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Od lewej: Wies³aw Kasperski, Zdzis³aw ̄ aczyk, Jan
Pietrzak, Pawe³ Górzny, Eugeniusz Stachowski, Witold
Omieczyñski, Stanis³aw Olejnik, Józef Cieœla (bur-
mistrz), Stanis³aw Pawlak, Zygfryd Budzyñski Jan Jó-
zefczak, Roman Schiller, W³odzimierz Drótkowski, Ze-
non Skoracki, Bogdan Turliñski.

14 listopada br. w sali posiedzeñ
Rady Miejskiej Œmigla przedstawi-
ciele Miejskiej Komisji Wyborczej
Œmigla w sk³adzie: Jerzy Wojcie-
chowski – przewodnicz¹cy, Zyg-
munt Ratajczak – z-ca przewodni-
cz¹cego, Artur Lis, Zofia Ratajczak,
Zygmunt Nowacki – cz³onkowie,
wrêczyli nominacje na radnych no-
wym cz³onkom Rady Miejskiej Œmi-
gla i nominacjê dla nowego burmi-
strza Œmigla – Józefa Cieœli. Przy
okazji dowiedzieliœmy siê, ¿e fre-
kwencja wyborcza w pierwszej tu-
rze g³osowania wynosi³a 46,56%,

Nominacje na radnych

a w drugiej 33,08%. Kandydaci na burmistrza uzyska-
li nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów: Józef Cieœla – 2264 g³osy,
Jerzy Cieœla – 2008 g³osów.

Po wrêczeniu nominacji i przyjêciu przez radnych
zaproszenia na pierwsz¹ sesjê wszyscy stanêli do pa-
mi¹tkowego zdjêcia.
Reklama
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Ostatnia sesja „starej” Rady
10 paŸdziernika br. Rada Miejska Œmigla spotka³a

siê po raz ostatni w starym sk³adzie. Podjêto szereg
uchwa³ zatwierdzaj¹cych zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta i gminy Œmi-
giel w granicach miejscowoœci Œmigiel, Bronikowo,
Nowa Wieœ i Stare Bojanowo oraz zmiany w bud¿ecie
gminy Œmigiel na 2002 rok dot. budowy kanalizacji
sanitarnej z przy³¹czami dla wsi Bruszczewo – etap
I Koszanowo ul. Polna.

Uchwalono równie¿ regulamin dostarczania wody
i odprowadzania œcieków oraz przyst¹pienie do Zwi¹z-
ku Miêdzygminnego „Centrum Zagospodarowania Od-
padów”.

Rada zaopiniowa³a te¿ pozytywnie celowoœæ moder-
nizacji drogi gminnej Karœnice – Nowy Bia³cz. Ustalo-
no tak¿e zasady i tryb umarzania, odraczania, rozk³a-
dania na raty wierzytelnoœci gminy Œmigiel oraz jej jed-
nostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noœci pieniê¿nych,

Pierwsza sesja
nowej Rady Miejskiej Œmigla
19 listopada 2002 r. o godz. 1500 w Urzêdzie Miej-

skim Œmigla odby³a siê pierwsza sesja nowej Rady Miej-
skiej zwo³ana przez jej dotychczasowego przewodni-
cz¹cego.

Zygmunt Konieczny poinformowa³ zebranych
o zrzeczeniu siê przez Józefa Cieœlê mandatu radnego
na rzecz objêtego przez niego urzêdu burmistrza Œmi-
gla. Nastêpnie zaproponowa³ prowadzenie dalszych
obrad radnemu – seniorowi, Zygfrydowi Budzyñskie-
mu. Nast¹pi³ uroczysty moment z³o¿enia œlubowania
przez nowych radnych.

W dalszej kolejnoœci dokonano wyboru nowego prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla. Jan Pietrzak za-
proponowa³ na to stanowisko Jana Józefczaka, a Zdzi-
s³aw ¯aczyk wysun¹³ kandydaturê Paw³a Górznego.
Nowi radni w g³osowaniu tajnym wybrali Jana Józef-
czaka (8 g³osów za, 6 przeciwnych) oraz ustalili, ¿e
w obecnej radzie bêdzie jeden zastêpca przewodnicz¹-
cego Rady Miejskiej. Na stanowisko to wybrano rad-
nego Stanis³awa Pawlaka (8 g³osów za, 6 – przeciw-
nych).

Kolejnym punktem porz¹dku obrad by³o sprawoz-
danie ustêpuj¹cego Zarz¹du Miejskiego Œmigla o aktu-
alnym stanie gminy, przedstawione dotychczasowego
burmistrza Œmigla – Jerzego Cieœlê.

Nadszed³ czas na najbardziej uroczysty moment se-
sji - œlubowanie nowego burmistrza. Józef Cieœla, obej-
muj¹c stanowisko, uroczyœcie œlubowa³, ¿e: „dochowa
wiernoœci prawu, a powierzony mu Urz¹d sprawo-

do których nie stosuje siê ustawy Ordynacja Podatko-
wa.

Koszanowo wzbogaci³o siê o dwie ulice – Zjazdow¹
(zjazd z obwodnicy do granicy z ul. Koœciañsk¹ w Œmi-
glu) oraz Ogrodnicz¹ (granica pomiêdzy Koszanowem
a Œmiglem po³o¿ona na wschód od drogi krajowej nr 5).

Jedn¹ z najwa¿niejszych uchwa³ podjêtych na sesji
by³o przyjêcie „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Œmi-
giel na lata 2002 – 2012”. Strategia rozwoju jest nie-
w¹tpliwie dokumentem, który u³atwi ubieganie siê
gminy o œrodki pomocowe z funduszy przedakcesyj-
nych z Unii Europejskiej oraz innych Ÿróde³ zewnêtrz-
nych. Ponadto pozwoli przyst¹piæ do opracowania wie-
loletnich planów inwestycyjnych i tym samym uporz¹d-
kowaæ proces inwestycyjny na terenie gminy Œmigiel.
Wszystkich zainteresowanych strategi¹ gminy odsy³a-
my na stronê internetow¹ www.smigiel.home.pl

M.D.

waæ bêdzie tylko dla dobra publicznego i pomyœlno-
œci mieszkañców gminy”. Po tym nast¹pi³ akt przeka-
zania insygniów w³adzy.

Na sesji ustalono równie¿ pracê radnych w piêciu
sta³ych komisjach, a mianowicie: Komisji Rewizyjnej,
Finansowo – Gospodarczej, Spraw Spo³ecznych, Rol-
nictwa, Rzemios³a i Inicjatyw Gospodarczych, Komi-
sji Planowania Przestrzennego oraz Porz¹dku Publicz-
nego i Ochrony Œrodowiska. Uchwalono równie¿, ¿e
radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji,
a przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i jego zastêpca jed-
nej oraz, ¿e liczba cz³onków w komisjach nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ piêæ osób. W wolnych g³osach i wnioskach
g³os zabra³ Leszek Balcer, który w imieniu zarz¹du Sto-
warzyszenie „Œmigielskie Wiatraki” z³o¿y³ serdeczne
gratulacje i ¿yczenia nowo wybranym radnym, prze-
wodnicz¹cemu i burmistrzowi oraz zwróci³ uwagê na
trudne zadania, jakie przed Rad¹ i burmistrzem stoj¹
w obecnej sytuacji gospodarczej kraju i w przededniu
wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Prosi³ równie¿, aby
wszyscy pamiêtali, ¿e: „w ¿yciu tak jak w sporcie,
trzeba umieæ przegraæ z honorem i wygraæ z po-
kor¹”.

