomaszyk, Kościan 

(czas 00:43:30)
• II miejsce - Gabriela Trzepacz, Mile-

jów
• III miejsce - Magdalena Nowak, 

Ujazd-Huby 2
• IV miejsce - Ewa Szawelska, Leszno
• V miejsce - Angelina Woyczyńska, 
Śmigiel

• VI miejsce - Katarzyna Adamska, Ko-
ścian.

Kategorie wiekowe:
18-30 lat
• kobiety: I miejsce – Barbara Jarosiń-

ska, Śmigiel
• mężczyźni: I miejsce – Dominik Mar-

cinkowski, Śmigiel; II miejsce – Mar-
cin Jurga, Kościan; III miejsce – Bar-
tosz Czarnecki, Stare Szczepankowo.

31-40 lat
• kobiety: I miejsce - Katarzyna Synak, 

Kościan II miejsce - Katarzyna Gen-
dera, Gostyń, III m - Dalena Kuźma, 
Sława

• mężczyźni: I miejsce - Bartłomiej 
Kędzia, Radomicko; II miejsce - Mi-
rosław Mastyk, Poznań; III miejsce  - 
Paweł Wałkiewicz, Leszno.

41-50 lat
• kobiety: I miejsce - Kinga Zielińska, 

Oborzyska Stare; II miejsce - Adrian-
na Dworczak, Kościan; III miejsce - 
Katarzyna Burdajewicz, Małachowo

• mężczyźni: I miejsce - Krzysztof Dąb-
kowski, Włoszakowice; II miejsce - 
Michał Ciekański, Leszno; III miejsce 
-  Mirosław Kaczmarek, Kościan.

51-60 lat
• kobiety: I miejsce - Beata Grząśle-

wicz, Kościan; II miejsce - Elżbieta 
Wysłużał, Poznań

• mężczyźni: I miejsce - Marian Mi-
chalski, Bruszczewo; II miejsce - Eu-
geniusz Bokus, Kościan; III miejsce 

- Adam Szczerbal, Ko-
ścian.
61-70 lat
• mężczyźni: I miejsce - 
Wisław Rejek, Kuczyna; 
II miejsce - Jerzy Jana-
szak, Krzywiń.
71 lat i starsi
• mężczyźni: I miej-
sce - Ireneusz Piasecki, 
Czempiń; II miejsce 
- Michał Szkudlarek, 
Przysieka Polska.
21 lutego w Borowie 
koło Czempinia odbył 
się ostatni, czwarty etap 

biegów. Zawody otworzył burmistrz 
Czempinia - Konrad Malicki. Na starcie 
stanęła rekordowa ilość 111. biegaczy.
Już 30 minut po starcie dobiegł
do mety Krzysztof Szymanowski z Ko-
ściana, który zwyciężył po raz czwarty.
Po biegu organizatorzy zaprosili biega-
czy na ciepły posiłek oraz kawę i ciasto. 

W międzyczasie obsługa informatyczna 
wydrukowała wyniki czempińskiego 
etapu oraz zsumowała wyniki Grand 
Prix.

Wyniki IV etapu:
Kategoria Open Mężczyźni
• I miejsce - Krzysztof Szymanowski, 

Kościan (czas 00:30:00) 
• II miejsce - Dawid Miaskowski, Lesz-

no
• III miejsce - Damian Kaźmierczak, 
Śmigiel

• IV miejsce - Daniel Bosy, Ponin
• V miejsce - Paweł Łączny, Czempiń
VI miejsce - Dominik Marcinkowski, 
Śmigiel.

