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XXXVII sesja Rady Miejskiej Œmigla

XXXVII sesja Rady Miej-
skie j  Œmigla  odby³a  s iê
15 grudnia. Uczestniczy³o
w niej 14 radnych oraz m.in.:
burmistrz Œmigla Józef Cieœla,
zastêpca burmistrza Stefan
Stachowiak, sekretarz urzêdu
– Wanda Jakubowska, skarb-
nik gminy – Danuta Marci-
niak, Kamila £awecka – rad-
ca prawny, Wiktor Snela –
cz³onek Zarz¹du Powiatu Ko-
œciañskiego, Hubert Ksi¹¿kie-
wicz – radny Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego,
so³tysi i przewodnicz¹cy osie-
dli, dyrektorzy i kierownicy
miejscowych zak³adów pracy,
mieszkañcy gminy Œmigiel.

Z inicjatywy burmistrza do
porz¹dku obrad w³¹czono
zmienione projekty uchwa³
w sprawie zwolnieñ od podat-
ku od nieruchomoœci oraz
w sprawie po¿yczki z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej. Po przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji, radni za-
poznali siê z dzia³alnoœci¹
przewodnicz¹cego rady i bur-
mistrza Œmigla w okresie miê-
dzysesyjnym oraz realizacj¹
podjêtych uchwa³.

Wiceburmistrz S. Stacho-
wiak poinformowa³ zebranych
o przygotowaniach do realiza-
cji inwestycji pn. „Budowa
systemu kanalizacyjnego na
terenie gminy Œmigiel” w ra-
mach projektu przygotowane-
go przez Stowarzyszenie
Gmin Nadobrzañskich. Sto-
warzyszenie prowadzi dzia³al-
noœæ od 2003 r. Z 30 gmin, któ-
re zak³ada³y tê organizacjê,
obecnie 26 objêtych jest pro-
gramem kompleksowego za-
gospodarowania œcieków
w dolinie Obry. Na nadzwy-
czajnym walnym zebraniu,

19 grudnia, ustalono harmo-
nogram dzia³ania. Je¿eli nic
nie ulegnie zmianie, to w roku
2007, w oparciu o wniosek z³o-
¿ony do Funduszu Spójnoœci
o œrodki z Unii Europejskiej,
gmina Œmigiel ma szansê na
skanalizowanie Œmigla, Stare-
go Bojanowa, Czacza, Niet¹¿-
kowa, Nowej Wsi i Przysieki
Polskiej. Problemy te maj¹
byæ tematem wspólnego po-
siedzenia wszystkich komisji
rady w styczniu 2006.

Na sesji podjêto 10 uchwa³
w nastêpuj¹cych sprawach:
• Zmian w bud¿ecie gminy

Œmigiel na rok 2005 w celu
zaktualizowania dochodów
i wydatków.

• Nieodp³atnego nabycia od
Agencji Nieruchomoœci
Rolnych Oddzia³u Tereno-
wego w Poznaniu – dzia³ki
po³o¿onej w Gniewowie
z przeznaczeniem na po-
trzeby rekreacyjno – spor-
towe spo³ecznoœci wiej-
skiej.

• Bezp³atnego oddania
w u¿yczenie boiska sporto-
wego wraz z zapleczem
Ludowemu Klubowi Spor-
t o w e m u  „ M A S - R O L ”
w Sp³awiu.

• Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego dla terenu zabudowy
mieszkaniowej jednoro-
dzinnej miasta Œmigiel, po-
³o¿onego w obrêbie ulic
Andrzeja Dudycza, Bocz-
nej i Leszczyñskiej. Sprawê
zreferowa³a i na pytania
odpowiada³a g³ówna pro-
jektantka planu – mgr in¿.
architekt Maria Piero¿yñ-
ska z Leszna.

• Zmian do uchwa³y Nr
XXIX/333/2001 Rady Miej-

s k i e j  Œ m i g l a  z  d n i a
28 czerwca 2001 r. w spra-
wie nadania Statutu Oœrod-
kowi Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu oraz
zmian w Statucie Centrum
Kultury w Œmiglu. Wpro-
wadzone poprawki wynika-
³y ze zmiany obowi¹zuj¹-
cych przepisów prawnych
dotycz¹cych m.in. organu
wykonawczego gminy oraz
nowych ustaleñ burmistrza
w zakresie zarz¹dzania i ko-
rzystania z mienia gminne-
go.

• Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego w celu umo¿liwienia
wydobywania z³ó¿ torfu
w obrêbie wsi Wydorowo,
przy drodze do Sierpowa.

• Powo³ania Gminnej Komi-
sji Wyborczej w celu wybo-
ru M³odzie¿owej Rady Œmi-
gla. W jej sk³ad weszli
uczniowie, reprezentanci
wszystkich piêciu zespo³ów
szkó³  (podstawowych
i gimnazjum): Dominika
Bródka ze Starej Przysieki
Drugiej, Izabela Drobnik
z Bronikowa, £ukasz Ga-
bryel ze Œmigla, Joanna
Lajsner ze Starego Bojano-
wa i Sylwia Lester z Czacza.

• Zwolnieñ od podatku od
nieruchomoœci w 2006.

• Zaci¹gniêcia po¿yczki
z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej na dofi-
nansowanie budowy stacji
uzdatniania wody i sieci
wodoci¹gowych dla Broni-
kowa, Morownicy i Mach-
cina.

Nie podjêto uchwa³y w spra-
wie przeznaczenia do sprzeda-
¿y dzia³ki po³o¿onej w Mach-

cinie, któr¹ z braku opinii
Rady So³eckiej i uchwa³y ze-
brania wiejskiego odes³ano do
ponownego rozpatrzenia
przez Komisjê Finansowo-
Gospodarcz¹.

W zapytaniach radnych
m.in.  Marian Drzewiecki
pyta³, dlaczego, mimo prote-
stów mieszkañców Starego
Bojanowa obawiaj¹cych siê
o swoje zdrowie i ¿ycie, bur-
mistrz wyda³ decyzjê umo¿li-
wiaj¹c¹ budowê masztu tele-
fonii komórkowej. Burmistrz
odpowiedzia³, ¿e nie ma doku-
mentów potwierdzaj¹cych
obawy mieszkañców, inwe-
stor spe³ni³ wszystkie wymo-
gi formalne zwi¹zane z wyda-
niem decyzji, stronom przy-
s³uguje odwo³anie do Kole-
gium Odwo³awczego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej.
Wies³aw Kasperski zaintereso-
wany by³, czy z gminnego fun-
duszu ochrony œrodowiska
przewiduje siê wydatkowanie
œrodków finansowych na usu-
wanie wyrobów z azbestu.
Burmistrz poinformowa³, ¿e
na tê kwestiê odpowie pisem-
nie.

W wolnych g³osach
i wnioskach m.in. Stefan Sta-
chowiak poinformowa³ o przy-
znaniu przez województwo
wielkopolskie dotacji w wyso-
koœci 324.827 z³ z Sektorowe-
go Programu Operacyjnego
dotycz¹cego odnowy wsi oraz
zachowania i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego na re-
mont Domu Wiejskiego w Sta-
rym Bojanowie wraz z wypo-
sa¿eniem oraz urz¹dzeniem
parkingu i placu zabaw dla
dzieci.

Witold Omieczyñski

Wiersz Norberta Koz³owskiego

Z³o¿onoœæ

jak sfotografowaæ potoki ¿aru
p³yn¹cego z g³êbi Arktyki

jak ostudziæ myœli magmê
zalewaj¹c¹ wiecznoœci nie zmru¿one

jak pohamowaæ uniesieñ trzêsienie
obezw³adniaj¹ce wszystkoœæ nicoœci

ginê pod smug¹
chaotycznie uporz¹dkowanej dzikoœci harmonii

odk³adam maskê szyt¹ powrozem
³ez przesz³oœci¹ dmuchanych

jesteœ nieziemskiej impresji przystankiem
stawionym na ziemskim surrealizmie
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Danuta i Zenon KaŸmierczakowie ze Starego Bojanowa
30 listopada zostali odznaczeni Srebrnym Medalem za Zas³u-
gi dla Obronnoœci Kraju.

Medal za trzech synów Odznaczenie, w gabinecie
burmistrza Œmigla, wrêczy³
ma³¿eñstwu pp³k Andrzej
Stenka, szef Wojewódzkiej
Komendy Uzupe³nieñ w Lesz-
nie. Józef Cieœla, burmistrz
Œmigla, przekaza³ ma³¿eñstwu
ze Starego Bojanowa kwiaty
i okolicznoœciowy list gratula-
cyjny.
Pañstwo KaŸmierczakowie
wychowali trzech synów, któ-
rzy wzorowo wywi¹zali siê
z obywatelskiego obowi¹zku
odbycia s³u¿by wojskowej.
Wszyscy trzej zakoñczyli j¹
w stopniu starszego szere-
gowca. Robert (rocznik 1978)
i Micha³ (1979) byli kierowca-
mi, natomiast Rafa³ (1983) –

Osiem par ma³¿eñskich,
obchodz¹cych z³ote gody,
22 listopada w Sali Urzêdu
Stanu Cywilnego otrzyma³o
medale za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie. ¯yczenia i gratu-
lacje z tej okazji jubilatom z³o-
¿yli burmistrz Józef Cieœla,
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Jan Józefczak i kierow-
nik Urzêdu Stanu Cywilnego
Tadeusz Marciniak. W pierw-
szej po³owie 1955 r. zgodnoœæ,
szczêœliwe i trwa³e ma³¿eñ-
stwo przyrzekali sobie Kazi-

Œwiêtowali z³ote gody
miera i Albin Ratajczakowie
z Niet¹¿kowa, Stanis³awa
i Stanis³aw Szudrowie z Mach-
cina, Ludwika i Marian Buœ-
kowie z Czacza, Maria i Józef
Kasperkowie, Zofia i Piotr
£¹czni, Czes³awa i W³adys³aw
Majorczykowie ze Œmigla,
Krystyna i Franciszek Ciesiel-
scy, Marianna i Marian Woj-
ciechowscy ze Starego Boja-
nowa oraz Monika i Ludwik
Pietrowiakowie z Jezierzyc.
Jubileusz uczczono trady-
cyjn¹ lampk¹ szampana. A. Kasperska fot. A. Kasperska

kucharzem. Rafa³ KaŸmier-
czak doskonale spisa³ siê na
ogólnokrajowych zawodach
w sportach obronnych w Ko-
szalinie w 2003 r., gdzie zdo-
by³ z³oty medal. Najstarszy
Robert jest ju¿ ¿onaty i miesz-
ka z rodzin¹ w K¹tach w gmi-
nie Osieczna. Pozostali syno-
wie nadal mieszkaj¹ z rodzica-
mi w Starym Bojanowie.
Wi¹zankê kwiatów wraz z ser-
decznymi ¿yczeniami od bur-
mistrza Cieœli, otrzyma³ rów-
nie¿ pu³kownik Stenka, ob-
chodzi³ w³aœnie imieniny.