Jan Pietrzak sk³adaj¹c gratulacje nowemu burmi-
strzowi, doda³, ¿e cz³onkowie „Samoobrony”, przyczy-
niaj¹c siê w sposób znacz¹cy do jego wyboru na to sta-
nowisko, licz¹ na pozytywn¹ wspó³pracê.

Burmistrz Józef Cieœla podziêkowa³ za ¿yczenia
i wyrazi³ swoj¹ otwartoœæ na konstruktywn¹ krytykê
oraz pe³n¹ wolê wspó³pracy z Rad¹ Miejsk¹ Œmigla, po
czym przewodnicz¹cy dokona³ zamkniêcia I inaugura-
cyjnej sesji IV kadencji. Eugeniusz Kurasiñski
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Og³oszenia p³atne

Oœwiadczenie
Spe³niaj¹c ¿yczenia wyborców, uprzejmie informujê
mieszkañców gminy, o powstaniu Lokalnej Grupy Ba-
dania Opinii Publicznej w Œmiglu, która w ramach dzia-
³alnoœci spo³ecznej zbierze informacje dotycz¹ce reali-
zacji zapowiedzi programowych wybranych radnych
ró¿nych szczebli a tak¿e zapowiadanych zmian w funk-
cjonowaniu urzêdów oraz jednostek im podleg³ych,
dzia³añ na rzecz i dobro mieszkañców.
Opracowania dokonane na podstawie informacji miesz-
kañców bêd¹ przekazywane odpowiednim czynnikom
samorz¹dowym i urzêdom oraz publikowanie w œrod-
kach masowego przekazu.
Zapraszam do wspó³pracy. Tymczasowy adres LGBOP
- pl. Wojska Polskiego 11/1, Œmigiel.

z szacunkiem Leszek Balcer

Og³oszenie p³atne

Og³oszenia p³atne
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Wyniki wyborów
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

w okrêgu wyborczym nr 6 obejmuj¹cym
7 mandatów:

LISTA NR 1
KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN
Barys Elzbieta Krystyna
LISTA NR 2
KOMITET SAMOOBRONA RP
Ksi¹¿kiewicz Hubert (Stare Bojanowo)
LISTA NR 3
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD-UP
Marsza³ek Krystyna
Szczepañski Wies³aw Andrzej
LISTA NR 6
KOMITET WYBORCZY PSL
Poniecki Józef Roman
LISTA NR 9
KKW PO-PIS
Poœlednik Marian
Ziemniak Wojciech (Koœcian)

RADA
POWIATU KOŒCIAÑSKIEGO

Miros³awa Miller, 45 lat, SLD-UP
Jerzy Dolata, 60 lat, SLD-UP
Dorota Lew, 38 lat, SLD-UP
Bernard Turski, 49 lat, SLD-UP
Bernard Ptak, 48 lat, Samoobrona
Pawe³ Kaczmarek, 33 lata, Porozumienie Ziemia Ko-
œciañska
Urszula Iwaszczuk, 48 lat, Forum Gospodarcze
Stefan Stachowiak, 50 lat, Forum Gospodarcze
Ryszard Fornalik, 49 lat, PSL
Józef Œwi¹tkiewicz, 54 lata, Porozumienie Ziemia Ko-
œciañska
Kazimierz Dembny, 53 lata, PSL
Grzegorz Ratajczak, 51 lat, PSL
Micha³ Jurga, 51 lat, Porozumienie Ziemia Koœciañska
Edward Strzymiñski, 55 lat, Porozumienie Ziemia Ko-
œciañska
Wiktor Snela, 43 lata, Porozumienie Ziemia Koœciañ-
ska
Andrzej Jêcz, 44 lata, Porozumienie Ziemia Koœciañ-
ska
Kazimierz Józefowski, 44 lata, Porozumienie Ziemia
Koœciañska
Karol Kopienka, 22 lata, Samoobrona
Zygmunt Cichocki, 66 lat, Porozumienie Ziemia Ko-
œciañska

Koncert z okazji Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci

11 listopada br. w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury w Œmiglu odby³ siê koncert z okazji Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci zorganizowany przez Urz¹d
Miejski Œmigla. Na widowni zasiedli nowo wybrany
burmistrz Œmigla – Józef Cieœla, radni nowej i poprzed-
niej kadencji, dyrektorzy jednostek podleg³ych samo-
rz¹dowi, cz³onkowie ró¿nych stowarzyszeñ i licznie
zgromadzeni mieszkañcy Œmigla.

Na program koncertu z³o¿y³y siê wystêpy m³odzie-
¿y z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Niet¹¿ko-
wa, chóru „Harmonia” i orkiestry dêtej OSP w Œmiglu.

M³odzie¿ szkolna przedstawi³a monta¿ s³owno –
muzyczny w oparciu o teksty: M. Hemara, J. Tuwima,
C. K. Norwida, Cz. Mi³osza, G. Turnaua, B. ¯urakow-
skiego, K. Daukszewicza, A. Kamieñskej i A. Rosiewi-
cza, przygotowany przez nauczycieli, Annê Kie³czewsk¹
i Grzegorza G³owackiego.

Towarzystwo Œpiewu „Harmonia” pod dyrekcj¹ Pio-
tra Majera zaœpiewa³o: „Gaude Mater Polonia”, „Matki
leœnych”, „Nie ma tañca jak nasz mazur” i „B³aganie
o pokój”.

Koncert zakoñczy³ wystêp orkiestry dêtej Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej pod dyrekcj¹ Jana Nowickiego.
Wykona³a ona wi¹zankê ró¿nych utworów, serenadê
Enrico Toselli, tango i mazura z filmu pt. „Most na rze-
ce Kwai”.

Eugeniusz Kurasiñski

M³odzie¿ ZSP w Niet¹¿kowie na scenie
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Bo¿e Narodzenie w Œmiglu
przed II wojn¹ œwiatow¹

W domach mieszkañców Œmigla przygotowania do
najradoœniejszych ze œwi¹t trwa³y przez d³u¿szy czas.
Informowano o tym, jak równie¿ o wydarzeniach, któ-
rych mogli oczekiwaæ w okresie œwi¹t œmigielanie,
w ówczesnej prasie, t.j. „G³osie Œmigielskim”, „Dzien-
niku Œmigielskim” lub koœciañskiej „Gazecie Polskiej”.
Szczyt zakupów przypada³ w tzw. „z³ot¹ niedzielê”.
„G³os Œmigielski” z 20.12.1936 roku informowa³, ¿e:
„Tradycyjnym zwyczajem ostatnia niedziela przed œwiê-
tami Bo¿ego Narodzenia daje mo¿noœæ osobom pracu-
j¹cym poczynienie ostatnich zakupów œwi¹tecznych,
gdy¿ sk³ady s¹ otwarte od godziny 1300 do 1900. Nazwa
„z³ota niedziela” pochodzi z przesz³oœci, kiedy w nie-
dzielê tê kupcy mieli najwy¿sze ¿niwo. Informowano
te¿, ¿e 24.12. o godzinie 1115 wieczorem odbêdzie siê
w koœciele jutrznia, a po niej kazanie. O pó³nocy pa-
sterka. „W pi¹tek 25 b.m. – w uroczystoœæ Bo¿ego Na-
rodzenia msze œw. bez przerwy od godziny 730 do 900