Kategoria Open Kobiety
• I miejsce - Gabriela Trzepacz, Milejów 

(czas 00:36:39)
• II miejsce - Milena Tomaszyk, Kościan 
• III miejsce - Katarzyna Adamska, Ko-
ścian

• IV miejsce - Angelina Woyczyńska, 
Śmigiel

Przed biegiem w Czempiniu

Biegacze w Kościanie

Michał Szkudlarek 
i Ireneusz Piasecki na podium

cd.na stronie 21
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W Środzie Wlkp. 19 lutego od-
były się eliminacje do finału Wiel-
kopolski LZS w piłce koszykowej 
dziewcząt i chłopców. W obydwóch 
kategoriach wystartowały drużyny re-
prezentujące Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nietążkowie. Pierwszy 
mecz zagrała chłopięca drużyna z ZSR 
CKP w Kaczkach Średnich. Po bez-
błędnych, początkowych rozegraniach 
w pierwszej kwarcie meczu zdobyła 
10-punktową przewagę. Następnie nad-
szedł kryzys, co spowodowało, że dru-
żyna z Nietążkowa zaczęła przegrywać 
dwoma punktami. W ostatniej kwarcie 
udało im się wrócić do gry, co ostatecz-
nie dało im zwycięstwo (wynik 23:19).

Następnie zagrały dziewczyny. Ich 
przeciwniczkami były gospodynie tur-
nieju – LO w Środzie Wlkp. Nasze za-
wodniczki bojaźliwie rozpoczęły mecz 
i w pierwszej kwarcie przegrywały już 
12:2. W kolejnej kwarcie zaczęły jednak 
grać agresywniej. Zbliżyły się do prze-
ciwniczek na trzy punkty. Emocjonują-
ce okazały się ostatnie sekundy, gdzie 
nietążkowska drużyna przechyliła szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść. Mecz za-

Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Piłce Koszykowej
kończył się wynikiem 20:18. 

W meczu finałowym zawodnicy z Nie-
tążkowa spotkali się z drużyną Zespołu 
Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Ze-
spół z ZSR w Środzie Wlkp. pokonał 
gospodarzy LO w Środzie Wlkp. zdo-
bywając w ostatnich sekundach meczu 
trzy punkty. Wynik meczu ZSR – LO 
(22:21).

Początek meczu finałowego i pierwszy 
kosz zdobyli zawodnicy ZSR, ale następ-
ne punkty zdobyła już drużyna z Nie-
tążkowa. Punkt po punkcie powiększa-
li przewagę. Utrzymali koncentrację 
przez cały mecz, zwyciężając 20:12. 

W zespole dziewcząt ZSP Nietążkowo 
zagrały: Weronika Ruskowiak, Wero-
nika Kajoch, Marta Kociucka, Patrycja 
Majchrzak, Joanna Michalak, Natalia 
Migas, Natalia Skoracka, Joanna Lin-
ke, Małgorzata Zapór oraz Julita Ju-
skowiak. Natomiast chłopaków repre-
zentowali: Dominik Nawrot, Jędrzej 
Ciesielski, Eryk Napieralski, Adrian 
Rybicki, Adrian Grabowski, Marcin 
Roszkowiak, Jakub Piotrowski i Jakub 
Łynko. Opiekunami grup byli: Miłosz 
Sibilski i Jarosław Pietrowski.

ZSP Nietążkowo
foto archiwum

• V miejsce Katarzyna - Gendera, Go-
styń

• VI miejsce - Katarzyna Synak, Ko-
ścian.

Kategorie wiekowe:
18-30 lat
• kobiety: I miejsce - Alicja Szulc, Ma-

nieczki; II miejsce - Natalia Nowacka, 
Żabno; III miejsce - Barbara Jarosiń-
ska, Śmigiel

• mężczyźni: I miejsce - Adam Major-
czyk, Kościan; II miejsce - Hubert Pra-
bucki, Czempiń; III miejsce - Bartosz 
Czarnecki, Stare Szczepankowo.

31-40 lat
• kobiety: I miejsce - Dalena Kuźma, 

Sława; II miejsce - Weronika Doma-
galska, Wolsztyn, III miejsce - Berna-
deta Nawrocka, Turew

• mężczyźni: I miejsce - Łukasz Szy-
manowski, Włoszakowice; II miejsce 
- Paweł Wałkiewicz, Leszno; III miej-
sce - Krzysztof Sarbinowski, Turew.