tj
fot. A Kasperska

Czytelnicy Witryny Œmi-
gielskiej ju¿ przywykli do
tego, ¿e kolejny artyku³ o ze-
spole Pryzmat- Bis bêdzie ob-
fitowa³ w informacje o nowym
sukcesie. Rzeczywiœcie, tan-
cerki z Pryzmatu godnie re-
prezentuj¹ œrodowisko.
Tak by³o i tym razem – 7grud-
nia 2005 r. zespó³ wzi¹³ udzia³
w VII Otwar tych Powiato-
wych Mistrzostwach Cheerle-
aders,  które odby³y s iê
w Œwiêciechowie i mia³y sze-
roki zasiêg regionalny, jako ¿e
do konkursu wstawi³y siê
m.in. grupy z Poznania oraz
Nowej Soli. W eliminacjach
wystartowa³y 33 zespo³y ta-
neczne, które podzielono na
trzy kategorie wiekowe. Jak
zaprezentowa³ siê Pryzmat?
Grupa m³odsza, skupiaj¹ca

uczennice klas pi¹tych, zajê³a
V miejsce w swej grupie wie-
kowej. Natomiast grupa naj-
starsza, wystêpuj¹ca w kate-
gorii otwartej – oczywiœcie
miejsce pierwsze – deklasuj¹c
10 innych zespo³ów, w tym
znane formacje z Leszna, Kro-
bi, Poznania i Nowej Soli. Kto
ocenia³? Profesjonaliœci, któ-
rym przewodniczy³ Bartosz
Penkala – prezes Polskiego
Stowarzyszenia Cheerle-
aders, choreograf i instruktor
tañca. Oceniano m.in. chore-
ografiê, wariacje i triki tanecz-
ne, technikê, oryginalnoœæ
tematu, wdziêk i prezencjê.
Sukces cieszy, a tancerkom,
jak i ich opiekunkom i chore-
ografom – Aldonie i Agniesz-
ce Ostrowskim nale¿¹ siê gra-
tulacje! Tym niew¹tpliwym

osi¹gniêciem dziewczyny wy-
walczy³y sobie prawo startu
i reprezentowania regionu
leszczyñskiego w czerwco-
wych Mistrzostwach Polski
Cheerleaders.
Zwyciêstwo zespo³u, myœlê,
rozwia³o te¿ wszelkie w¹tpli-
woœci, czy Pryzmatowi – Bis
powinny byæ udzielane drob-
ne gratyfikacje – jak chocia¿-
by op³acenie akredytacji na
mistrzostwach. Udzia³ w im-
prezie tej rangi to kolejna do-
skona³a okazja do promocji
regionu
Kiedy bêdzie mo¿na obejrzeæ
nagrodzony uk³ad? Sympaty-
ków zespo³u i mi³oœników tañ-
ca zapraszam na kolejny ju¿ –
III BAL PRYZMATU-BIS!
Grupa na tê okazjê przygoto-
wuje kilka premierowych pre-

zentacji. Nie zosta³am co
prawda upowa¿niona do pro-
mowania reper tuaru, ale
uchylê r¹bka tajemnicy i od
siebie dodam tylko, ¿e bêd¹ to
po³udniowe, gor¹ce, nieco fry-
wolne rytmy i klimaty. To, co
widzieliœcie Pañstwo w fil-
mach Dirty Dancing I i II, jest
tylko preludium. Naprawdê
warto zarezerwowaæ sobie
sobotni wieczór 28 stycznia,
a jeszcze lepiej od razu doko-
naæ rezerwacji stolika, jako ¿e
liczba miejsc jest ograniczona!
Gdyby zabrak³o stolików, to
29 stycznia odbêdzie siê spe-
cjalny koncert zespo³u Pry-
zmat-Bis dla mieszkañców
Œmigla i okolic.
W imieniu zespo³u serdecznie
wszystkich Pañstwa zapra-
szam.

Joanna Pawlicka

Wytañczy³y udzia³ w Mistrzostwach Polski…
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Sporo pracy mia³ Miko³aj,
który przyszed³ do dzieci ze
œwietlic socjoterapeutycz-
nych, które czeka³y na niego
17 grudnia w Domu Dzia³-
kowca w Œmiglu. By³o to po-
nad dwustu podopiecznych
z placówek w Sp³awiu, Starym
Bojanowie, Czaczu, ¯egrów-
ku, Machcinie, Bronikowie
i Œmiglu.
Podczas miko³ajkowego spo-
tkania dzieci spêdzi³y czas na
wspólnym œpiewaniu kolêd,
uczestniczy³y w konkursach
z nagrodami, no i wreszcie zo-
sta³y obdarowane œwi¹teczny-
mi prezentami. PokaŸne pacz-

„Miko³aju, Miko³aju, chodŸ do nas !” – wo³a³y dzieci ze Sto-
warzyszenia ŒWIAT£O NADZIEI podczas uroczystego spo-
tkania ze Œwiêtym Miko³ajem. Odby³o siê ono w sali widowi-
skowej Centrum Kultury w Œmiglu, w sobotê 3 grudnia. Stali
cz³onkowie z serdecznoœci¹ przyjêli nowych podopiecznych
do swego grona i dzielili siê wra¿eniami, co siê zmieni³o w ¿y-
ciu ich pociech.

Miko³aj w Domu Dzia³kowca

Przyszed³ do nas Œwiêty Miko³aj

ki by³y wype³nione s³odycza-
mi i przyborami szkolnymi.
S³odkoœciami czêstowali rów-
nie¿ obecni na spotkaniu bur-
mistrz Józef Cieœla, Jan Józef-
czak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej i cz³onkowie Gmin-
nej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych:
Stefan Stachowiak – zastêpca
burmistrza, Bogdan Turliñski
– przewodnicz¹cy Komisji
Spraw Spo³ecznych i Wies³a-
wa Poleszak-Kraczewska –
wiceprezes Œmigielskiego
Towarzystwa Kulturalnego.
Impreza zosta³a przygotowa-
na przez Genowefê £¹czn¹ –

pe³nomocnika ds. rozwi¹zy-
wania problemów alkoholo-
wych i w ca³oœci sfinansowa-
na z  funduszu Gminnej Komi-

sji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla dzie-
ci by³o spotkanie z oczekiwa-
nym goœciem i samodzielne
odebranie paczki, co wywo³a-
³o wiele emocji i wymaga³o od
niektórych du¿ej odwagi. Wi-
dok upragnionego goœcia ze
s³odyczami wprawi³ wszyst-
kich obecnych w radosne o¿y-
wienie. Mieliœmy okazjê po-
dziwiaæ, jak nasze pociechy ze
stowarzyszenia uros³y, a nie-
które wydoroœla³y.
W œwi¹teczny nastrój wprowa-

dzi³ zebranych œpiew Magda-
leny Habernik, uczennicy LO
w Œmiglu i Izabeli Drobnik,
uczennicy gimnazjum w Bro-
nikowie, które przygotowa³
Piotr Filipowicz. Zaœpiewana
przez nie na koniec piosenka
„Znak pokoju”, jeszcze bar-
dziej wszystkich zbli¿y³a do
siebie. Wykonawców nagro-
dzono gromkimi brawami i za-
proszono do wspólnej zabawy.
Tradycyjnie z wychowankami
stowarzyszenia bawi³y siê

dzieci z zespo³u ICHTIS, dzia-
³aj¹cego przy parafii N.M.P.
Wniebowziêtej w Œmiglu, pro-
wadzonego przez Justynê Zie-
gler. Nie by³oby tak wspania-
³ej zabawy, gdyby nie œmigiel-
ska kapela Wiarusy, która
swoj¹ muzyk¹ tak wszystkich
rozbawi³a, ¿e nawet wózek czy
kule nie przeszkadza³y zna-
leŸæ siê na parkiecie.
Cz³onkinie stowarzyszenia
przygotowa³y s³odki poczêstu-
nek, popisuj¹c siê swoimi
zdolnoœciami w pieczeniu cia-
sta. Mi³a atmosfera rozmów
przy stole i pyszne wypieki
pozwoli³y spêdziæ wspaniale
czas. Swoj¹ obecnoœci¹ ucie-
szy³ nas burmistrz Œmigla,
Józef Cieœla, który systema-
tycznie wspiera nasz¹ dzia³al-
noœæ.

Dziêkujemy wszystkim oso-
bom, które aktywnie przyczy-
ni³y siê do zorganizowania
miko³ajek dla dzieci i m³odzie-
¿y – cz³onków stowarzysze-
nia. W szczególnoœci Wojcie-
chowi Ciesielskiemu, Alek-
sandrze Adamek i m³odzie¿y
licealnej dzia³aj¹cej jako wo-
lontariusze – za pomoc i ak-
tywne uczestnictwo, równie¿
ks. dziekanowi Marianowi
Szymañskiemu, proboszczo-
wi parafii p.w. œw. Stanis³awa
Kostki w Œmiglu, ks. Janowi
Chrzanowskiemu, probosz-
czowi parafii w Wonieœciu
i Oœrodkowi Pomocy Spo³ecz-
nej w Œmiglu – za wsparcie,
dziêki któremu podopieczni
otrzymali miko³ajkowe pacz-
ki.

J. Ziegler
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Samorz¹dowe Gimnazjum
w Œmiglu, jako pierwsze w po-
wiecie koœciañskim, zapewnia
swoim uczniom fachow¹ po-
moc w zakresie wyboru szko-
³y œredniej oraz zawodu. Od
wrzeœnia funkcjonuje tu Szkol-
ny Oœrodek Kariery, zatrud-
niaj¹cy doradcê zawodowego.
Stanowisko to zajmuje Izabel-
la Molewska.
Jak dosz³o do tego, ¿e wy-
bra³a pani pracê doradcy
zawodowego?
Po ukoñczeniu pedagogiki na
Uniwersytecie Adama Mickie-
wicza w Poznaniu podjê³am
studia podyplomowe z porad-
nictwa zawodowego. Wybra-
³am ten zawód, poniewa¿ je-
stem przekonana, ¿e m³odzi
ludzie nie powinni byæ pozo-
stawieni sami sobie z proble-
mem decyzji o kolejnym eta-
pie kszta³cenia, a w konse-
kwencji wyboru zawodu. Co-
raz czêœciej dostrzegana jest
potrzeba profesjonalnej, bez-
poœredniej pomocy uczniom,
która zwiêkszy trafnoœæ podej-
mowanych decyzji edukacyj-
nych i zawodowych, minima-
lizuj¹c w rezultacie koszty
psychiczne ponoszone w przy-
padku niew³aœciwych wybo-
rów.
Wczeœniej nie by³o takiego

stanowiska w naszej szko-
le...
Zawdziêczam je ca³emu szere-
gowi okolicznoœci. Przede
wszystkim jest to ¿yczliwoœæ
pani dyrektor Jolanty Sobec-
kiej, która umo¿liwi³a mi od-
bycie sta¿u w szkole, sfinan-
sowanie go przez Powiatowy
Urz¹d Pracy w Koœcianie i mój
udzia³ w konkursie og³oszo-
nym przez Ministerstwo Go-
spodarki i Pracy.
Czy trudno by³o wygraæ
konkurs? Na czym on po-
lega³?
Nale¿a³o napisaæ projekt na
stworzenie Szkolnego Oœrod-
ka Kariery. W projekcie trze-
ba by³o uzasadniæ potrzebê
utworzenia SzOK w naszej
szkole, wskazaæ cele pracy
i zadania szkolnego doradcy
zawodowego oraz korzyœci
wynikaj¹ce z jego dzia³alnoœci
– dla indywidualnych odbior-
ców, szko³y, w³adz lokalnych,
pracodawców. Napisanie pro-
jektu wymaga³o wiêc sporo
wysi³ku, ale op³aci³o siê! Mój
pomys³ zyska³ akceptacjê
i uznanie komisji oceniaj¹cej,
a szko³a uzyska³a grant na wy-
posa¿enie oœrodka.
Oficjalne otwarcie oœrodka
odby³o siê 2 grudnia.
Tak, jednak nie by³a to tylko

uroczysta inauguracja dzia³al-
noœci. Spotkanie stanowi³o te¿
okazjê do z³o¿enia podziêko-
wañ osobom, które zdecydo-
wa³y siê na podpisanie z nami
porozumienia oraz przybli¿e-
nie jego uczestnikom zadañ
realizowanych przez SzOK.
Na program spotkania sk³ada³
siê wiêc pokaz multimedialny
celów i zadañ oœrodka przygo-
towany przez Mobilne Cen-
trum Informacji w Lesznie dla
uczniów klas trzecich gimna-
zjum, po którym mia³o miej-
sce oficjalne otwarcie Szkol-
nego Oœrodka Kariery, wyst¹-
pienia zaproszonych osób,
nastêpnie prezentacja wypo-
sa¿enia gabinetu. Uroczy-
stoœæ zakoñczy³a dyskusja
uczestników.
Na uroczystoœæ przyby³o
wielu goœci...
Tak, obecny by³ burmistrz
Œmigla Jerzy Cieœla, przewod-
nicz¹cy Rady Powiatu Edward
Strzymiñski, dyrektor Cen-
trum Edukacji i Pracy M³o-
d z i e ¿ y  O H P  w  L e s z n i e
Edward Korczyñski, dyrektor
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
Zdzis³aw Giera, komendant
Œrodowiskowego Hufca Pracy
w Koœcianie Roman Kasprzak,
dyrektor Centrum Kultur y
w Œmiglu Eugeniusz Kurasiñ-
ski, przewodnicz¹ca Rady Ro-
dziców Ewa Baranowska.