rano. O godzinie 900 rano wotywa, poczem niemieckie
kazanie. Nieszpory o godz. 3 po po³udniu. Suma z ka-
zaniem o godzinie 1030 przed po³udniem”. Nastêpnego
dnia uroczystoœci koœcielne mia³y podobny przebieg.
Nie brakowa³o w tym czasie ludzi ubogich i reemigran-
tów dla których 23 grudnia o godz. 1400 urz¹dzano
w Strzelnicy tradycyjn¹ Gwiazdkê. Na takiej uroczy-
stoœci 23.12.1938 rozdano m.in. 150 paczek z chlebem,
miêsem, cukrem, strucla, myd³em ubogim i 115 rodzi-
nom bezrobotnych artyku³y pierwszej potrzeby, wêgiel,
bieliznê itd. W niedzielê 20.12.1936 roku: „... odby³ siê

obchód gwiazdkowy ochronki przy b. licznym udziale
obywateli m. Œmigla. Na piêknie przyzdobionej estra-
dzie wyst¹pi³y dzieci z pl¹sami, tañcem œl¹skim i.t.p
Obchód ten zorganizowano staraniem Sióstr, a zw³asz-
cza Siostry ochroniarki”. Specjalny program w drugie
œwiêto Bo¿ego Narodzenia przygotowa³ Kr¹g Starszo-
harcerski im. Ks. Poniatowskiego. Uroczystoœæ odby³a
siê w Strzelnicy, a przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
„1. Œpiew – kolêda, 2. Zagajenie, 3. Deklamacja,
4. Œpiew – kolêda, 5. Gwiazdor i dzielenie siê op³at-
kiem, 6. Wspólna kolêda”. Na zakoñczenie odby³a siê
zabawa taneczna z niespodziankami. W dniu 25.12.1936
roku ukaza³o siê piêkne, kolorowe wydanie „G³osu Œmi-
gielskiego” z artyku³em wstêpnym „Dzieciê z ¿³obie”.
Warto przytoczyæ fragment zamieszczonego tam wier-
sza:

„Najpiêkniejszy podarek,
Serce otwarte bratu,
Co w niedoli bez winy,
Na rozpacz przebogat¹”.

Jan Pawicki

Ciekawostki:
Herb Œmigla
• 17.9.1936 roku ukaza³a siê w „G³osie Œmigielskim”

informacja, ¿e herb m. Œmigla zosta³ ostatnio zatwier-
dzony przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych.

Gazownia
• Uzyska³a w roku bud¿etowym 1935/36 ze sprzeda-

¿y gazu 36810,45 z³, koksu 13056,32 z³, smo³y
2108,50 z³, z dzier¿awy gazomierzy 2007 z³. Gazow-
nia da³a czystego zysku 8424,63 z³.

27 listopada br. w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury w Œmiglu odby³ siê wieczorek andrzejkowy dla se-
niorów. Rozpocz¹³ siê on o godzinie 1800. W imprezie
wziê³o udzia³ 36 osób. Organizator, Centrum Kultury,

przygotowa³ podwieczorek i kolacjê. Wspania³¹ zaba-
wê przy muzyce do godziny 2230 zapewni³a kapela po-
dwórkowa „WIARUSY”, dzia³aj¹ca od niedawna przy
Centrum Kultury w Œmiglu.

Ilona Stró¿ak

Wieczorek andrzejkowy dla seniorów
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Dawno, dawno, bardzo dawno... no mo¿e nie a¿
tak dawno temu przy zbiegu ulic Sienkiewicza

i Œw. Wita znajdowa³ siê sklep spo¿ywczy, który od po-
cz¹tków XX wieku przez ponad 90 lat prowadzi³y ko-
lejne pokolenia mojej rodziny.

ny w czerwon¹ czapkê i p³aszcz, przeje¿d¿a³ na saniach
za³adowanych s³odyczami przez œrodek wystawy, wœród
œniegu z waty. Du¿o póŸniej lalkê zast¹pi³ Miko³aj za-
silany na bateriê, który rusza³ g³ow¹ i dzwoni³ dzwo-
neczkiem. Dzieci chêtnie przystawa³y przy tej wysta-
wie i przygl¹da³y siê zgromadzonym na niej pyszno-
œciom.

Na pó³kach sklepowych pojawia³y siê gwiazdorki
z czekolady lub kolorowego cukru. Prawie czu³o siê,
jak ka¿dym gestem prosz¹, by je kupiæ i zabraæ do domu,
do oczekuj¹cych na nie dzieci. By³y one bardzo ró¿nej
wielkoœci, jedne sta³y, inne ugina³y siê pod ciê¿arem
s³odkiego worka z prezentami, jeszcze inne jecha³y na
czekoladowych saniach. Byæ mo¿e nie by³y tak koloro-
we, jak te, które mo¿na kupiæ dzisiaj, ale nam, dzie-
ciom smakowa³y jak najlepsza czekolada. W specjal-
nych kartonikach kusi³y barwnymi papierkami cukier-
ki i czekoladki, które wiesza³o siê jako s³odkie ozdoby
na choince. Tam te¿ trafia³y szklane laski Œwiêtego
Miko³aja, samochodziki i zwierzaki nape³nione kolo-
rowymi dra¿etkami. Zbli¿aj¹ce siê œwiêta zwiastowa³o
równie¿ pojawienie siê innych towarów. W sklepie pach-
nia³y przyprawy do pierników, w skrzynkach rozpycha³y
siê orzechy, z worków wysypywa³ siê mak, a do pal-
ców przykleja³ siê sztuczny miód w ma³ych, papiero-
wych pude³kach.

Nadchodzi³ wreszcie dzieñ Wigilii. Ka¿dy myœla³ ju¿
o œwiêtach, widzia³ oczyma wyobraŸni stó³ zastawiony
tradycyjnymi potrawami, czu³ zapach œwi¹tecznego cia-
sta.

Sklepy czynne by³y tego dnia krócej, ale panowa³
w nich bardzo du¿y ruch. Ka¿dy stara³ siê jeszcze do-
konaæ ostatnich zakupów i szybko wróciæ do œwi¹tecz-
nie przygotowanego domu. Pracowa³yœmy w tym dniu
z Mam¹ bez chwili przerwy. Wreszcie nadchodzi³a go-
dzina szesnasta, ostatni klienci wychodzili i mo¿na by³o
zamkn¹æ sklep. Jeszcze tylko nale¿a³o posprz¹taæ i rów-
nie¿ my mog³yœmy zacz¹æ przygotowania do wigilii.
Wspólna wieczerza, rozpakowywanie prezentów i ro-
dzinne œpiewanie kolêd w oczekiwaniu na Pasterkê.

Dziœ nie ma ju¿ tego sklepu. Odesz³o wiele bliskich
mi osób, lecz wracaj¹ corocznie we wspomnieniach
z tamtego okresu jak kolorowe obrazy w kalejdosko-
pie. Zaczarowane w pamiêci chwile, które minê³y, wi-
dziane oczyma ma³ego subiekta.

KTW

Wspomnienia ma³ego subiekta.