41-50 lat
• kobiety: I miejsce - Kinga Zielińska, 

Oborzyska Stare; II miejsce - Bur-
dajewicz Katarzyna, Małachowo; III 
miejsce - Adrianna Dworczak, Ko-
ścian

• mężczyźni: I miejsce - Krzysztof Dąb-
kowski, Włoszakowice; II miejsce - 
Rafał Cyrulewski, Września; III miej-
sce - Dominik Kędzia, Czempiń.

51-60 lat

• kobiety: I miejsce - Beata Grząśle-
wicz, Kościan; II miejsce - Jolanta 
Sobolewska-Jakubiak, Czempiń, III 
miejsce - Lucyna Mikołajczak, Czem-
piń

• mężczyźni: I miejsce - Marian Michal-
ski, Bruszczewo; II miejsce - Adam 
Szczerbal, Kościan; III miejsce - Da-
riusz Wojciechowski, Śmigiel.

61-70 lat
• mężczyźni: I miejsce - Wisław Rejek, 

Kuczyna; II miejsce - Jerzy Janaszak, 
Krzywiń; III miejsce - Mirosław Ko-
pacz, Poznań.

71 lat i starsi
• mężczyźni: I miejsce - Ireneusz 

Piasecki, Czempiń; II miejsce - Mi-
chał Szkudlarek, Przysieka Polska;
III miejsce - Stanisław Stasiński, Po-
znań.

Wyróżnieni biegacze otrzy-
mali gromkie brawa od pozo-
stałych uczestników. Nagrody 
wręczali: starosta kościański 
– Bernard Turski, burmistrz 
Czempinia – Konrad Malicki 
oraz burmistrz Krzywinia – Ja-
cek Nowak. Po podsumowaniu 
IV etapu nadeszła pora na pod-
sumowanie Grand Prix. 

W kategorii kobiet na podium 
stanęły:
• I miejsce - Milena Tomaszyk, 

• II miejsce - Gabriela Trzepacz,
• III miejsce - Angelina Woyczyńska.

W kategorii mężczyzn na podium sta-
nęli:
• I miejsce - Krzysztof Szymanowski, 
• II miejsce - Dawid Miaskowski, 
• III miejsce - Damian Kaźmierczak.

Puchary wręczali starosta kościański, 
burmistrz Czempinia i Krzywinia oraz 
sekretarz Śmigla – Maja Moskwa-Lo-
man.
Szczegółowe informacje oraz klasyfi-
kacja Grand Prix zamieszczone zostały 
na stronie www.10powstancow.smigiel.
pl

OKFiR, foto OKFiR

Najlepsi biegacze w kategorii mężczyzn

Drużyna chłopców Drużyna dziewcząt
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W ramach imprezy sportowo-re-
kreacyjnej pn. „Ferie z Ośrodkiem 
Kultury Fizycznej i Rekreacji”, któ-
ra odbyła się podczas ferii zimo-
wych, OKFiR przygotował dla dzieci 
zróżnicowane propozycje spędzenia 
wolnego czasu.

Odbyły się dwa wyjazdy na lodowisko 
do Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Kościanie
(19 i 26 stycznia) oraz dwa 
wyjazdy na basen również
do Kościana (21 i 28 stycznia). 
We wszystkich wyjazdach 
wzięło udział około czterdzie-
ścioro uczestników. Ponadto 
zorganizowano turnieje:
• 22 stycznia – Turniej Koszy-

kówki Chłopców klas gim-
nazjalnych. Wzięły w nim 
udział cztery drużyny. Me-
cze odbywały się systemem 
„każdy z każdym”. I miejsce 

zajęła drużyna „Kubotki”, II miejsce 
„Okoń Team”, a III „Sami Swoi”. 
Uczestnicy turnieju otrzymali napoje 
oraz czekolady, a zdobywcy miejsc 
I-III medale.

• 23 stycznia – Turniej Siatkówki Dru-
żyn Mieszanych młodzieży w wieku 
14-17 lat. W turnieju wzięły udział 

trzy drużyny. I miejsce zajęła druży-
na „Morownica i Okolice”, II miej-
sce „Kubotki”, a III „Kurpisz Team”. 
Uczestnicy otrzymali napoje, czekola-
dy oraz medale.