Nowe Ko³o ZMW postano-
wi³a za³o¿yæ m³odzie¿ kilku
wsi z naszej gminy. W Wiel-
kopolsce pozosta³o niewiele
kó³, a w powiecie koœciañskim
s³uch o nich praktycznie za-
gin¹³.
Swój akces do nowej organi-
zacji zg³osi³o dwudziestu czte-
rech m³odych ludzi z Broñ-
ska, Nowego i Starego Bia³-
cza, Skoraczewa oraz Ksiêgi-
nek. Inauguracyjne zebranie
odby³o siê 22 listopada w œwie-
tlicy wiejskiej w Broñsku.
W za³o¿ycielskim spotkaniu
wziêli te¿ udzia³ przedstawi-
ciele w³adz gminy: burmistrz
Józef Cieœla i Jan Pietrzak
z Ksiêginek, œmigielski radny,
przewodnicz¹cy komisji rol-

SzOK w œmigielskim gimnazjum Po uroczystoœci czas wró-
ciæ do codziennej pracy. Na
czym ona polega?
Moim zadaniem jest przede
wszystkim dostarczanie
uczniom informacji o zawo-
dach, wymaganiach rynku
pracy, systemie szkolnictwa
ponadgimnazjalnego. W tym
celu tworzê m.in. teczki zawo-
doznawcze, teczki z wykaza-
mi zawodów przysz³oœci.
Wiêkszoœæ szkó³ ponadgimna-
zjalnych z terenu Leszna, Ko-
œciana i Œmigla zosta³a ju¿
przeze mnie opracowana,
obecnie opisujê uczelnie. Or-
ganizujê równie¿ zajêcia
warsztatowe o tematyce zawo-
doznawczej, których celem
jest pomoc uczniom w samo-
ocenie predyspozycji zawodo-
wych i uzdolnieñ, aktywizujê
gimnazjalistów do zaplanowa-
nia w³asnej przysz³oœci. Udzie-
lam tak¿e porad indywidual-
nych uczniom i absolwentom
naszej szko³y, uczniom innych
szkó³, rodzicom, badam pre-
dyspozycje zawodowe.

¯yczymy Pani owocnej pra-
cy i dziêkujemy za rozmo-
wê.

Alicja Borowczak, Paulina
Ruta, kl. II A

Samorz¹dowe Gimnazjum
w Œmiglu

Broñsko – nowe Ko³o ZMW
nictwa. Obecny by³ oczywi-
œcie Marcin Miœ, so³tys Broñ-
ska i jego kolega Lech Wojcie-
chowski, so³tys Nowego Bia³-
cza, Bernard Pawlisiak z Cen-
trum Edukacji Ekologicznej
w Kotuszu, oraz Marta Nêdza,
przewodnicz¹ca miejscowego
Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
O tym, ¿e inicjatywa trafi³a
w dziesi¹tkê, œwiadczy rozrost
szeregów organizacji. Dziœ do
ko³a nale¿y ju¿ 28 osób.
Ukonstytuowa³ siê pierwszy
zarz¹d ko³a. Na przewodnicz¹-
cego wybrano 23-letniego
Paw³a Misia, studenta lesz-
czyñskiej Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Zawodowej, lu-
bianego i cenionego w okoli-
cy syna so³tysa Broñska. Jego

zastêpczyni¹ zosta³a 20-letnia
Ania Wojciechowska z Nowe-
go Bia³cza, równie¿ student-
ka, z tym, ¿e Akademii Rolni-
czej w Poznaniu. Do zarz¹du
wybrano ponadto Adriannê
M¹dr¹, Paulinê Urbaniak i Ja-
ros³awa Misia.
- Cieszê siê, ¿e uda³o siê do-
prowadziæ do powstania tego
ko³a – mówi Jan Pietrzak,
g³ówny inicjator powstania
m³odzie¿owej organizacji. –
Mamy na wsi sporo warto-
œciowej m³odzie¿y, która
chcia³aby zrobiæ coœ po¿ytecz-
nego dla siebie i swojego oto-
czenia. Od razu zapalili siê do
pomys³u utworzenia Ko³a
ZMW.
M³odzi przyst¹pili do dzie³a
od razu. Przede wszystkim
uporz¹dkowali teren wokó³

œwietlicy, która teraz przesz³a
w ich w³adanie. Gdy pogoda
na to pozwoli, chc¹ przed wej-
œciem utworzyæ klomb z kom-
pozycj¹ kwiatow¹. Planuj¹ or-
ganizacjê kursu tañca (prze-
wodnicz¹cy ko³a ju¿ podj¹³
w tej sprawie rozmowê z Eu-
geniuszem Kurasiñskim, dy-
rektorem œmigielskiego Cen-
trum Kultury). Ko³o zak³ada
te¿ bogat¹ dzia³alnoœæ spor-
tow¹ i rekreacyjn¹. M.in. na-
wi¹zano kontakt z Tomaszem
Kaczmarkiem z Obornik
Wielkopolskich, trenerem
bodaj¿e najlepszego w Polsce
klubu karate. Ponadto, w przy-
sz³oœci planuje siê utworzenie
w Broñsku klubu fitness,
w który ka¿dy móg³by zadbaæ
o zgrabn¹ sylwetkê.

tj
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Olszewo po³o¿one jest na
p³d.-wsch. od Œmigla. W 1266
roku miejscowoœæ nosi³a na-
zwê Wolczewo, a w 1388 roku
Woliszewo. Kolejne zmiany
nazwy mia³y miejsce w 1472
roku – Wolyschewo i w 1580
roku – Wolischewo. Nazwa
miejscowoœci wywodzi siê od
imienia osadnika Wolisz, Wo-
lis³aw. Najstarszym znanym
¿yj¹cym w XIII wieku w³aœci-
cielem by³ Szaszor Dzier¿y-
kraj, który by³ tak¿e w³aœcicie-
lem m.in. Kopanicy, Koszano-
wa i Witos³awia. Jego bratem
by³ Tomasz, wspó³w³aœciciel
Kopanicy, który zmar³ w 1249

Dzieci doje¿d¿aj¹ce z Sierpo-
wa do szko³y w Starym Boja-
nowie maj¹ od ubieg³ego ty-
godnia wygodniej i bezpiecz-
niej, a to dziêki nowemu przy-
stankowi autobusu szkolnego.
Ka¿dego dnia nauki szkolnej
korzysta z niego ponad piêæ-
dziesiêciu uczniów. Inwesty-
cjê przeprowadzono gospo-
darczymi sposobami ze œrod-
ków gminnych. W sumie wy-
dano na ni¹ 3300 z³. Ucznio-

Przypadaj¹cy na 21 listopa-
da Dzieñ Pracownika Socjal-
nego sta³ siê okazj¹ do spotka-
nia i przypomnienia o proble-
mach ludzi ubogich i niepe³-
nosprawnych, a tak¿e trud-
nych, odpowiedzialnych zada-
niach pracowników Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. W œmi-
gielskim OPS pracuje 21
osób, w tym 7 pracowników
socjalnych i 8 opiekunek do-
mowych. Barbara Kuderska,
kierownik OPS, poinformowa-
³a, ¿e obecnie z pomocy korzy-
sta 1126 osób w 616 rodzi-
nach. Najczêœciej s¹ to ludzie
dotkniêci ubóstwem, d³ugo-
trwa³¹ chorob¹, bezrobociem,
niepe³nosprawnoœci¹, proble-
mami alkoholowymi. Us³uga-
mi opiekuñczymi, œwiadczo-
nymi w domach podopiecz-
nych, jest objêtych 36 osób.

Z dziejów Olszewa
roku. W spadku po Szaszorze
Dzier¿ykraju Olszewo otrzy-
ma³ jego syn Tomasz. Przy-
puszcza siê, ¿e potomkowie
pierwotnych w³aœcicieli utra-
cili Olszewo za udzia³ w bun-
cie szlachty, której przewodzi³
w 1352 roku wojewoda po-
znañski Maæko Borkowic. Po
tym wydarzeniu wieœ znalaz³a
siê w rêkach Adama i Miko³a-
ja Wieniawitów z Karmina.
Nastêpnym w³aœcicielem Ol-
szewa by³ Przec³aw Wieniawi-
ta, tak¿e w³aœciciel Leszna
i Karmina. W 1472 roku Ol-
szewem w³ada³ podkomorzy
kaliski Kasper Leszczyñski.

W 1530 roku jako w³aœciciel
wystêpuje Jan II, syn Kaspra.
Jego wnuk, Rafa³ V, wojewo-
da brzesko-kujawski, sprzeda³
wieœ w 1597 roku Janowi Ko-
twiczowi Radomickiemu z Ra-
domicka. W 1610 roku Olsze-
wo dosta³o siê w rêce Hiero-
nima Jarorza, wojewody ino-
wroc³awskiego. Kolejnym
w³aœcicielem zosta³ jego syn
Kazimierz, kasztelan kaliski
(1644-1679). W 1784 roku
wieœ nale¿a³a do Karola Alek-
sandra Bojanowskiego, szam-
belana królewskiego, który
zmar³ po 1789 roku.
Olszewo by³o i jest niewielk¹
miejscowoœci¹. Ze „S³ownika
geograficznego Królestwa

Polskiego i innych krajów s³o-
wiañskich” wynika, ¿e oko³o
1885 roku w Olszewie by³o
8 domów, w których mieszka-
³o 51 osób. W póŸniejszych la-
tach – byæ mo¿e z uwagi na
bliskoœæ kolei – nast¹pi³ doœæ
znaczny rozwój miejscowoœci.
Ze spisu powszechnego prze-
prowadzonego w 1921 roku
wynika, ¿e w Olszewie przy-
by³y 22 domy, a wiêc ³¹cznie
by³o ich 40 i mieszka³o w nich
279 osób. 10 lat póŸniej,
w 1931 roku liczba domów nie
zmieni³a siê, a mieszka³o
w nich 285 osób.

Jan Pawicki

Dzieñ Pracownika Socjalnego
Szczególnie szeroki zakres
prac OPS jest zwi¹zany z re-
alizacj¹ œwiadczeñ rodzin-
nych. W tym roku jest to ju¿
1720 spraw. Pracownicy
oœrodka zajmuj¹ siê te¿ wyda-
waniem nieodp³atnych posi³-
ków w jad³odajniach, organi-
zuj¹ zbiórki ¿ywnoœci, okolicz-
noœciowe imprezy œwi¹tecz-
ne, monitoruj¹ dzia³alnoœæ
Punktu Wsparcia Rodziny,
który udziela porad psycholo-
gicznych. Wysoko œmigielsk¹
opiekê spo³eczn¹ oceni³ bur-
mistrz Józef Cieœla, przywi¹-
zuj¹cy szczególnie du¿¹ wagê
do pomagania ludziom bêd¹-
cym w potrzebie i poszkodo-
wanym przez los. Pracowni-
com OPS, dziêkuj¹c za ich
wra¿liwoœæ i zaanga¿owanie,
¿yczy³ wytrwa³oœci, niezbêd-
nej pogody ducha i satysfak-

cji z pomocy podopiecznym.
Wskaza³ jednoczeœnie na
wielk¹, na dodatek stale ro-
sn¹c¹ skalê potrzeb w tym
zakresie.  ¯yczenia wraz
z kwiatami, w imieniu Rady
Miejskiej Œmigla, przekaza³
te¿ radny Bogdan Turliñski,
przewodnicz¹cy komisj i
spraw spo³ecznych. W czasie
dyskusji najwiêcej miejsca po-

œwiêcono kwestii k³opotów
mieszkaniowych, a zw³aszcza
potrzebie pozyskiwania loka-
li socjalnych. W tym celu,
o czym poinformowa³ wice-
burmistrz Stefan Stachowiak,
podjêto siê zapewnienia odpo-
wiednich funduszy w przy-
sz³orocznym bud¿ecie gminy.

tj
fot. Tadeusz J¹der

wie i ich rodzice nie kryj¹ za-
dowolenia. – Teraz dzieci
mog¹ schroniæ siê przed opa-
dami i wiatrem, kiedy wcze-
œnie rano czekaj¹ na przyjazd
szkolnego autobusu. Czas by³
najwy¿szy, bo nadci¹ga zima
i aura mo¿e nie byæ sprzyjaj¹-
ca… – mówi Bogdan Turliñ-
ski, so³tys Sierpowa i radny
Rady Miejskiej Œmigla, a jed-
noczeœnie pomys³odawca
przedsiêwziêcia.

Z Sierpowa dojazd
bezpieczniejszy!

fot. Tadeusz J¹dertj
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7 grudnia w czytelni œmi-
gielskiej Biblioteki Publicznej
by³o wyj¹tkowo gwarno i ra-
doœnie. A wszystko to za
spraw¹ Œwiêtego Miko³aja,
który obieca³ przybyæ do bi-
blioteki. I tak siê sta³o. Miko-
³aj nie zawiód³ 50 dzieci, któ-
re czeka³y na jego wizytê.
Przyby³ na spotkanie, podczas
którego przeczyta³ dzieciom

Miko³aj w bibliotece

P o d  t a k i m  t y t u ³ e m
15 grudnia w sali klubowej
Centrum Kultury w Œmiglu
odby³a siê prelekcja Hanny
Kaczmarek, kierownika dzia-
³u informacyjnego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Ko-
œcianie, dla 70 uczniów Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego
i Samorz¹dowego Gimnazjum
w Œmiglu.
Spotkanie zorganizowa³o Cen-
trum Kultury oraz Biblioteka
Publiczna w Œmiglu w zwi¹z-
ku z 150 rocznic¹ œmierci Ada-
ma Mickiewicza.