Gdy prowadzenie sklepu przejêli moi Rodzice, od
najm³odszych lat pomaga³am im w pracy. Pocz¹tkowo
by³o to porz¹dkowanie drobnych pieniêdzy w kasie, po-
dawanie opakowañ lub uk³adanie towarów. Bardzo czê-
sto cukierek lub ciasteczko zamiast na pó³ce l¹dowa³
w mojej buzi. PóŸniej awansowa³am do roli sprzedaw-
cy i mog³am sama obs³ugiwaæ klientów. By³y to naj-
lepsze lekcje rachunków – nie istnia³y  jeszcze kasy fi-
skalne i samodzielnie trzeba by³o obliczyæ cenê np. 10
dkg cukierków, 45 dkg ciastek, zsumowaæ koszt ca³ego
zakupu i wydaæ resztê. Wiele siê dziêki temu nauczy-
³am, ale okres spêdzony w sklepie wspominam z senty-
mentem równie¿ z innych powodów. Do dziœ pamiê-
tam wygl¹d i smak ogromnych lizaków w kszta³cie ko³a,
marcepanowe œwinki i inne zwierzaki, którymi mo¿na
siê by³o bawiæ jak zabawkami lub szybko spa³aszowaæ,
smak landrynek i cukierków any¿owych, których dziœ
nie kupi siê ju¿ w ¿adnym ze sklepów.

Nie zapomnê równie¿ atmosfery, jaka panowa³a
w okresach przedœwi¹tecznych. Zw³aszcza okres przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia mia³ swoj¹ niepowtarzalna
magiê. Za oknami bardzo szybko zapada³ zmierzch, ale
wnêtrza sklepów jaœnia³y dodatkowymi œwiat³ami. Czas
oczekiwania na œwiêta rozpoczyna³ siê w sklepie od
zrobienia œwi¹tecznej wystawy, na której pojawia³a siê
najczêœciej choinka z kolorowymi ozdobami i œwiate³-
kami. Œwiêty Miko³aj, w którego wciela³a siê pocz¹t-
kowo moja lalka z doklejonymi w¹sami i brod¹, ubra-

Dom przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Œw. Wita.
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Wieœ Bronikowo le¿y w odleg³oœci oko³o 6 km
od Œmigla. Jest to du¿a wieœ so³ecka, le¿¹ca

na skraju sporego kompleksu leœnego. Pierwsza
wzmianka o Bronikowie pochodzi z 1397 roku. Na pó³-
noc od wsi, na ³¹ce oddalonej oko³o 200 – 300 metrów
od szosy do Morownicy, roœnie grupa dêbów szypu³ko-
wych. Przy szosie do Machcina mo¿na natomiast po-
dziwiaæ szpaler drzew liœciastych. S¹ to klony, jawory,
dêby czerwone, jesiony wynios³e.

We wsi znajduje siê zespó³ pa³acowo – parkowy. Piê-
trowy, podpiwniczony pa³ac zbudowany zosta³ pod ko-
niec XIX w., na rzucie prostok¹ta. Otacza go park o po-
wierzchni oko³o 4,5 ha. Rosn¹ w nim dêby, œwierki,
klony, kasztanowce, lipy, buki, platany, robinie, jarzê-
biny, brzozy, cisy. OdnaleŸæ tu tak¿e mo¿na grobowiec
oraz mauzoleum rodziny Fersterów (w³aœcicieli Broni-
kowa od 1839 roku – Niemców, bardzo przyjaznych
dla Polaków), w pobli¿u którego znajduje siê mogi³a
z krzy¿em i napisem: „Nieznanemu ¯o³nierzowi pole-
g³emu za Ojczyznê 1945”.

W centrum wsi, w otoczeniu starych lip i jesionów
stoi drewniany koœció³ z 1738 roku, kryty gontowym
dachem z szerokim okapem. Wewn¹trz uwagê przyci¹-
gaj¹ dwa obrazy Madonny z Dzieci¹tkiem i obraz œw.
Franciszka oraz portret ksiêdza Micha³a Jackowskie-
go, proboszcza bronikowskiego w latach 1687 – 1716.

Bronikowo znane jest z przyrodniczych ciekawostek.
Cudem natury jest m.in. potê¿ny, ponad stuletni buk,
stoj¹cy przy leœnym dukcie nieopodal leœniczówki.
Drzew bukowych jest wiêcej, ale ten okaz zas³yn¹³ jako
Kropielniczka. Otó¿ w czterech otworach (jeszcze kil-
ka lat temu by³o ich siedem) przy konarze drzewa za-

Bronikowo fot. MD

wsze znaleŸæ mo¿na czyœciutk¹ wodê. Z tych swoistych,
pe³nych wody dziupli, mo¿na dla zaspokojenia pragnie-
nia i och³ody korzystaæ nawet w czasie najwiêkszych
suszy. Buk jest doprawdy niezwyk³y, woda w nim ni-
gdy nie wysycha i posiada ponoæ cudowne w³aœciwo-
œci. Mieszkañcy wsi mówi¹, ze w przesz³oœci niejedne-
mu uratowa³a ¿ycie.

Bronikowo fot. MD

Bronikowo w tym roku aktywnie uczestniczy³o
w rozwoju kulturalnym i rekreacyjno- sportowym gmi-
ny. To w³aœnie tutaj odby³ siê w sierpniu wystêp grupy
tanecznej Tandem oraz zespo³u wokalnego Studio 7
z Bia³orusi. W maju do Bronikowa ze Œmigla wiod³a
trasa I Rodzinnego Rajdu Rowerowego. W imprezie
wziê³o udzia³ oko³o stu osób w ró¿nym wieku. W par-
ku przed pa³acem zorganizowano festyn z licznymi
atrakcjami, konkursami sprawnoœciowymi i quizami
oraz ogniskiem. By³ te¿ Konkurs Wiedzy Regionalnej
i Historycznej. W sali wiejskiej w Bronikowie odby³
siê tak¿e I Przegl¹d Piosenki Religijnej Szkó³ Podsta-
wowych. W wiosce spotka³y siê równie¿ cz³onkinie
dzia³aj¹cych w gminie Œmigiel Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich.

W Bronikowie znajduje siê jedyne w gminie Œmi-
giel gospodarstwo agroturystyczne El¿biety i Ryszarda
Haberników. Bliskoœæ lasu i wieczorne serenady
œwierszczy pozwalaj¹ tu odetchn¹æ od gwary i miej-
skiego chaosu. Najczêœciej goœæmi zagrody s¹ miesz-
kañcy wiêkszych miast, zw³aszcza Poznania, Wroc³a-
wia, Krakowa, Zielonej Góry, Warszawy a nawet z £eby.

Ilona Stró¿ak

Bronikowo zaprasza
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Dwór w Koszanowie
czêœæ 1

„...Stare dworzysko na kolumnach wsparte
A œciany sczernia³e, wytarte...”

