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Turniej w kopa

W połowie grudnia w świetlicy wiejskiej w Łoniewie odbył się XI Turniej
Mikołajkowy w kopa.

Wyniki rozgrywek są następujące:
1.  Mirosław Flak, Wojnowice – 21 pkt.
2.  Wanda Guziowska, Leszno – 21 pkt. 
3.  Stefan Olejnik, Kościan – 20 pkt.
4.  Jan Drąg, Kościan – 20 pkt.
5.  Mariusz Staroń, Borowo – 19 pkt.
6.  Ryszard Ratajczak, Nowy Belęcin – 16 pkt.
7.  Bartosz Kryś, Drzeczkowo – 16 pkt.
8.  Marcin Nowicki, Drzeczkowo – 16 pkt.
9.  Jacek Kolberg, Osieczna – 15 pkt.
10.  Józef Niwczyk, Ziemnice – 15 pkt.
Turniej Mikołajkowy był 15. turniejem rozegranym w ramach całorocz-

nego cyklu turniejów. Do klasyfikacji liczono dziesięć najlepszych wyni-
ków. W tych rozgrywkach startowało 29 graczy, którzy wyrazili chęć
startów przez cały rok. Turnieje rozgrywano w Ziemnicach, Drzeczkowie,
Osiecznej oraz w Łoniewie. Grali również gracze, którzy nie zajmowali
znaczących miejsc w cyklu turniejów.

Poniżej podajemy nazwiska dziesięciu najlepszych zawodników w roku
2014:

1.  Ryszard Ratajczak, Nowy Belęcin – 188,5 pkt.
2.  Mariusz Staroń, Borowo – 181 pkt.
3.  Józef Niwczyk, Ziemnice – 177 pkt.
4.  Mirosław Flak, Wojnowice - 176 pkt.
5.  Marek Szymański, Leszno – 167,5 pkt.
6.  Antoni Hertmanowski, Wyskoć – 167 pkt.
7.  Stefan Olejnik, Kościan – 166,5 pkt.
8.  Jan Drąg, Kościan – 159 pkt.
9.  Jacek Kolberg, Osieczna – 158 pkt.
10.  Tadeusz Kolberg, Drzeczkowo – 150,5 pkt.

Zjazd koleżeński
Kolejny zjazd koleżeński zorga-

nizowali mieszkańcy Miąskowa dla
wszystkich, którzy uczęszczali nie-
gdyś do szkoły podstawowej w
Miąskowie. Spotkanie jest konty-
nuacją zorganizowanego dwa lata
temu zjazdu. 

- Z niektórymi widujemy się na

co dzień, innych nie wiedzieliśmy

przez lata. Okazało się jednak, że

atmosfera była tak miła, tak dobrze

się ze sobą czuliśmy, wróciły

wspomnienia i uczestnicy zaprag-

nęli spotkać się znowu. Przedtem

bawiliśmy się w starej świetlicy,

obiecałam, że następne spotkanie

zostanie zorganizowane w nowym

obiekcie i tak się stało. Otwarcie

sali wiejskiej mieliśmy w lipcu 2014

roku, a w grudniu już zorganizo-

waliśmy zjazd – mówi sołtys Mią-
skowa Maria Dekarz. – I znów

było sympatycznie, dlatego na

pewno odbędą się kolejne zjazdy.
Jeden z uczestników na pa-

miątkę spotkania przywiózł włas-
noręcznie wykonany świecznik,
który teraz zdobi nową świetlicę.

Coroczną tradycją stały się spotkania soł-
tysów wszystkich miejscowości naszej gminy
z włodarzami: burmistrzem Stanisławem Gla-
piakiem, zastępcą burmistrza Stefanem Kuś-
nierkiem, sekretarzem Zenonem
Fabiańczykiem i przewodniczącym Rady Ro-
manem Lewickim. Czas spędzony przy stole i
wspólnym posiłku jest doskonałym momentem
na dokonanie całorocznych podsumowań, wy-
mianę doświadczeń i rozmowę o przyszłości
naszych miejscowości.

W tym roku sołtysi spotkali się w szkolnej
stołówce 9 stycznia, była więc okazja do zło-
żenia sobie noworocznych życzeń.

Spotkanie
sołtysów