D. Hampel

9 i 16 grudnia w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Ko-
œcianie odby³y siê fina³y kon-
kursu „Wybieramy mistrza
piêknego czytania 2005”.
Do konkursu przyst¹pi³o 80
uczniów kl. III-IV i V-VI szkó³
w Starym Bojanowie, Czaczu,
Œmiglu, ¯egrówku, Broniko-

Mistrz piêknego czytania
wie i Przysiece Starej Drugiej.
Eliminacje, z których wy³onio-
no 14 finalistów, odby³y siê
w bibliotekach publicznych
w Œmiglu i Starym Bojanowie.
Jurorzy konkursów fina³o-
wych pod przewodnictwem
Janusza Dodota, dyrektora
Teatru 112 w Koœcianie, wy-

s³uchali 43 finalistów z ca³ego
powiatu, którzy przeczytali
fragmenty baœni Andersena.
W kategorii wiekowej kl. III-
IV uczniowie z naszego tere-
nu nie znaleŸli siê wœród na-
grodzonych. Du¿o lepiej wy-
padli uczniowie kl. V-VI.
Wœród nagradzanych znaleŸ-
li siê: Bogusz Szulc z kl. VI –

SP w Œmiglu, Monika Ko-
nieczna z kl. V – Bronikowo,
Alicja Wojtkowiak z kl. V
i Agnieszka Gêdoœ z kl. VI –
Stare Bojanowo oraz Magda-
lena Paw³owicz z kl. VI –
Czacz.
Wszyscy nagrodzeni otrzyma-
li ksi¹¿ki oraz pami¹tkowe
dyplomy.

„W krainie rzek i lasów – Adam Mickiewicz w Wielkopolsce”

bajki o zimie i Bo¿ym Naro-
dzeniu, czêstowa³ s³odyczami
i obieca³, ¿e w przysz³ym roku
zjawi siê znowu. Spotkanie
zorganizowa³a Biblioteka Pu-
bliczna oraz Stowarzyszenie
Nauczycieli Nowatorów Od-
dzia³ Terenowy w Œmiglu.

D. Hampel

18 grudnia Ko³a Gospodyñ
w ̄ egrówku i Bielawach oraz
nauczyciele i uczniowie Szko-
³y Podstawowej w ¯egrówku
zaprosili wszystkich miesz-
kañców okolicznych wiosek,
a szczególnie osoby starsze
i samotne, na spotkanie op³at-
kowe, które odby³o siê w sali
w i e j s k i e j  w  ¯ e g r ó w k u .
W œwi¹tecznej uroczystoœci
uczestniczy³ burmistrz Józef
Cieœla. Ks. proboszcz Stani-
s³aw Wiatrowski rozpocz¹³
spotkanie od przeczytania
fragmentu Pisma Œwiêtego,

Spotkanie op³atkowe w ¯egrówku
dotycz¹cego narodzenia Pana
Jezusa. PóŸniej przy œwi¹tecz-
nym stole wszyscy dzielili siê
op³atkiem, sk³adali sobie na-
wzajem ¿yczenia i œpiewali
kolêdy.
W drugiej czêœci spotkania
zaprezentowali siê uczniowie
klas II i III w jase³kach, pod-
czas których dzieci wcieli³y
siê w postacie z ulubionych
baœni i przynios³y do stajenki
dary ma³emu Jezusowi.
Ca³a uroczystoœæ up³ynê³a
w mi³ej, œwi¹tecznej atmosfe-
rze.

D. Hampel

B. £awniczak
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Bronikowem nazwane zo-
sta³y w XIII wieku przy prze-
noszeniu na prawo niemieckie
dziedziny ziemi wschowskiej:
Fetrowiec, Lipiniec, Lonowie,
£aszczyn, Piasecznik, Swarzy-
kowo, Wyrêby, Zielone Pole
(Ks. Kozierowski „Badanie
nazw topograficznych”).
Bronikowo – wieœ na po³udnie
Œmigla wœród ³êgów zwanych
Bielawy i w zlewie strumieni
Bystrzeæ, Fudza, Sucha Stru-
ga, Œwiêta nazwane od Bron-
ka, je¿eli za podstawê weŸmie-
my Bronków z roku 1399 albo
Bronika,  w³oœæ niegdyœ
o dwóch dzia³ach w ziemi
wschowskiej (Ks. Kozierow-
ski „Schematyzm ustrojów
parafialnych Archidiecezji
Poznañskiej”).

Na wycieczkê rowerow¹
z grup¹ gimnazjaln¹ wybrali-
œmy siê do Bronikowa, po dro-
dze zdobywaj¹c najwy¿szy
s z c z y t  Z i e m i  Œ m i g i e l -
skiej(135,4 m n.p.m.)
W Bronikowie odpoczywali-
œmy w gospodarstwie agrotu-
rystycznym pañstwa Haberni-
ków, a nastêpnie zwiedziliœmy
koœció³ parafialny p.w. œw.
Franciszka z Asy¿u o unikal-
nej w naszym rejonie drewnia-
nej konstrukcji. Naszym prze-
wodnikiem by³ tutejszy na-
uczyciel Piotr Filipowicz.
Obecny koœció³ zbudowany
zosta³ w 1739 roku na miejscu
spalonego. Rok wczeœniej pro-
boszcz ks. Andrzej Jachowski
zapisa³ w ksiêdze chrztów:
„Dnia 23 stycznia 1738 roku
zgorza³ koœció³ parafialny
w Bronikowie. Uratowane zo-
sta³y obrazy B³ogos³awionej
Marii Dziewicy, Zbawiciela
i innych œwiêtych i wszelkie
srebra i wszelkie apparamen-
ty. Zniszczy³a siê tak¿e ksi¹¿-
ka z bardzo wielu nazwiskami
braci i sióstr Bractwa Przenaj-
œwiêtszego Piêciu Ran Zbawi-
ciela. Jednak ich nazwiska za-
pisane s¹ w niebie. W miêdzy-
czasie pobudowa³em na miej-
scu koœcio³a kryptê w postaci
kaplicy, w której rozpocz¹³em
nabo¿eñstwa w Œwiêto Wnie-
bowst¹pienia Pañskiego tego
samego roku, przejœciowo

odprawia³em poprzednio
w kaplicy boguszyñskiej.
Drzewo na budowê nowego
koœcio³a dosta³em po czêœci
od Szlachetnej Eleonory Jara-
czewskiej i po czêœci od Szla-
chetnego Ignacego KoŸmiñ-
skiego z Radomicka…”.
Ju¿ w rok póŸniej odprawiono
pierwsze nabo¿eñstwo w no-
wej œwi¹tyni, przy budowie
której odnotowano œmieræ
jednego z pomocników. Ksiê-
ga zgonów z 1740 roku: „Od-
szed³ z tego œwiata dnia 9 lu-
tego po 8-dniowej chorobie,
maj¹cy wiêcej ni¿ 30 lat, przy-
bysz z krakowskiego, sztuki
rzeŸbiarskiej stolarz lub ka-
flarz, który w budowie nowe-
go koœcio³a du¿o pomóg³.
Jego dzie³em s¹ okna, kazal-
nica, sufit wyk³adany drze-
wem w mniejszym chórze,
wszystkie drzwi, zakrystia
z bit¹ posadzk¹ i inne przed-
mioty; w przededniu œmierci
przyj¹³ Sakramenta Œwiête
i jest pogrzebany na tutejszym
cmentarzu…”.
Du¿o nie brakowa³o, a koœció³
nie przetrwa³by do dnia dzi-
siejszego, Pañstwowa Inspek-
cja Budowlana w Lesznie
orzeka³a dwukrotnie w latach
dwudziestych XX wieku na
podstawie przeprowadzonych
oglêdzin koœcio³a, ¿e „…po-
wa¿ny wiek wp³yn¹³ bardzo
ujemnie na materia³ u¿yty do
budowy i to tak, ¿e œciany s¹
zupe³nie spróchnia³e, wi¹za-
nia rozluŸnione, zaœ ca³y ko-
œció³ grozi zawaleniem, co
nast¹piæ mo¿e przy pierw-
szym zaburzeniu w atmosfe-
rze, ¿e maj¹c na uwadze bez-
pieczeñstwo gromadz¹cych
siê parafian, poleca siê za-
mkn¹æ koœció³ dla wszelkich
ceremonii  koœcielnych”.
Uchwalono budowê nowego
koœcio³a. Swój sprzeciw do
Urzêdu Wojewódzkiego zg³o-
si³ ówczesny w³aœciciel dóbr
bronikowskich Niemiec Karol
Forster. Powo³ano komisjê,
która zebra³a siê 23 stycznia
1926 i postanowi³a, ¿e „koœció³
nale¿y utrzymaæ jako wzór
dawnego polskiego budow-
nictwa drzewnego i jako arcy-

dzie³o sztuki ciesielskiej.
Drzewo koœcio³a jest tak moc-
ne i tego rodzaju, jakiego dziœ
ju¿ nie ma”. Konserwator wo-
jewódzki tak¿e wypowiedzia³
siê w tej sprawie: „Wobec
tego, ¿e tamtejszy koœció³ da
siê niew¹tpliwie wyrestauro-
waæ, nie mogê siê przychyliæ
do wniosku o rozebranie po-
wy¿szej œwi¹tyni, tym bar-
dziej, ¿e posiada on wartoœæ
zabytkow¹”. W latach 1927/
28 przeprowadzono gruntow-
ne reperacje przy wie¿y i da-
chu koœcio³a. W 1936 roku,
dobudowuj¹c dwie kaplice
z drewna modrzewiowego,
wzmocniono konstrukcjê ca-
³ego koœcio³a. W okresie II
wojny œwiatowej œwi¹tynia
w Bronikowie by³a jedynym
koœcio³em w powiecie ko-
œciañskim, gdzie odprawiano
msze dla Polaków.

Ciekawym mie j scem
w Bronikowie jest zespó³ pa-
³acowo-parkowy, w którym
znajduje siê dwór z koñca XIX
wieku zbudowany dla ówcze-
snych w³aœcicieli wsi – Forste-
rów, obecnie zaadaptowany
na szko³ê. Niedaleko budyn-
ku stoi murowana kaplica,
wzniesiona na planie oœmio-
boku, nakryta dachem namio-
towym. W krypcie znajduje
siê zdewastowany nagrobek
Oskara Forstera, a w pobli¿u
mauzoleum Forsterów mogi-
³a nieznanego ¿o³nierza. Na
grobie krzy¿ z napisem „Nie-
znanemu ¿o³nierzowi poleg³e-
mu za Ojczyznê 1945”.

Opodal dworu znajduje siê
otoczona fos¹ tajemnicza wy-

Bronikowskie tajemnice spa, na której zachowa³y siê
pomieszczenia piwniczne,
czêœciowo zawalone. Wszyst-
ko zaroœniête jest drzewami
i krzewami. Nie ma pewnoœci
co do historii tego miejsca,
a przecie¿ w dawnych czasach
rycerze grodzili swoje siedzi-
by przekopami oraz wa³ami
i na tak powsta³ym grodzisku,
kopcu czy ostrowiu wznoszo-
no dom z bloków i kryto go
gontami. Wiêkszy pan nazy-
wa³ siedlisko swoje gro-
dem(castrum – miejsce wa-
rowne, twierdza), zwyk³y
szlachcic twierdz¹(for tali-
cium).
Dokument z „...soboty po
œwiêcie Œw. Aposto³a Bart³o-
mieja  1611 roku z  s¹du
wschowskiego”, dziel¹cy Bro-
nikowo miêdzy braci – Macie-
ja i Jana, synów Ma³gorzaty
i Piotra Bronikowskich: „...do-
sta³ siê tedy dwór niedaleko
koœcio³a ku Morownicy le¿¹-
cy…dwór omieniony jest po-
pustoszony, dlatego pan Jan
Bronikowski bratu swemu
panu Maciejowi przydawa
karczmê, niedaleko koœcio³a
przede dworem le¿¹c¹, tym¿e
y z ogrodami przy teysz karcz-
mie, tak¿e stawek przed Sta-
rym Dworem tak rzek¹cym
niedaleko dworu pana Macie-
jowego le¿¹cym,…przeciwko
czemu wszystkim panu Jano-
wi bratu Macieja dosta³ siê
dwór ojcowski przy drodze
œmigielskiej le¿¹cym…”(pi-
sownia oryginalna). Przed II
wojn¹ œwiatow¹ ks. proboszcz
Jan Jazdoñczyk pisa³: „Wy-
mieniony Star y Dwór jest
mo¿e identyczny z dzisiejsz¹
wysp¹ w sadzie dworskim?”.
Zajrzeliœmy równie¿ tam, szu-
kaj¹c œladów przesz³oœci, ale
jedynym znaleziskiem by³ sta-
ry kuty gwóŸdŸ, byæ mo¿e po-
zosta³oœæ dworu?
Informacje wykorzystane
w artykule pochodz¹ z kroni-
ki Bronikowa autorstwa ks.
Jana Jazdoñczyka, wydanej
z okazji 200-lecia koœcio³a pa-
rafialnego w Bronikowie,
przypadaj¹cej na 1939 rok.
Specjalne podziêkowania dla
Piotra Filipowicza za pomoc
i udostêpnienie kroniki.