W 1400 roku w³aœciciel wsi Koszanowo Henryk
Ramsz, otrzyma³ przywilej od króla W³adys³awa Jagie³-
³y na za³o¿enie miasta. Zosta³o ono lokowane na ob-
szarze czêœci wsi Koszanowo i przyjê³o pocz¹tkowo jej
nazwê. Dopiero póŸniej miasto zosta³o nazwane Œmi-
glem (w 1460 roku król Kazimierz Jagielloñczyk od-
nowi³ przywilej lokacyjny).
W Ÿród³ach nazwa Koszanowo pojawia siê ju¿ w 1301

roku (Kossonow 1301,
Cossonovo 1352, Cos-
sonowo 1470, Kozano-
wo 1494, Coschonowo
1563, Koszanowo
1580). Brzmia³a ona
dawniej Koszonów,
Koszonowo, a pocho-
dzi od poœwiadczonej
Ÿród³owo nazwy oso-
bowej Koszon, której
jednak nie da siê wyja-
œniæ jednoznacznie.
Byæ mo¿e wywodzi siê
ona od czasownika
„kosiæ”. Jest to mo¿li-
we, ¿e nazwa „koszon”
to zdrobnienie imienia

Konrad, albo zosta³a utworzona od nazwy osobowej
„Kosz”, która z kolei pochodzi od wyrazu pospolitego
„kosz”.

Przy ulicy Reymonta sta³ kiedyœ dwór, zbudowany
pod koniec XVIII wieku dla ówczesnego w³aœciciela
Koszanowa – Ksawerego Ch³apowskiego. W dworku
tym w 1807 roku o rêkê 25 – letniej Barbary Ch³apow-
skiej – córki Ksawerego prosi³ genera³ Jan Henryk D¹-
browski (postaæ genera³a – twórcy Legionów Polskich
we W³oszech - zosta³a upamiêtniona w Mazurku D¹-
browskiego – pieœni znanej ka¿demu Polakowi, a od
1927 roku uznanej za oficjalny polski hymn narodo-
wy). O wydarzeniu tym córka genera³a, Bogus³awa,
pisa³a po latach, ¿e ojciec zwróci³ siê do witaj¹cego go
Ksawerego Ch³apowskiego s³owami: „...oddajê Ci syna,
a proszê o córkê...”. 52 – letni genera³ ubieg³ innych
staraj¹cych siê o rêkê rywali. Jeden z nich napisa³ póŸ-
niej: „by³em przy tym, gdy D¹browski, s³aw¹ narodow¹
okryty, równie ju¿ i siwym w³osem, klêkn¹³ i z ³zami
w oczach poprosi³ o jej rêkê”. Dzia³o siê to przed nie-
istniej¹cym ju¿ dworkiem w Œmiglu.

Dwór w Koszanowie. fot. archiwum

 

Œmigiel noc¹...
W przedostatni weekend listopada reklamow¹ eks-

pozycjê œwietln¹ wie¿y koœcio³a farnego w Œmiglu przy-
gotowa³ Grzegorz Nowak – pracownik leszczyñskiego
oddzia³u hurtowni elektrotechnicznej „ElektRa” z Ple-
wisk k. Poznania.

Genera³ przebywa³ w siedzibie Ch³apowskich kilka
dni, aby omówiæ plany zwi¹zane ze œlubem, który po-
cz¹tkowo mia³ odbyæ siê w Œmiglu. Ostatecznie jednak
plany zmieniono i 5 listopada 1807 roku m³oda para
wziê³a œlub w poznañskiej katedrze na Ostrowie Tum-
skim. Z tego zwi¹zku urodzi³o siê dwoje dzieci: córka
Bogus³awa i syn Bronis³aw.
Z dworem w Koszanowie zwi¹zana jest te¿ inna cieka-
wa historia...c.d.n.

Andrzej Weber

Do oœwietlenia
wie¿y u¿yto opraw
metalohalogeno-
wych cechuj¹cych
siê du¿¹ sprawno-
œci¹ œwietln¹ i ma-
³ymi kosztami zu-
¿ycia energii.

Miejmy nadzie-
jê, ¿e wkrótce wiê-
cej obiektów œmi-
gielskich doczeka
siê sta³ego pod-
œwietlenia. Nie-
w¹tpliwie doda to
uroku nocnemu
wizerunkowi Œmi-
gla.
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Witam Was!
„Id¹ ju¿ œwiêta, œwi¹teczny czas. Œwiêty Miko³aj bêdzie wœród nas.
Spe³ni marzenia i wszystkie sny. Œwiêty Miko³aj puka do drzwi.”

Tak sobie podœpiewuj¹c, czêsto wieczorami spacerujê ulicami naszego miasta. Lubiê zagl¹daæ do waszych do-
mów. Przez okna  czujê ju¿ œwi¹teczne zapachy, wasze mieszkania s¹ ju¿ piêknie wysprz¹tane, pokoje ozdobio-
ne, œwiec¹ siê kolorowe ¿arówki. Jednym s³owem, jest PIÊKNIE!
Pewnie zastanawiacie siê co, znajdziecie pod  choink¹! Ja jestem bardzo grzeczny, wiêc jestem pewny, ¿e dosta-
nê wiele prezentów!

Wymyœli³em zagadki zwi¹zane ze
œwiêtami. Spróbujcie odgadn¹æ, co to
jest?

1. Jestem gruby, bia³y i bardzo, bardzo zimny. Mam
nos z marchewki, uszy z wêgielków, a na g³owie stary
garnek. Czêsto w rêce trzymam miot³ê.

2. Mogê mieæ ró¿ne kszta³ty, ale najczêœciej wygl¹dam
jak kula. Uwa¿ajcie, nie dotykajcie mnie, jestem bar-
dzo krucha i delikatna! Mieniê siê ró¿nymi kolora-
mi i mieszkam na choince.

3. Wszyscy nas lubi¹! Jesteœmy s³odkie, pachniemy
przyprawami. Jesteœmy lukrowane, najczêœciej na
Gwiazdkê wypiekane.

4. Rosnê w lesie. Ca³y rok jestem zielona. Gdy stajê
w waszych mieszkaniach, jestem piêknie ozdobio-
na.

5. Prezentów nie przyjmujê, lecz je rozdajê. Mam d³ug¹
siw¹ brodê i czerwony strój. Odwiedzê was w wigi-
lijny wieczór.

Czy ju¿ znacie rozwi¹zania moich zagadek? Jestem pewny, ¿e tak!
Nie piszcie jednak odpowiedzi, ale narysujcie je na kartkach i przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu.
Nagrody czekaj¹!
A teraz czas na ¿yczenia.

Mi³oœników „Œmiglaczka” informujemy, ¿e w zwi¹zku z trybem wydawniczym „Witryny Œmigielskiej”, wyniki
konkursów bêd¹ drukowane po dwóch miesi¹cach, a nie - jak dotychczas – w kolejnym numerze czasopisma.
¯yczymy owocnych rozwi¹zañ.

Uwaga! Nagrodê za rozwi¹zanie konkursu z nr. 9 otrzymuje
Leszek Majer z Poladowa. Brawo!
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PODRÓ¯E KSZTA£C¥?
Wiele razy zastanawia³am siê nad powiedzeniem:

„podró¿e kszta³c¹” Czy to tylko slogan reklamowy wy-
myœlony przez biura podró¿y, aby pozyskaæ wiêcej
klientów? Chyba jest w tym coœ wiêcej. Mówiê chyba,
bo stwierdzam to na w³asnym przyk³adzie i moich naj-
bli¿szych przyjació³. Nale¿ymy do pewnej grupy m³o-
dzie¿y, która otrzyma³a od losu niepowtarzaln¹ szansê.
Szansê, któr¹ uda³o nam siê wykorzystaæ i wynieœæ z niej
korzyœci nie tylko dla siebie. Od kilku lat mamy okazjê
podró¿owania po ró¿nych miejsca w Polsce i krajach
Europy i uczestniczenia w imprezach zorganizowanych
na du¿¹ skalê. Mam na myœli miêdzynarodowe festi-
wale, ale tak¿e lokalne, ma³e œwiêta jakimi s¹ dni miast
czy obchody wa¿niejszych uroczystoœci koœcielnych
i œwieckich.