• 27 stycznia odbyły się gry i zabawy 
dla dzieci z klas I- IV szkół podsta-
wowych. Wszyscy uczestnicy zabaw 

otrzymali drobne upominki.
Turnieje oraz zabawy dla 

dzieci prowadzili instrukto-
rzy kompleksu boisk „Or-
lik” - Tomasz Frąckowiak 
i Miłosz Kupka. Projekt pn. 
„Ferie z Ośrodkiem Kultury 
Fizycznej i Rekreacji” został 
dofinansowany ze środków fi-
nansowych powiatu kościań-
skiego w ramach programu 
„Ferie zimowe na sportowo”.

OKFiR
foto OKFiR

Ośrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji zaprosił reprezentacje klas 
I-III szkół podstawowych z terenu 
gminy Śmigiel na XII Dziecięcy Fe-
styn Rekreacyjny „Bałwan 2016”.

W sali sportowej śmigielskiej szkoły 
stawiło się pięć reprezentacji: Broni-
kowo, Czacz, Stara Przysieka Druga, 
Stare Bojanowo i Śmigiel. Imprezę 
otworzył kierownik OKFiR-u Zygmunt 
Ratajczak, wyjaśniając uczestnikom za-
sady udziału oraz punktacji.

Każdy z uczestników otrzymał imien-
ną kartę z wypisanymi konkurencjami, 
a osoby prowadzące poszczególne kon-
kursy wpisywały na nie ilość zdobytych 
punktów. Reprezentacje zmierzyły się 
w takich konkurencjach, jak: rzuty do 
kosza, hokejowe rzuty karne, strzały 
piłeczką do małej bramki (unihokej), 
rzuty ringo na krzyżak, skoki przez 

Bałwan 2016
skakankę, rzuty woreczkami przez 
obręcz, strzały piłką do małej bramki 
oraz slalom z piłką między pachołkami.
Po konkursowych zmaganiach młodzi 
zawodnicy posilili się wafelkami i so-
kiem. 

Każdy uczestnik spotkania otrzy-
mał pamiątkowy prezent, a sześcioro 
uczniów z najwyższą ilo-
ścią punktów otrzymało 
dodatkowe nagrody rze-
czowe, byli to:
• I miejsce (164 pkt) – 

Kacper Han (SP Śmi-
giel),

• II miejsce (149 pkt) – Ka-
mil Dolata (SP Czacz),

• III miejsce (141 pkt) – 
Zofia Kasperska (SP Sta-
re Bojanowo),

• IV miejsce (138 pkt) – 

Bartosz Sieracki (SP Śmigiel),
• V miejsce (127 pkt) – Marcin Matusz-

czak (SP Śmigiel),
• VI miejsce (124 pkt) – Sebastian Śli-

wiński (SP Bronikowo).
OKFiR

foto OKFiR

Medale dla najlepszych

Rzuty ringo na krzyżak

Ostatniego dnia stycznia, w Jerce 
został rozegrany 9. Memoriał im. 
Ryszarda Chytrego. Do rozgrywek 
zgłosiły się trzy drużyny – dziewczęta 
z Gniewowa oraz dwie drużyny z Po-
znania. Mimo zaciętej walki dziewczę-
tom z Gniewowa nie udało się wygrać 
ani jednego meczu. Rywalki okazały 
się poza zasięgiem - nie dość, że były 
starsze, to reprezentowały trzecią ligę. 
Mimo to dziewczęta z Gniewowa nie 
czuły się zawiedzione, nie poddały się 
bez walki dzielnie stawiając czoła groź-
nym rywalkom, a w nagrodę za trzecie 
miejsce otrzymały puchar i piłkę. Or-

Nie poddały się bez walki
ganizatorzy zadbali 
o słodki poczęstu-
nek, co osłodziło 
smak przegranej.

Drużyna z Gnie-
wowa wystąpiła tego 
dnia w składzie: Da-
ria Ślotała, Paulina 
Przybylska, Roksana 
Szumańska, Magda-
lena Skrobała, Anna 
Lorke i Marcelina 
Jędrczak.

M.D.
 foto archiwum

Dziewczęta z Gniewowa