Andrzej Weber
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Profesor UAM Janusz Cze-
breszuk, który kieruje praca-
m i  a r c h e o l o g i c z n y m i
w Br uszczewie, przekaza³
swoje uwagi dotycz¹ce kon-
cepcji turystycznego zagospo-
darowania gminy Œmigiel. Do-
kument przygotowuje Euro-
pean Infrastructure Group –
firma z Wroc³awia, specjalizu-
j¹ca siê jednoczeœnie w pozy-
skiwaniu funduszy europej-
skich.
Wstêpna wersja koncepcji zo-
sta³a w paŸdzierniku poddana
przez pracowników firmy sze-
rokim konsultacjom i szereg
osób zg³osi³o swoje opinie
w tej sprawie. Wiele z nich jest
bardzo interesuj¹cych. EIG
obiecuje uwzglêdniæ wszyst-
kie przekazane autorom uwa-
gi.
Zbudowanie archeologiczne-
go skansenu w Bruszczewie
nale¿y do najwa¿niejszych
punktów programu opracowy-
wanego przez EIG. W swoim
piœmie prof. Czebreszuk zwra-
ca uwagê na du¿e naukowe

Czy Sierpowo stanie siê
równie s³ynne z archeologicz-
nych odkryæ jak Bruszczewo,
o ca³e tysi¹c lat starsze od Bi-
skupina? Na razie nie wiado-
mo, jednak wiele wskazuje na
to, ¿e naukowa ekipa natknê-
³a siê w Sierpowie na niezna-
ny pradziejowy obiekt.
W³odzimierz Urbañski, rolnik
z Sierpowa, aby uzyskaæ
lepsz¹ strukturê gruntów, po-
stanowi³ mieszaæ uprawian¹
glinian¹ ziemiê z piaskiem.
Zarówno gliny, jak i piasku
w jego gospodarstwie nie bra-
kuje. Piasek znajdowa³ na
³¹ce, pod cienk¹ warstw¹ gle-
by. Podczas wydobywania ko-
paliny zaniepokoi³o go znale-
zisko wskazuj¹ce na to, ¿e
przed wiekami obecni byli
w tym miejscu nasi przodko-
wie. Oko³o 30 centymetrów
pod wierzchni¹ warstw¹ odna-
laz³ oczernione kamienie
u³o¿one w regularny kr¹g.
O swoim odkryciu powiado-

Jaki  bêdzie  skansen w Bruszczewie?

Sierpowo drugim Bruszczewem?

jednak sensacji nie stwierdzo-
no. – Niew¹tpliwie by³o tu ja-
kieœ palenisko. To s¹ opalone
granitowe kamienie, ale po-
wsta³o raczej w czasach nowo-
¿ytnych. Trudno powiedzieæ,
czy by³o u¿ywane dwieœcie,
czy tysi¹c lat temu – orzek³
Marcin Szyd³owski.
Chwilê póŸniej ekipê zelektry-
zowa³ kawa³ek skorupki odna-
lezionej kilkanaœcie metrów
dalej, w miejscu, w którym
rolnik niczego szczególnego
nie podejrzewa³. – ZnaleŸli-

znaczenie odkrycia w Brusz-
czewie. Wskazuje przy tym na
potrzebê umiejêtnego wyeks-
ponowania stanowiska arche-
ologicznego ze szczególnym
uwzglêdnieniem zachowa-
nych drewnianych umocnieñ
i fos. Spore znaczenie przypi-
suje zabytkom œwiadcz¹cym
o warunkach ¿ycia ówcze-
snych mieszkañców. S¹ to: ce-
ramika, narzêdzia kamienne
i krzemienne, tak¿e wykona-

ne z koœci i rogu, wytwory
z drewna, jak równie¿ liczne
przedmioty zwi¹zane z silnie
rozwiniêt¹ w osadzie metalur-
gi¹. Wed³ug profesora a¿ kil-
ka tysiêcy z tych przedmiotów
posiada niekwestionowan¹
wartoœæ ekspozycyjn¹.
Prof. Czebreszuk proponuje
ponadto uwzglêdnienie ko-
niecznoœci powstania odpo-
wiedniej struktury komunika-
cyjnej, w tym budowê asfalto-

wej drogi z Bruszczewa do
Przysieki Polskiej, a tak¿e od-
cinka dojazdowego do skanse-
nu. Obok zrekonstruowanej
osady (czêœæ 1 – pawilon wy-
stawienniczy z centrum kon-
ferencyjnym i pracowniami
oraz administracj¹), przewidu-
je powstanie zaplecza organi-
zacyjno-turystycznego (cz. 2)
obejmuj¹cego parking z dojaz-
dem, zaplecze gastronomicz-
no-handlowe, kasy, informa-
cjê turystyczn¹ i miejsce na
ewentualn¹ czêœæ hotelowo-
gastronomiczn¹. Centralna
czêœæ ekspozycyjna (cz. 3)
obejmuje zrekonstruowan¹
czêœæ osady z pocz¹tków epo-
ki br¹zu.
Ponadto profesor wskaza³ po-
trzebê wprowadzenia miasta
i gminy Œmigiel do przebiega-
j¹cych przez Wielkopolskê
szlaków archeologicznych,
np. „Szlaku znalezisk z epoki
br¹zu”.

mi³ Bogdana Turliñskiego,
so³tysa Sierpowa i œmigiel-
skiego radnego oraz Biuro
Promocji Urzêdu Miejskiego.
Inter weniowaliœmy bezpo-
œrednio u profesora Janusza
Czebreszuka, który kieruje
pracami wykopaliskowymi
w Bruszczewie.
Profesor natychmiast zainte-
resowa³ siê odkryciem rolni-
ka. Tak szybko, jak by³o mo¿-
liwe, wydelegowa³ do Sierpo-
wa naukow¹ ekipê z Instytutu
Prahistorii UAM. Archeolo-
dzy przybyli 1 grudnia. Obok
Marcina Szyd³owskiego, auto-
ra niedawno wydanej ksi¹¿ki
o Bruszczewie, na polu gospo-
darza z Sierpowa pojawi³a siê
Paulina Suchocka i Adam
Wawr usiewicz ,  równie¿
uczestnicy prac wykopalisko-
wych w Bruszczewie.
Na wstêpie naukowcy zajêli
siê paleniskiem, które rolnik
zabezpieczy³ przed szkodli-
wym wp³ywem pogody. Tu

ryc. – prof. Janusz Czebreszuk

tj

œmy tam niewielki fragment
naczynia ceramicznego i kil-
ka krzemieni, a to wyraŸnie
wydaje siê wskazywaæ na
obiekt pradziejowy – skomen-
towa³ M. Szyd³owski.
Obecnie trudno jednoznacz-
nie orzec, czy i kiedy podjête
zostan¹ dalsze prace arche-
ologiczne. Te, poza odpowied-
ni¹ aur¹, wymagaj¹ zgody ze
strony konserwatora zabyt-
ków oraz niezbêdnych œrod-
ków na ich prowadzenie.

Tadeusz J¹der

fot. Tadeusz J¹der
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Ponownie w gminie Œmi-

giel dziesiêæ par ma³¿eñskich
œwiêtowa³o z³ote ma³¿eñskie
gody. Jubilaci œlubowali sobie
mi³oœæ w drugiej po³owie 1955
roku. W czwartek, 15 grudnia
2005 r., w Sali Œlubów Urzêdu
Miejskiego Œmigla,  w dowód
uznania i podziêkowania  za
podtrzymywanie tradycji ro-
dzinnych i macierzyñski trud,
odebrali z r¹k burmistrza Jó-
zefa Cieœli okolicznoœciowe
medale oraz wi¹zanki kwia-
tów, które wrêcza³ Stanis³aw
Pawlak, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej.
Gratulacje dostojnym ma³¿eñ-

Ma³¿eñskie pó³wiecze

skim parom z³o¿y³ Tadeusz
Marciniak, kierownik  œmi-

Mamy piêkn¹ i bogat¹ hi-
storiê. W naszym grodzie, na
przestrzeni dziejów, mieszka-
li przedstawiciele ró¿nych na-
rodowoœci i religii, potrafi¹c
zgodnie ze sob¹ wspó³¿yæ.
Idea spotkañ czterech kultur
ma owe szczytne tradycje
œmigielskiej tolerancji i otwar-
toœci rozwijaæ i kontynuowaæ.
W ramach spotkañ czterech
kultur, burmistrz Œmigla i Biu-
ro Promocji przygotowa³o
wystawê i konferencjê pod
has³em „Œmigiel ewangelic-
ki”.  Imprezê 12 grudnia
2005 r. rozpoczê³a wystawa
w poewangelickiej kaplicy,
a nastêpnie odby³a siê tema-
tyczna konferencja w miejsco-
wym Centrum Kultury.
Wystawa fotograficzna pt.
„Uchroniæ od zapomnienia”
zosta³a zainaugurowana w ka-
plicy poewangelickiej. Zdjê-
cia, bêd¹ce dzie³em Jana
Grzesia i Paw³a Michalskiego
z Centr um Kultur y „Pod
W ie¿¹”  w  W ie l ichowie ,
przedstawiaj¹ pozosta³oœci po
cmentarzach ewangelickich
w powiecie grodziskim. Wy-
stawê otworzy³ burmistrz Jó-
zef Cieœla, który wyjaœni³ ideê
spotkañ czterech kultur.
Oprawê muzyczn¹ przygoto-
wa³ Piotr Filipowicz, prezentu-
j¹c utwor y Jana Sebastiana
Bacha.
W trakcie konferencji Pawe³
Michalski z W ielichowa

Wystawa i konferencja – Œmigiel
ewangelicki

gielskiego Urzêdu Stanu Cy-
wilnego.

Z³oty jubileusz obchodzili:
£ucja i Jan Kasperscy z Brusz-
czewa, Kazimiera i Andrzej
Przybylscy z Koszanowa, Te-
resa i Mieczys³aw Szczepania-
kowie z Wydorowa, Emilia
i Józef Maækowscy ze Sp³a-
wia, Stefania i Józef Szwarco-
wie z Niet¹¿kowa i mieszkañ-
cy Œmigla: Adela i Eligiusz Li-
powiczowie, Teresa i Henryk
Dobrzyñscy, Zofia i Lecho-
s³aw Schulzowie, Stanis³awa
i Romuald Wojciechowscy
oraz Leokadia i Franciszek
Stankowiakowie.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

przedstawi³ bogaty materia³
dokumentacyjny, ilustruj¹cy
stan poewangelickich cmenta-
rzy w powiecie grodziskim,
a tak¿e najwa¿niejsze zabytki
protestanckie w powiecie ko-
œciañskim. Marcin B³aszkow-
ski, lekarz i jednoczeœnie lesz-
czyñski radny, pasjonat regio-
nalnej historii, obszernie
scharakteryzowa³ dzieje para-
fii ewangelickich na Ziemi
Œmigielskiej. Piêkno niezwy-
k³ego i œwietnie zachowanego
zabytku, jakim jest kaplica po-
ewangelicka w Œmiglu przed-
stawi³ Zygmunt Gajewski, po-
znañski artysta fotografik,
autor licznych wystaw (wysta-
wa jego zdjêæ œmigielskiej ka-
plicy goœci³a m.in. w Wied-
niu). O nekropolii w Robaczy-
nie i pomnikach grobowych
rodziny Bojanowskich cieka-
wie opowiedzia³ Rafa³ Ka³ek,
opiekun tamtejszego cmenta-
rza i organizator corocznych
akcji jego sprz¹tania. Bardzo
interesuj¹co o obecnych obo-
wi¹zkach i zadaniach parafii
ewangelicko-augsburskiej
w Lesznie, obejmuj¹cej swym
zasiêgiem cale dawne woje-
wództwo leszczyñskie (w tym
oczywiœcie Œmigiel), mówi³
pastor S³awomir Sikora, jej ad-
ministrator. Na zakoñczenie
g³os zabra³ dr Jerzy Doma-
s³owski, dyrektor Biblioteki
Instytutu Historii Sztuki UAM
w Poznaniu. Nakreœli³ on

trudn¹ historiê wielkopol-
skich ewangelików, któr¹
scharakteryzowa³ w swej nie-
dawno wydanej ksi¹¿ce pt.
„Koœció³ Ewangelicko-Augs-
burski w Poznaniu i po³udnio-
wej Wielkopolsce w latach
1919-2005”.
W organizowanej przez Biuro
Promocji wystawie i konferen-
cji udzia³ wziê³a grupa rad-
nych ze Stanis³awem Pawla-
kiem, wiceprzewodnicz¹cym
Rady Miejskiej Œmigla, regio-
naliœci, ludzie kultury, nauczy-
ciele. Na podkreœlenie zas³u-
guje liczny udzia³ m³odzie¿y
licealnej i gimnazjalnej ze
Œmigla, Starego Bojanowa
i Bronikowa.
Powsta³o zamierzenie, by
w przysz³ym roku, w kolej-
nym œmigielskim zeszycie hi-
storycznym, opublikowaæ ma-
teria³y zwi¹zane ze wspó³ist-

nieniem w mieœcie przedsta-
wicieli ró¿nych  kultur. Mate-
ria³y zaprezentowane w czasie
konferencji zostan¹ wykorzy-
stane w tym opracowaniu.

tj
fot. A.Kasperska
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Drodzy Milusiñscy.