Nierzadko sami zastanawiamy siê, kim bylibyœmy
dzisiaj, gdyby nie nasze wspólne wyjazdy. Czy, gdyby-
œmy nie widzieli tylu wspania³oœci, jakie ma nam do
zaoferowania œwiat, zrodzi³aby siê w nas chêæ pozna-
wania wci¹¿ nowych miejsc? Wszyscy uczymy siê jê-
zyków, by móc porozumiewaæ siê ze spotykanymi na
naszej drodze ludŸmi, choæ wielokrotnie s³owa nie s¹
nawet potrzebne. Czasem wystarczy jakiœ gest i zdoby-
wamy przyjació³ na ca³e ¿ycie na drugim krañcu œwia-
ta, choæ poznaliœmy siê 20 km od naszego domu. ¯yje-
my nadziej¹, ¿e nied³ugo siê spotkamy, a jeœli nie, to
przeæwiczymy angielski, pisz¹c wielostronicowe listy
i doprowadzimy do bankructwa naszych rodziców, wy-

konuj¹c telefony do Meksyku. Ma³o wa¿ny jest w ta-
kich chwilach kolor skóry czy wyznanie. Rozumiemy
siê doskonale pomimo ró¿nicy wieku, obyczajów, czy
przekonañ. Najwa¿niejsze jest to, ¿e dla nas œwiat prze-
sta³ byæ ogromny i niebezpieczny. Wszêdzie potrafimy
siê odnaleŸæ i nie mamy ¿adnych kompleksów wobec
naszych rówieœników z innych krajów. Dla nas Europa
nie musi siê jednoczyæ, bo my ju¿ i tak jesteœmy z ni¹
zjednoczeni. Nie potrzebujemy rz¹dowych gwarancji,
aby traktowano nas jak partnerów, bo sami to sobie wy-
pracowaliœmy.

Ale œwiat to nie tylko ludzie, to te¿ miejsca. Ka¿de
nowo poznane ma swój niepowtarzalny urok, niewa¿-
ne czy to staro¿ytna grecka œwi¹tynia, park rozrywki
Euro – Disneyland pod Pary¿em, dworzec kolejowy
w Koluszkach, czy most Karola. Wszêdzie jest tyle mo¿-
liwoœci poznawania! Wystarczy je tylko dostrzec! Dla
utrwalenia tych niepowtarzalnych chwil zu¿ywamy ki-
lometry filmów i taœm video. Choæ najpiêkniejsze zdjê-
cia robi¹ przecie¿ serca...
Z ka¿dego wyjazdu przywozimy te¿ nowe doœwiadcze-
nia kulinarne, dziêki czemu nie straszne s¹ nam ani ¿abie
udka, ani wojskowa grochówka prosto z kot³a!
Wiele te¿ dowiadujemy siê o obyczajach mieszkañców.
Wiemy ju¿, gdzie nosiæ przykryte ramiona i d³ugie
spodnie, jak jeœæ elegancko arbuza, kiedy powstrzymaæ
siê od napadów œmiechu i czego lepiej nie mówiæ g³o-
œno... S³owo tolerancja te¿ nabiera innego znaczenia.
Podró¿e kszta³c¹. Nas wykszta³ci³y na prawdziwych Eu-
ropejczyków!

ASIA.J

Cyprian w Wonieœciu

W dniach od 18 do 20.10.2002 r. w Szkole Filialnej
w Wonieœciu prezentowano obrazy Arkadiusza Cypria-
na. Ten m³ody, od 10 lat niepe³nosprawny, twórca jest
mieszkañcem Jezierzyc. Od 5 lat zajmuje siê malar-
stwem. Sw¹ pasjê odkry³, uczestnicz¹c w Warsztatach
Terapii Zajêciowej w Koœcianie. Maluje pejza¿e, ota-
czaj¹c¹ nas przyrodê i elementy martwej natury. Ma-
larstwo sta³o siê dla niego sposobem na wyra¿anie sie-
bie, przyczyni³o siê do wzrostu poczucia w³asnej war-
toœci.

Z inicjatyw¹ zorganizowania wystawy wyst¹pi³a kie-
rownik szko³y M.N. Bartoszewska, która w sierpniu tego
roku odwiedzaj¹c Arka, kupi³a obraz „Mokrad³a”. Wy-
stawê pod has³em „Potrzebujemy ludzi, którzy gotowi
s¹ dawaæ siebie i od siebie” w jesiennej scenerii zorga-
nizowa³a R. Piosik.
Obrazy obejrza³o oko³o 60 osób, g³ównie w zwi¹zku

z odbywaj¹cymi siê zebraniami przedwyborczymi. Kan-
dydaci na burmistrza, radnych do gminy i powiatu mie-
li okazjê, aby czynem potwierdziæ swoje deklaracje
pomocy innym. Sprzedano 6 prac: „Las”, „Leœniczów-
ka”, „KoŸlak”, „Brzozy”, „Stara chata”, „Rzeczka”. •
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POD PIECZ¥

OSP 28.10.br Z terenu zak³adu miêsnego
w Œmiglu skradziono dwa agregaty ch³od-
nicze o ³¹cznej wartoœci 4 tys. z³. Po
dwóch dniach policjanci z Posterunku Po-
licji w Œmiglu ustalili i zatrzymaniu
sprawców. Okazali siê nimi 29 – letni i 30
– letni mieszkañcy gminy Œmigiel.
6.11.br. Posterunek Policji w Œmiglu wcz¹³ dochodze-
nie w sprawie 29 – letniego mieszkañca gm. Œmigiel,
który wy³udzi³ od mieszkañca Nowego Lubosza ok.
9 ton cebuli o ³¹cznej wartoœci ponad 2.600 z³
10.11.br. W Starym Bojanowie ok. godz. 500 dosz³o do
wypadku drogowego. Kieruj¹cy samochodem Fiat 126p
19 – letni mieszkaniec Koœciana zjecha³ na przeciwle-
g³y pas ruchu, powoduj¹c czo³owe zderzenie z samo-
chodem Daewoo Tico. W wyniku zderzenia obra¿eñ
(rana twarzy, obra¿enia g³owy) dozna³a pasa¿erka Tico.
Kierowcy uczestnicz¹cy w wypadku byli trzeŸwi.
12-13.11.br W nocy nieznany sprawca w³ama³ siê do
domu jednorodzinnego w Œmiglu przy ul. Po³udniowej.
Zabra³ m.in. piekarnik elektryczny, lodówko - zamra-
¿arkê, grzejnik elektryczny, materac ³ó¿kowy oraz wy-
montowa³ bateriê wannow¹, prysznicow¹ i umywal-
kow¹. £¹czna wartoœæ skradzionych przedmiotów wy-
nosi 20 tys. z³.
16.11.br. Oko³o godziny 2340 podczas interwencji do-
mowej zatrzymano 45 – letniego mieszkañca Starego
Bojanowa, który pod wp³ywem alkoholu grozi³ ¿onie
i synowi pobiciem. Ustalono, ¿e od kilku lat znêca³ siê
nad nimi.