Postanowi³em w tym roku czytaæ wiêcej ksi¹¿ek. Oto kilka, które Wam polecam.
1. Podpiszcie obrazki. Ostatnie litery podpisów, odczytane kolejno, utworz¹ rozwi¹zanie – tytu³ ciekawej ksi¹¿ki.

2. Wykreœlcie okna zawieraj¹ce b³êdne dzia³ania.
Litery odczytane z pozosta³ych (w poziomych
rzêdach) utworz¹ rozwi¹zanie – tytu³ ksi¹¿ki.

3. Odczytajcie co drug¹ sylabê, a dowiecie siê, jak¹
ksi¹¿kê teraz czytam.

Zwyciêzc¹ poprzedniego konkursu zosta³ Damian Stefaniak z Czacza. Nagrodê mo¿na odebraæ w Centrum Kultury. Do zoba-
czenia

Œmiglaczek
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21 listopada – Œmigiel
Oko³o godz. 1810 na ul. Iwasz-
kiewicza zatrzymano 26-let-
niego mieszkañca Œmigla, któ-
r y jecha³ rowerem, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwym – 2,9 ‰
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

22 listopada – Bronikowo
Oko³o godz. 1650 zatrzymano
55-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem, maj¹c 1,3 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
 
25 listopada – Stare Boja-
nowo
W godz. 1600 do 1900 nieznany
sprawca w³ama³ siê, wywa¿a-

j¹c drzwi balkonowe, do domu
jednorodzinnego w Starym
Bojanowie. Skrad³ kamerê vi-
deo Samsung o wartoœci 2 500
z³, aparat fotograficzny Olym-
pus o wartoœci 1 000 z³ oraz
pieni¹dze w kwocie 5 000 z³.
 
7 grudnia – Bruszczewo
Oko³o godz. 800 na drodze
Œmigiel – Stare Bojanowo,
w miejscowoœci Bruszczewo,
65-letni mieszkaniec gminy
Œmigiel, kieruj¹c Fiatem
126p, zderzy³ siê z jad¹cym
z naprzeciwka Polonezem
prowadzonym przez 23-letni¹
mieszkankê Œmigla.
W wyniku wypadku 76-letnia
pasa¿erka Fiata 126p zmar³a

po przewiezieniu do szpitala,
a pozosta³e trzy osoby jad¹ce
tym pojazdem dozna³y obra-
¿eñ koñczyn i g³owy (podej-
rzenia wstrz¹œnienia mózgu)
i zosta³y przewiezione do szpi-
tala. Trwaj¹ czynnoœci zmie-
rzaj¹ce do ustalenia przebie-
gu zdarzenia.

11 grudnia – Czacz
W godzinach popo³udnio-
wych dotychczas nieustalony
sprawca w³ama³ siê do jedne-
go z domów. Po spl¹drowaniu
pomieszczeñ skrad³ miêdzy
innymi pieni¹dze, telefon ko-
mórkowy i aparat fotograficz-
ny. Poszkodowany straty oce-
ni³ na ponad 1200 z³.

14 grudnia – Czacz
W nocy 13/14 grudnia do-
tychczas nieustalony sprawca

25 listopada na terenie Ko-
œciana dosz³o do charaktery-
stycznego oszustwa. W skle-
pie  piekar niczym jeden
z klientów za zamówiony to-
war zap³aci³ monet¹ o nomina-
le 200 z³. Moneta ta zosta³a ju¿
wycofana z obiegu i obecnie
nie jest œrodkiem p³atniczym.
Oszust  o trzyma³  r esztê
w kwocie 180 z³ oraz towar.
Z dotychczasowych ustaleñ
wynika, ¿e sprawców by³o co
najmniej dwóch i podobnych
oszustw mogli próbowaæ do-
konaæ w innych sklepach. Po-
ni¿ej publikujemy rysopisy
sprawców i prosimy o kontakt
wszystkie osoby, które widzia-
³y oszustów oraz te, które roz-
poznaj¹ w portretach znane
im osoby. Zapewniamy anoni-
mowoœæ.
Kontakt z Komend¹ Powia-
tow¹ Policji w Koœcianie przy
ul. Ks. Józefa Surzyñskiego nr
31, telefon 065 5116200 lub
065 5116278.

Mê¿czyzna w wieku 25-30 lat,
wzrost oko³o 185 cm, sylwet-
ka wysportowana, w³osy krót-
kie, ciemne. Ubrany by³ w be-
¿ow¹ sztruksow¹ kurtkê.
 

W zwi¹zku z pogorszeniem
siê warunków pogodowych
i opadami œniegu, przypomi-
namy w³aœcicielom nierucho-
moœci o obowi¹zku usuwania
b³ota, œniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeñ z chodników po-
³o¿onych wzd³u¿ nieruchomo-
œci. Obowi¹zek taki nak³ada
na w³aœciciela Ustawa z dnia

w³ama³ siê do baru. Z³odziej
skrad³ papierosy, alkohol i s³o-
dycze. Poszkodowany straty
oceni³ na ponad 1.000 z³.

14 grudnia – Œmigiel
Na terenie targowiska miej-
skiego zatrzymano 27-letni¹
mieszkankê gminy Wolsztyn,
która oferowa³a do sprzeda¿y
odzie¿ z podrobionymi znaka-
mi  f i r mowymi ADIDAS,
NIKE, PUMA. Zabezpieczono
k i l k a s e t  s z t u k  o d z i e ¿ y
(spodnie, bluzy, dresy, czapki,
skarpety). Szacunkowa war-
toœæ takiej iloœci odzie¿y
w przypadku orygina³ów wy-
nosi³aby oko³o 100.000 z³. Za-
trzymanej, za z³amanie prze-
pisów Ustawy Prawo W³asno-
œci Przemys³owej, grozi prze-
padek rzeczy oraz kara pozba-
wienia wolnoœci do lat 5.

KOMUNIKAT

Drugi mê¿czyzna w podob-
nym wieku, ni¿szy, oko³o 170-
175 cm, sylwetka têga, w³osy
krótkie, blond, czesane na
bok. Ubrany by³ w kurtkê zi-
mow¹ koloru niebieskiego
z charakterystyczn¹ liter¹
„W” na prawym rêkawie.

13 wrzeœnia 1996 roku o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku
w gminach. Zgodnie z taryfi-
katorem naruszeñ za pope³-
nienie wykroczenia polegaj¹-
cego na nierealizowaniu tego
obowi¹zku policjant mo¿e na-
³o¿yæ grzywnê w drodze man-
datu karnego w kwocie 100 z³.

Na wniosek burmistrza
minister rolnictwa nada³ czte-
rem mieszkañcom gminy od-
znakê „Zas³u¿ony dla rolnic-
twa”. Uroczyste wrêczenie
odby³o siê 20 grudnia w Urzê-
dzie Miejskim Œmigla. Odzna-
czenia z r¹k burmistrza Józe-
fa Cieœli i pos³a SLD Wies³a-
wa Szczepañskiego odebrali
dwaj cz³onkowie Rolniczej
Spó³dzielni Produkcyjnej
w Sp³awiu – Piotr Kazubski,
wiceprezes i Eugeniusz Gór-
ny, chlewmistrz, jak równie¿
dwaj cz³onkowie Rolniczej
Spó³dzielni Produkcyjnej
w Morownicy – Gracjan So³-
tysiak, kierownik produkcji
i jednoczeœnie zastêpca preze-
sa oraz nale¿¹cy do kadry kie-
rowniczej Ryszard Przysiec-
ki.

Zas³u¿eni dla rolnictwa
Uhonorowani nale¿¹ do d³u-
goletnich i szczególnie su-
miennych pracowników, za-
anga¿owanych zw³aszcza
w zwiêkszanie wydajnoœci
i sprawniejsze funkcjonowa-
nie swych gospodarstw. To
w du¿ej mierze dziêki nim
spó³dzielnie w Sp³awiu i Mo-
rownicy nale¿ycie funkcjonuj¹
do dziœ, daj¹c dobre efekty i –
jednoczeœnie – pracê dla
mieszkañców gminy.
W uroczystoœci, obok pos³a
i burmistrza, uczestniczyli: Jan
Józefczak, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla, Mêci-
mierz Przysiecki, prezes RSP
w Morownicy, Pawe³ Kopien-
ka, prezes RSP w Sp³awiu i Zyg-
munt Konieczny, prezes Gmin-
nego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek
i Organizacji Rolniczych.

UWAGA!
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Burmistrz Œmigla wraz
z Wielkopolsk¹ Izb¹ Rolnicz¹
zorganizowali spotkanie z pro-
ducentami warzyw grunto-
wych. W wiejskiej œwietlicy
w Broñsku 13 grudnia 2005 r.
zebra³o siê kilkunastu rolni-
ków z gminy Œmigiel zainte-
resowanych upraw¹ i sprze-
da¿¹ ogórków. W spotkaniu
wziêli udzia³ przedstawiciele
Wielkopolskiej Gildii Rolno-
Ogrodniczej w Poznaniu, od
7 lat kontraktuj¹cy i eksportu-
j¹cy ogórki do przetwórni
w Niemczech i Czechach.
Karolina Laskowska i Zbi-
gniew J¹kalski, przedstawicie-
le gildii, zaprezentowali zasa-
dy uprawy i kontraktacji. We-
d³ug nich, najwiêkszym atu-

Poznañska Gildia w Œmiglu?