16.10.br – Wyjazd na manewry kompani KSRG.
27.10.br – Usuniêcie powalonego drzewa w Œmiglu przy
ul. Koœciuszki
27.10.br – W Œmiglu przy Al. Bohaterów usuniêto po-
walone drzewo.
28.10.br – w Sierpowie usuniêto przewrócone drzewo,
które stanowi³o zagro¿enie dla przechodniów.
29.10.br – W Œmiglu przy ul. Œw. Wita usuniêto zwisa-
j¹ce ga³êzie
29.10.br – Usuniêcie po³amanego drzewa w Œmiglu przy
ul. Leszczyñskiej
12.11.br – Wypadek samochodowy na trasie Œmigiel -
Boszkowo. Zderzenie czo³owe samochodu marki ford
TRASIT z fiatem 126p. U¿yto sprzêtu do ratownictwa
drogowego, aby uwolniæ kierowcê z zakleszczonego
samochodu. Akcja trwa³a 2 godziny.
17.11.br – Usuniêcie powalonego drzewa w miejsco-
woœci Karœnice.
21.11.br – Po¿ar na poddaszu budynku mieszkalnego
w Œmiglu przy Pl. Rozstrzelanych.
24.11.br- Po¿ar budynku mieszkalnego w Œmiglu przy
ul. Kiliñskiego 1 . Akcja trwa³a 6 godzin, uczestniczy³o
w niej 20 stra¿aków i 4 wozy stra¿ackie.

M.R.

Skoda Fabia dla Policji
7 listopada b.r. o godzinie 1400 w Koœcianie nast¹pi-

³o uroczyste przekazanie Posterunkowi Policji w Œmi-
glu samochodu marki Skoda Fabia. Kluczyki z r¹k bur-
mistrza Jerzego Cieœli otrzyma³ komendant Jaros³aw
Miedziarek.
Takie same samochody swoim policjantom przekazali
równie¿ burmistrz Krzywinia – Pawe³ Buksalewicz, bur-
mistrz Czempinia – Kazimierz Dembny oraz wójt Ko-
œciana – Henryk Bartoszewski.

Zakup nowych samochodów operacyjnych wspó³fi-
nansowa³y samorz¹dy lokalne. Gmina Œmigiel przeka-
za³a na ten cel 17 724 z³., gmina Krzywiñ 20 000 z³.,
gmina Czempiñ 16 200 z³., a gmina Koœcian 15 400 z³.

Skody Fabie prezentuj¹ siê bardzo okazale. Pojem-
noœæ silnika wynosi 1,4 MPi, a moc 75 KM. Wyposa-
¿one s¹ one w jedn¹ poduszkê powietrzn¹, koguty, in-
stalacje dla radiostacji, œwiat³a przeciwmgielne i lamp-

kê typu „szperacz”. Oprócz tego do ka¿dego samocho-
du do³¹czone zosta³y dwa komplety opon, letnie i zi-
mowe. Na wymalowanie oznakowañ i symboli policyj-
nych oraz zakup dodatkowego wyposa¿enia policja
potrzebuje oko³o 12 000 z³.

fot. Alicja Mauenzberg

Ilona Stró¿ak
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 10
WŒ brzmia³o

„PRASA LOKALNA”.
Nagrodê otrzymuje:
Bo¿ena Flemer – Budzyñska
ze Œmigla.
Nagroda do odbioru w redakcji.

K r z y ¿ ó w k a
Pionowo

1. stanowisko na uczelni
2. karciana gra z Ameryki Pd.
3. nadaje po³ysk w³osom
4. samica konia
6. efekt wypadku
7. skupienie py³u miêdzygwiezd-
nego

8. daw. kurort, uzdrowisko
9. ojczyzna Makbeta

13. model seata
14. oprawca
19. cyrkowa lina
20. ostra papryka
22. pieni siê w rêkach
23. kochanek z Werony
24. buty pi³karskie
25. ma³a Aleksandra
30. mir, szacunek

31. flirtuje w kadrze
33. muzyk w kawiarni
34.kiedyœ waluta W³och
35. instrument Santany
36. ³uk architektoniczny
39. igrzyska greckie
40. czêœæ œwi¹tyni greckiej
41. przenoœnik czepakowy
42. Lipiñski

Poziomo

5. kubañski taniec
9. z Oper¹ Leœn¹

10. istota dla biologa
11.zak³adka w tkaninie
12. daw. naczelnik wsi na Haiti
15. ciastko z piany
16. pe³na zbo¿a
17. obalony przez bolszewików

18. miejska droga
21. Kowalski z Potopu
22. kraj z rabatem
26. greckie córki Danaosa
27. daw. moneta grecka
28. twarda ¿ywica na lakiery
29. œwiêty kielich
32. ... grecka
37. do ca³owania
38. chroni palec przed ig³¹
43. przejrzy na wylot
44. w parze z win¹
45. arena Samprasa
46. twardy metal szlachetny
47. lek z walenia
48. udomowiony gatunek lamy

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

--------------------------------------
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S p or t Grali ligowcy
W minionych kilku tygodniach tenisiœci Polonii Ar-
sena³ Œmigiel rywalizowali tylko w meczach ligo-
wych. W swych klasach rozgrywkowych nale¿¹ do
czo³owych dru¿yn.

W niedzielê, 3 listopada, Polonia III podejmowa³a
u siebie zespó³ Menos II Œrem, wygrywaj¹c 11:7. Punkty
dla zespo³u zdobyli: Jan Nowak 3,5, Witold Woœko 3,
Roman Tasiemski 2,5, Ryszard Jokiel 2. Polonia IV na
wyjeŸdzie pokona³a 14:4 Start Gostyñ. Tu punktowali:
Bart³omiej Glinka 4,5, Dariusz Szymañski 4, £ukasz
Szymañski 3,5, Pawe³ Zbyrad 2.

Tydzieñ póŸniej trzecioligowcy pokonali na wyjeŸ-
dzie 6:4 Heliosa Czempiñ. Tadeusz Koz³owski zdoby³
2,5 punkty, £ukasz Szymañski i Dariusz Szymañski po
1,5, Mateusz Kuciak 0,5.

W tym samym dniu czwartoligowcy Polonia III zwy-
ciê¿y³a 11:7 LZS Bodzewo. Punktowali tu Jan Nowak
- 4, Witold Woœko i Roman Tasiemski po 3, Ryszard
Jokiel 1. Z kolei Polonia IV uleg³a Heliosowi II Czem-
piñ 5:13. Po 2 punkty zdobyli Marcin £¹czny i Marcin
Luboñ.

Z kolei pierwszy zespó³ wyjecha³ do Poznania, gdzie
rozegra³ dwa mecze. W pierwszym uleg³ 3:7 KS Bu-
dowlanym Poznañ. Punkty zdobyli tu: Bart³omiej Glinka
1,5, Wojciech Waligórski 1, Bartosz Robert 0,5. By³a to
pierwsza pora¿ka Polonii I w tym sezonie.

Zrewan¿owali siê ju¿ w drugim meczu, pokonuj¹c
8:2 SKTS Rataje 50 Poznañ. Tu punktowali Bart³omiej
Glinka i Bartosz Robert po 2,5, Wojciech Waligórski
i Patryk Ratajczak po 1,5.