Tradycyjnie, 22 grudnia
w restauracji „Marta”, Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej zor-
ganizowa³ wieczerzê wigilijn¹
dla osób ubogich, niepe³no-
sprawnych i pokrzywdzonych
przez los.
Na spotkaniu nie zabrak³o tra-
dycyjnych dañ, jakie zawsze
mieszcz¹ siê na œwi¹tecznym
stole. By³ wiêc czer wony
barszcz, œledzie w œmietanie
i oliwie, karp pieczony i w ga-
larecie, kluski z makiem, ka-
pusta z grzybami, owoce, pier-
niki, makowce oraz inne cia-
sta. Zanim zebrani przyst¹pili
do kosztowania specja³ów, po-
wita³a ich Barbara Kuderska,
kierownik œmigielskiego
OPS, a ks. Marian Szymañski
odmówi³ modlitwê. G³os za-
bra³ równie¿ burmistrz Józef

W i g i l i a  w  „ M a r c i e ”
Cieœla, sk³adaj¹c zebranym
¿yczenia pogodnych i zdro-
wych œwi¹t oraz powodzenia
i lepszych dni w nowym roku.
Podczas sk³adania ¿yczeñ
i dzielenia siê wigilijnym
op³atkiem, najczêœciej pada³y
s³owa o zdrowiu, szczêœciu
i pogodzie ducha. Op³atkiem
z obecnymi podzielili siê rów-
nie¿ Jan Józefczak, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej oraz
radny Bogdan Turliñski, prze-
wodnicz¹cy komisji spraw
spo³ecznych.
Du¿o radoœci uczestnikom
spotkania sprawi³ ks. Zyg-
munt Bartkowiak, proboszcz
parafii farnej w Œmiglu, który
pojawi³ siê w stroju Œwiêtego
Miko³aja.
 Przybyli tak¿e pierwszoklasi-
œci, wystêpuj¹c z koncertem

tem firmy jest sta³a, wczeœniej
ustalona i gwarantowana cena
zakupu – zale¿na od jakoœci
surowca. Gildii zale¿y zw³asz-
cza, ¿eby oferowany ogórek
by³ œwie¿y, niewielki, prosty,
pozbawiony ogonków i kwia-
tów. Za taki towar mo¿na uzy-
skaæ najwy¿sz¹ cenê. Propo-
nowane przez organizatora
skupu odmiany zapewniaj¹
sprostanie stawianym wymo-
gom i wysokie plonowanie.
Ogórki owocuj¹ równomier-
nie od po³owy lipca do wrze-
œnia. Wed³ug prelegentów,
z jednohektarowego area³u
przeciêtnie uzyskuje siê 7-8
tys. z³ czystego zysku netto
(po uwzglêdnieniu pe³nych
kosztów uprawy), przy czym

p³atnoœci s¹ gwarantowane
w krótkim odstêpie czaso-
wym po dostawie.
Gildia ponadto chêtnie zorga-
nizowa³aby na miejscu punkt
skupu ogórków. Jednak wa-
runkiem jego powstania jest
zakontraktowanie przynaj-
mniej 15 hektarów uprawy
w promieniu 20-30 kilome-
trów. Punkt powinien obejmo-
waæ powierzchniê co najmniej
 100 x 50 m i by³by wyposa¿o-
ny przez kontrahenta w nie-
odzowne urz¹dzenia, w tym
do sch³adzania skupionego
surowca. 
Gospodarze obecni na spotka-
niu nie podjêli na razie decy-
zji o uprawie i kontraktacji.
Bêd¹ siê jeszcze zastanawiaæ.
Ich obawy wzbudza³ przede

wszystkim niski koszt roboci-
zny przedstawiony  w kalkula-
cjach gidii.
- To by³a propozycja, któr¹
mo¿na wzi¹æ pod uwagê, ale
przymusu przecie¿ nie ma.
Ka¿dy musi sam wiedzieæ, co
mu siê najbardziej op³aci. De-
cyzja jest w pañstwa rêkach –
podsumowa³ spotkanie Józef
Cieœla, burmistrz Œmigla.
Burmistrz zaanga¿owa³ siê
w organizacjê spotkania po in-
auguracyjnym posiedzeniu
Klubu Par tnerów Wy¿szej
Szko³y Logistyki w Poznaniu,
w po³owie listopada. Grzegorz
Hempowicz, prezes Wielko-
polskiej Gildii Rolno-Ogrodni-
czej w Poznaniu zosta³ wów-
czas wybrany dziekanem klu-
bu. tj

kolêd, przygotowanym pod
kierunkiem ̄ anety Prajs, swej
opiekunki. Poniewa¿ ka¿dy
z zebranych otrzyma³ œpiew-
nik, spotkanie zakoñczy³o siê
wspólnym œpiewaniem kolêd.
- W imieniu organizatorów
serdecznie dziêkujê gospoda-
rzom, a zw³aszcza panu Karo-
lowi Jankowskiemu, w które-
go lokalu goœciliœmy, za œwi¹-
teczny wystrój, kwiaty, choin-
kê i inne bo¿onarodzeniowe
ozdoby. S³owa uznania nale¿¹
siê te¿ wszystkim sponsorom,
w tym szczególnie piekar-
niom pani Danuty Grygier
oraz pañstwa Kaczmarków
z Œmigla, ¯urczaków w Sta-
rym Bojanowie, Lipowiczów

w Wonieœciu za wielkie serce
i dostarczenie nam ca³ej góry
œwi¹tecznych wypieków. Po
wigilii obdarowaliœmy nimi
podopiecznych, ¿eby mogli
godnie spêdziæ œwi¹teczne dni
w swoich domach – powie-
dzia³a Kr ystyna Nadolna
z Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej.
- Jest niezwykle wzruszaj¹ce,
¿e w gronie mieszkañców na-
szej gminy mamy tylu do-
brych i sprawiedliwych ludzi,
zawsze gotowych do dzielenia
siê i niesienia pomocy potrze-
buj¹cym – doda³ burmistrz
Cieœla.

Og³oszenia drobne

Matematyka korepetycje – nauczyciel.
Komputerowe przepisywanie prac.
tel. 509 814 834
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Angielski – podstawówka, gimnazjum – korepetycje
tel. 5 189 365 po godz. 1600

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poszukujê pracy w ka¿dym charakterze – sprz¹taczka, opie-
kunka dziecka lub osoby chorej, biurowa – znajomoœæ j. nie-
mieckiego, ukoñczony licencjat (kierunek spo³eczno-prawny).
Tel. kom. 691 268 679
Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tj
fot. A. Kasperska

Zagin¹³ pies rasy jamnik szorstkow³osy (12 l.). Jeœli Ktoœ wie,
co siê z nim dzieje, proszê o kontakt: tel. kom. 691 388 401 lub
(0-65) 51 88 401. Za odnalezienie czeka nagroda.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Œmigielska Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna wzbogaci³a siê
o zestaw medyczny R1, s³u¿¹-
cy do udzielania pierwszej
pomocy osobom rannym i po-
szkodowanym w wypadkach.
Sprzêt, z koñcem paŸdzierni-
ka,  przekaza³  jednostce
w Œmiglu Andrzej Jankowski,
dyrektor  biura Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych w Poznaniu.
– Zestaw jest na naszym wy-

„Moje abc”, podrêcznik
nauczania zintegrowanego
dla trzecich klas szko³y pod-
s t a w o w e j ,  j e s t  b o d a j ¿ e
pierwsz¹ pomoc¹ naukow¹,
w k t ó r e j  z a m i e s z c z o n o
wzmiankê o Bruszczewie.
W tekœcie o najstarszych dzie-
jach naszego kraju znajduje-

Marek Berski, lekarz psy-
chiatra, ordynator Oddzia³u
Szpitala Neuropsychiatrycz-
nego w Wonieœciu, obchodzi³
35-lecie pracy. Sanatorium
w Wonieœciu cieszy siê zas³u-
¿on¹ renom¹. Œwiadczy us³u-
gi opieki medycznej na bardzo
wysokim poziomie i zaliczane
jest dziœ do krajowej elity. Bez
w¹tpienia dr Marek Berski
ma tym znacz¹cy udzia³.
Doktor cieszy siê wielkim
u z n a n i e m ,  s z a c u n k i e m
i wdziêcznoœci¹ kuracjuszy.
W pracy mo¿na go zastaæ
praktycznie przez ca³¹ dobê.
Nigdy nie odmawia pomocy.
Nieodmiennie, od lat, najwa¿-

W latach 60. przy Oœrod-
ku Dr u¿yn Harcerskich
w Œmiglu bardzo prê¿nie dzia-
³a³o Ko³o Przyjació³ Harcer-
stwa. Prezesem ko³a by³ Cze-
s³aw Graczyk, po nim – Ry-
szard Bura. Do aktywnych
cz³onków zarz¹du m.in. nale-

Jubileusz dr. Marka Berskiego

Bruszczewo w szkolnym
podrêczniku!

Zestaw ratowniczy dla Œmigla

Wspomnienie o Radzie Przyjació³
Harcerstwa

niejsze pozostaje dla niego
dobro pacjentów. Zawsze go-
tów jest wys³uchaæ, doradziæ
i pomóc.
- To prawda, ¿e pracujê w pa-
³acu, ale w³asnego domu siê
nie dorobi³em. Pracujê i po-
magam ludziom na ogó³ bied-
nym i ubogim. A nic mi nie
sprawia takiej satysfakcji, jak
ich powrót do zdrowia i zado-
wolenie – podkreœla dr Ber-
ski.
Wonieœæ znany jest w ca³ym
kraju. Tu po zdrowie przyby-
wa³y ró¿ne znane postacie –
politycy, hierarchowie ko-
œcielni, ludzie sceny i literatu-
ry.

Na spotkanie Marka Berskie-
go z pacjentami, zwo³ane z  ich
inicjatywy 2 grudnia, przyby³
Józef Cieœla, burmistrz Œmi-
gla. Jako gospodarz gminy,
w której le¿y Wonieœæ, z³o¿y³
jubilatowi serdeczne ¿ycze-

nia, gratulacje i wrêczy³ kwia-
ty. D³ugotrwa³¹ owacjê urz¹-
dzili te¿ swemu ordynatorowi
pacjenci.

tj
fot. Tadeusz J¹der

25 listopada Klub Tenisa
Sto³owego Polonia „Arsena³”
Œmigiel zorganizowa³ wyjazd
na mecz przedostatniej kolej-
ki rozgrywek grupowych Ligi
Mistrzów. Polska, reprezento-
wana przez zespó³ Odry G³o-
ski Ksiêginice, przegra³a z nie-
mieckim klubem Zugbruecke
Grenzau 0:3.
W pierwszej grze mogliœmy
ogl¹daæ zawodników ekspor-
towego polskiego debla Wang
Zen Yi i Lucjana B³aszczyka.
Znakomity polski tenisista re-
prezentuj¹cy niemiecki zespó³
odniós³ zwyciêstwo w tej wal-
ce 3:1.
W kolejnym starciu Tang Yu
przegrywa³ ju¿ w setach 0:2,
zerwa³ siê jednak do niesamo-
witej walki i wyrówna³. W pi¹-
tym secie mia³ znakomit¹
szansê na skoñczenie meczu,
jednak nie trafi³ w pi³eczkê.

Ciekawy wyjazd
PóŸniej jeszcze obaj zawodni-
cy mieli po dwie pi³ki meczo-
we, jednak szczêœcie by³o przy
Fejerze-Konerthcie.
W trzeciej grze Marcin Kusiñ-
ski równie¿ stoczy³ wyrówna-
ny pojedynek ze Zhibin Che-
nem, ale Chiñczyk z Grenzau
rozstrzygn¹³ mecz na swoj¹
korzyœæ.
Mecz okaza³ siê bardzo inte-
resuj¹cy, by³o mnóstwo cieka-
wych sytuacji. Mimo gor¹ce-
go dopingu publicznoœci pol-
skiej dru¿ynie nie uda³o siê
uzyskaæ korzystnego wyniku.
Po meczu zawodnicy Polonii
„Arsena³” Œmigiel wraz z opie-
kunami mieli mo¿liwoœæ uzy-
skania fotografii i autografów
od zawodników obu dru¿yn.
By³ to ju¿ pi¹ty wyjazd zorga-
nizowany przez klub.

Ryszard Primel

my nastêpuj¹c¹ notkê (zosta-
³a ona oznaczona jako cieka-
wostka): „Najstarsza osada
odkryta na ziemiach polskich
pochodzi sprzed 4000 lat
i znajduje siê w Bruszczewie
ko³o Œmigla w powiecie lesz-
czyñskim”. Podrêcznik przy-
gotowa³y Hanna Kamieniarz

i Janina Korzañska, a publika-
cjê wyda³a w br. warszawska
Pracownia Pedagogiczna
i Wydawnicza.
- Bardzo siê cieszymy, ¿e
z perspektywy stolicy zosta³o
wreszcie zauwa¿one to arche-
ologiczne odkrycie w naszej
gminie, o fundamentalnym
przecie¿ znaczeniu dla ca³ej
kultury europejskiej. Tym nie-
mniej przykro nam, ¿e przy-
pisano Œmigiel do Leszna,

a przecie¿ ³atwo sprawdziæ, ¿e
Bruszczewo mieœci siê w gra-
nicach powiatu koœciañskiego
– skomentowa³a Jolanta So-
becka, dyrektor zespo³u szkó³
w Œmiglu, która podzieli³a siê
z nami t¹ ciekaw¹ informacj¹.
D z i ê k i  p o d r ê c z n i k o w i
o Bruszczewie dowiedz¹ siê
teraz uczniowie trzecich klas
w ca³ej Polsce.

tj

posa¿eniu zaledwie od kilku
tygodni, a ju¿ przyda³ siê bar-
dzo w interwencjach ratuj¹-
cych ¿ycie osób uczestnicz¹-
cych w powa¿nych wypad-
kach drogowych. Ca³y czas
pozostaje w pe³nej gotowoœci
bojowej. Dziêki niemu mo¿e-
my teraz znacznie skuteczniej
udzielaæ pomocy poszkodo-
wanym – uwa¿a Roman Schil-
ler, komendant œmigielskiej
OSP.

¿eli: Franciszek Ciesielski,
Zofia Galas, Stefania Gronow-
ska, Jerzy Grzelczyk, Agniesz-
ka Wojtyniak.
G³ównym zadaniem ko³a by³o
gromadzenia œrodków finan-
sowych na akcjê letni¹.

Hubert Zbierski

tj
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4 grudnia odby³ siê Tur-
niej Pi³ki Siatkowej o Puchar
Kierownika Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmi-
glu Zygmunta Ratajczaka.
Wziê³o w nim udzia³ 6 dru¿yn
(niestety, nie mog³a dojechaæ
dru¿yna z Krzycka Wielkie-
go). Po wyrównanych me-
czach, z których wiêkszoœæ
rozstrzyga³ dopiero trzeci set,
dru¿yny uplasowa³y siê na
nastêpuj¹cych pozycjach:
I miejsce – „Zryw” Gostyñ, II –
„Tawerna” Koœcian i kolejno:
OKFiR I, „Polonez” Leszno,
OKFiR II i SKS Borowo Czem-
piñ.
Turniej zakoñczy³ jednocze-
œnie cykl Grand Prix 2005.
Rozegrano w nim nastêpuj¹ce
turnieje:

Klub szachowy „Wie¿a”
Œmigiel ju¿ po raz szósty by³
organizatorem gwiazdkowe-
go turnieju o Puchar Pe³no-
mocnika Strefy Zachodniej. 
Na tydzieñ przed Wigili¹ Bo-
¿ego Narodzenia, 17 grudnia,
w Centrum Kultury do rywa-
lizacji przyst¹pi³o 34 uczestni-
ków. Turniej rozegrano syste-
mem szwajcarskim – 9 rund
w grupie open, przy czym kla-
syfikacjê dodatkowo podzielo-
no na grupy wiekowe.
Wyniki turnieju:
Grupa open
1. Markowski Piotr – Korona

Rawicz  7,5 pkt.
2. Hanusek Sebastian – Gam-

Zakoñczenie Grand Prix 2005 pi³ki
siatkowej

• o Puchar Burmistrza Œmi-
gla Józefa Cieœli (27.02.br.)
• o Puchar Komendanta
Gminnego Stra¿y Po¿arnej
Mariana Graczyka (16.10.br.)
• o Puchar Przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Œmigla Jana
Józefczaka (6.11.br.)
• o Puchar Kierownika
OKFiR Zygmunta Ratajczaka
(4.12.br.)
Wszystkie turnieje odby³y siê
w sportowej atmosferze a dru-
¿yny reprezentowa³y wysoki
poziom.
Oto koñcowe wyniki Grand
Prix:
I – „Zryw” Gostyñ – 26 punk-

tów,
II – „Tawerna” Koœcian – 25

punktów
III – OKFiR I Œmigiel – 20 pkt

IV – „Polonez” Leszno – 16
pkt

V – OKFiR II Œmigiel – 13 pkt
VI – SKS Borowo Czempiñ –

6 pkt

Gwiazdkowe rozgrywki szachowe
bit Bucz  7,0 pkt.

3. Bucha³a Tomasz – Korona
Rawicz  7,0 pkt.

Grupa do lat 10 (ur. 1995
i m³odsi)

1. Hanusek Krzysztof – Gam-
bit Bucz  4,0 pkt.

2. Marciniak Adam – Wie¿a
Œmigiel  4,0 pkt.

3. Józefczak Grzegorz – Gam-
bit Bucz  3,0 pkt.

Grupa 11-12 lat (ur. 1993-
1994)

1. Adamek Przemys³aw –
Pocztowiec Poznañ  6,5
pkt.

2. Ja³kiewicz Bartosz – Wie-
¿a Œmigiel  4,0 pkt.

3. Kasperski Jakub - Wie¿a

Œmigiel  4,0 pkt.
 Grupa 13-15 lat (ur. 1990-

1992)
1. Markowski Piotr – Korona

Rawicz  7,5 pkt.
2. Hanusek Sebastian – Gam-

bit Bucz  7,0 pkt.
3. Kowalczuk Miko³aj – Koro-

na Rawicz  6,0 pkt.
Grupa 16-18 lat (ur. 1987-

1989)
1. Bucha³a Tomasz – Korona

Rawicz  7,0 pkt.
2. Kaczmarek Julia – Wienia-

wa Leszno  5,0 pkt.
3. Markowska Maria – Koro-

na Rawicz  4,5 pkt.
Puchary i nagrody zwyciêzcy
odebrali z r¹k burmistrza Jó-
zefa Cieœli.
Ze œmigielskiego klubu, w kla-

VII – Krzycko Wielkie – 5 pkt

Kolejne Grand Prix zostanie
rozegrane w 2006 roku.

¯.K.

(na zdjêciu: dru¿yna Zryw Gostyñ – zwyciêzca Turnieju
o Puchar Kierownika OKFiR i jednoczeœnie zwyciêzca ca³e-

go Grand Prix wraz z fundatorami pucharów)

syfikacji open najwiêcej punk-
tów zdobyli Magdalena Judek
(5,5 pkt.) i Mateusz Górny (5
pkt.). Najm³odszy zawodnik to
piêcioletni Kacper Kasperski
nale¿¹cy do klubu gospodarzy
turnieju.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³
Waldemar  Kopyd³owski
z Leszna.

30 listopada w Gimna-
zjum w Œmiglu odby³y siê In-
dywidualne Mistrzostwa Po-
wiatu w Tenisie Sto³owym
Gimnazjów. Do rywalizacji
zg³osi³y siê szko³y ze Œmigla,
Czempinia, Krzywinia, Lubi-
nia oraz Jerki. Rozgrywki
by³y prowadzone w grupach
z podzia³em na kategorie
dziewcz¹t i ch³opców.

Udane rozgrywki
A oto wyniki mistrzostw:
Dziewczêta
1. Justyna ¯urek – Œmigiel
2. Weronika ̄ urek – Œmigiel
3. Sandra Mazurek – Œmigiel
4. Ewelina ¯urek – Œmigiel
Ch³opcy
1. Micha³ Gzylkowiak – Œmi-

giel
2. Jêdrzej Skrzypczak – Œmi-

giel

3. Sylwiusz Malak – Œmigiel
4. S³awomir Kempiñski –

Czempiñ
Szeœciu pierwszych zawodni-
ków otrzyma³o pami¹tkowe
dyplomy, trzech najlepszych
medale ufundowane przez Po-
wiatowy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Koœcianie. Czte-
rech najlepszych zawodników
i zawodniczki bêd¹ reprezen-
towali nasz powiat na Mistrzo-

stwach Wielkopolski, które
odbêd¹ siê w marcu 2006
roku w Rosku.
Organizatorami mistrzostw
byli D. Strzelczyk i K. Marci-
niak, zaœ sêdzi¹ g³ównym Ja-
nusz Soszyñski.

Karol Marciniak
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2 grudnia kolejny raz do-
konano podsumowania w spo-
rcie. Na pocz¹tku uroczysto-
œci chwil¹ ciszy uczczono pa-
miêæ Ireneusza Maœliñskiego
ze Starego Bojanowa, lekarza
weterynarii, pasjonata spor-
tów konnych, jednego z pomy-
s³odawców i organizatorów
Œmigielskich W³oœciañskich
Zawodów w Powo¿eniu Za-
przêgami Konnymi, Ryszarda
Szczepaniaka ze Œmigla, by³e-
go zawodnika, prezesa i trene-
ra pi³karskich dru¿yn „Pogo-
ni” Œmigiel, trenera dru¿yny
„Mas-Rol’ Sp³awie, a ostatnio

Podsumowano rok sportowy 2005
w gminie Œmigiel

trenera Miejsko – Gminnej
Szkó³ki Pi³ki No¿nej w Œmiglu
oraz Kazimierza Maœlaka, za-
³o¿yciela Klubu Sportowego
„Orlêta” w Czaczu, dzia³acza
tenisa sto³owego.

Uroczystoœæ uœwietni³
swoj¹ obecnoœci¹ zawodnik
„Atlasu” Wroc³aw Jaros³aw
Hampel, czo³owy ¿u¿lowiec
Polski i œwiata. W tym roku
w barwach reprezentacji Pol-
ski zdoby³ Dru¿ynowy Puchar
Œwiata na ¯u¿lu. Z tej okazji
burmistrz Œmigla wyró¿ni³ go
grawertonem w dowód uzna-
nia za wybitne miêdzynarodo-

we osi¹gniêcia sportowe w ro-
ku 2005 i znacz¹cy wk³ad
w promowanie gminy Œmigiel.
Na spotkaniu obecni byli tak-
¿e redaktor naczelny tygodni-
ka „¯u¿lowiec” Adam Zaj¹c
oraz przewodnicz¹cy Rady
Powia tu  Koœc iañsk iego
Edward Strzymiñski.

Wyró¿niono 24 zawodni-
ków wszystkich dyscyplin
sportu uprawianych na tere-
nie naszej gminy. Byli to: Ewe-
lina ¯urek, Patryk Ratajczak,
Estera Obiega³a, Anna Janik,
Justyna ¯urek, Mateusz Gór-
ny,  Bar tosz  Ja ³k iewicz ,
Krzysztof Mueller, Dariusz
Nowak, Ireneusz Koller,
£ukasz Ogrodowczyk, Daniel
Kamieniarz, Bartosz Kokociñ-

ski, Krzysztof Radziñski, Mar-
cin Mencel, Bart³omiej Men-
cel, Mar tin Konradowski,
Hanna £upicka, Zenon £upic-
ki, Rober i Teodora Starkbau-
er, Kazimierz i Piotr Miko³aj-
czak, Hubert Karolczak, An-
drzej Filipowicz.
Wyró¿niono równie¿ 36 dzia-
³aczy spo³ecznych, trenerów
i sponsorów.

Na koniec kierownik
Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu przedsta-
wi³ w skrócie osi¹gniêcia
i dzia³alnoœæ poszczególnych
klubów i organizacji sporto-
wych.
W trakcie uroczystoœci zebra-
ni mogli podziwiaæ wystêpy
zespo³u „Pryzmat – Bis”.

Zygmunt Ratajczak

Tabela
1. Rosmosis Pawe³ Kenkel 7 18 27 - 5
2. Oświata Tawerna Nietążkowo 6 18 22 - 5
3. GMB Œmigiel 7 15 20 - 10
4. T.K.K.F. „Leszczynko” Leszno 7 13 30 - 13
5. MZK Leszno 6 13 21 - 7
6. Bar Duet 6 13 20 - 14
7. Firma Kowalski Nietążkowo 6 12 17 - 9
8. Z-³omiarze 6 10 25 - 21
9. Topaz Oœwiata Marta 6 10 22 - 15
10. FC Huragan 7 10 11 - 10
11. Gastrometal 6 7 11 - 22
12. ELMEX 7 6 14 - 16
13. Eleven Team Morownica 6 6 13 - 16
14. ViaCon Team 7 6 6 - 31
15. JW 3477 Leszno 6 4 7 - 17
16. Poczta Polska 6 4 7 -18
17. MPWiK Leszno 6 0 8 - 30
18. Petardy Kontynuacja 6 0 3 - 25

Wyniki

T.K.K.F. „Leszczynko” Leszno – FC Huragan 0 : 2 (0 : 0)
Rosmosis Pawe³ Kenkel – ELMEX 1 : 0 (1 : 0)
GMB Œmigiel – ViaCon Team 1 : 4 (0 : 2)

16.12.2005 r. - mecze odbędą się 17.03.2006 r.
17.12.2005 r.

1 Skrzypczak Adam Z-łomiarze 12

2 Hopej Paweł Bar Duet 10

Kubiak Krzysztof Topaz Oświata Marta 10

4 Białasik Łukasz Rosmosis Paweł Kenkel 9

5 Jaworski Łukasz Oświata Tawerna Nietążkowo 8

Neczyñski Przemysław Rosmosis Paweł Kenkel 8

7 Ciesielski Janusz T.K.K.F. „Leszczynko” Leszno 7

8 Dankiewicz Wojciech MZK Leszno 6

Maćkowiak Adam GMB Śmigiel 6

10 Ganowski Marcin Firma Kowalski Nietążkowo 5

Klecha Roman Topaz Oświata Marta 5

Lajtke Ireneusz T.K.K.F. „Leszczynko” Leszno 5

Oleszak Jacek T.K.K.F. „Leszczynko” Leszno 5

Papierz Mateusz MZK Leszno 5

Wieczorek Daniel GMB Śmigiel 5

Najlepsi strzelcy





Wigilijne spotkania op³atkowe