W niedzielê, 17 listopada, Polonia II zwyciê¿y³a ̄ aki
Taczanów 7:3. Punktowali: Mateusz Kuciak i Dariusz
Szymañski po 2,5, Tadeusz Koz³owski i £ukasz Szy-
mañski po 1,5. Nastêpnie ta sama dru¿yna zremisowa³a
5:5 z SKTS S³upc¹. Tu punkty zdobyli: Tadeusz Ko-
z³owski 2,5, £ukasz Szymañski i Dariusz Szymañski
po 1,5.

W tym samym dniu, w zmaganiach czwartej ligi, Po-
lonia III wygra³a na wyjeŸdzie ze Startem Gostyñ 10:8.
Punktowali tu Roman Tasiemski 4, Jan Nowak, Ryszard
Jokiel i Witold Woœko po 2. Polonia IV na wyjeŸdzie
uleg³a Burzy II Drzeczkowo 5:13. Dla zespo³u punkty
zdobyli: Pawe³ Zbyrad 3, Tomasz Nawrot 2. Gra³y te¿
Justyna i Weronika ¯urek, które jednak punktów nie
zdoby³y.

Dotychczasowe rozgrywki dla Polonistów by³y bar-
dzo udane. Polonia I zajmuje drugie miejsce w lidze.
Na takiej samej pozycji obecnie klasyfikowana jest Po-
lonia III, rywalizuj¹ca w lidze trzeciej. Z kolei w lidze
czwartej liderem jest Polonia III, a Polonia IV zajmuje
siódme miejsce. DAS

Œmigielanie najlepsi
W Koœcianie odby³y siê Powiatowe Mistrzostwa
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w Szachach.
Nasz¹ gminê reprezentowa³o tam dziesiêcioro za-
wodników. Zwyciê¿yli we wszystkich kategoriach.

Mistrzostwa zorganizowano 6 listopada w Szkole
Podstawowej numer 6. Szachistki i szachiœci ze Œmigla
reprezentowali tutejszy zespó³ szkó³.

W rywalizacji gimnazjalistów wœród dziewcz¹t bez-
konkurencyjna okaza³a siê Ma³gorzata £upicka. W ry-
walizacji ch³opców zwyciê¿y³ B³a¿ej Kuœnierczak. Dru-
gie miejsce zaj¹³ Pawe³ Judek. Kazimierz Œwitalski by³
siódmy.

Wœród dziewczynek ze szkó³ podstawowych wygra³a
Agnieszka Adamczak. W grupie ch³opców najlepszy by³
Mariusz Leœniak. Drugie miejsce zaj¹³ Maciej £upicki,
a trzecie Micha³ Œwita³a. £ukasz Ha³as by³ pi¹ty, a Oskar
Walkowiak siódmy. DAS

Niepodleg³oœciowy turniej
W Œmiglu odby³ siê z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci

IV Powiatowy Turniej Tenisa Sto³owego. W wiêkszo-
œci grup wiekowych wygrywali reprezentanci naszej
gminy.

Turniej zorganizowali Polonia Arsena³ Œmigiel, Sta-
rostwo Powiatowe w Koœcianie i szko³a. Rywalizowa-
³o ogó³em 48 zawodniczek i zawodników, podzielonych
na cztery grupy wiekowe.

Wœród dziewcz¹t i pañ wygrywa³y: I Patrycja Rich-
ter - Krzywiñ, II - Monika Naro¿na - Krzywiñ, III -
Marta Waligóra, IV - Agnieszka Budzianowska - wszyst-
kie ze Œmigla.

W grupie ¿aków, ch³opców do lat 10, najlepsi byli:
I - Mateusz Skorupiñski, II - Marcin Skorupiñski, III -
Tobiasz Korbacki, IV - Marcin Jaœkowiak równie¿ œmi-
gielanie.

W grupie ch³opców do lat 15 najlepsi okazali siê: I –
£ukasz Szymañski, II – Tomasz Nawrot – Œmigiel, III

Andrzej Fr¹ckowiak, IV Dawid Obiega³a – obaj Czacz.
W grupie najstarszej cztery pierwsze miejsca wywal-

czyli tenisiœci ze Œmigla: I - Robert Bartosz, II - Woj-
ciech Waligórski, III - Patryk Ratajczak, IV - Mateusz
Kuciak.

Puchary dla najm³odszych zwyciêzców ufundowa³
zak³ad Betoniarnia Œmigiel, a dla pozosta³ych firma Ro-
smosis - Pawe³ Kenkel. Wszyscy najlepsi gracze otrzy-
mali ksi¹¿ki, prezent od Starostwa Powiatowego. DAS
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M³odzie¿ zdobywa³a punkty
Zawodnicy Orl¹t Terra Czacz rozegrali dwa spotka-
nia ligowe. Oba przegrali. Nie jest to jednak powód
do niezadowolenia, je¿eli pamiêta siê, ¿e zawodnicy
z Czacza to m³odzie¿, która rywalizuje z doros³ymi.
I to rywalizuje z coraz wiêkszym powodzeniem.

W niedzielê, 10 listopada, zawodnicy z Czacza grali
na wyjeŸdzie z Menosem II Œrem. Przegrali 7:11. Punk-
towali dla nich: Marek Maœlak 3,5, Tomasz Fórmano-
wicz i Andrzej Fr¹ckowiak po 1,5, Dawid Obiega³a 0,5.

Tydzieñ póŸniej gracze Orl¹t Terry podejmowali
u siebie Bodzewo II, przegrywaj¹c 4:14. Tu punktowa-
li: Andrzej Fr¹ckowiak 2, Tomasz Fórmanowicz i Da-
wid Obiega³a po 1.

Mimo pora¿ek Marek Maœlak, prezes klubu, nie kryje
zadowolenia.

Nasi m³odzi zawodnicy w tych dwóch meczach spi-
sali siê naprawdê dobrze, szczególnie bior¹c pod uwa-
gê ró¿nicê w wieku i doœwiadczeniu miêdzy nimi, a ich
doros³ymi rywalami. Nie spodziewa³em siê, ¿e w ogóle
uda im siê punktowaæ. W poprzednim sezonie bardzo
rzadko wygrywali pojedynki dlatego teraz ich postawa
szczególnie cieszy. To doskonale obrazuje, ¿e robi¹ sta-
³e postêpy i z roku na rok s¹ coraz lepsi. DAS

Udane rozgrywki
W ten sposób najkrócej oceniæ mo¿na jesienn¹ run-
dê tegorocznych rozgrywek zawodników Pogoni
1929 Œmigiel. Wygrali wiêkszoœæ spotkañ i zajmuj¹
czwarte miejsce w tabeli.

W przedostatnim meczu rundy, w niedzielê, 3 listo-
pada, zwyciê¿yli 3:0 Piasta Belêcin. Bramki dla zespo-
³u zdobyli: Tomasz Okupniczak, Mi³osz Grzelak i £u-
kasz Ogrodowczyk.

W sobotê, 9 listopada, na w³asnym boisku pokonali
2:0 LZS G³uchowo. Tu gole zdobyli £ukasz Ogrodow-
czyk i Mi³osz Grzelak.

Zespó³, który po pierwszych meczach zajmowa³ œro-
dek tabeli, póŸniej systematycznie pi¹³ siê w górê, by
ostatecznie zdobyæ 32 punkty i zaj¹æ czwarte miejsce.

Uwa¿am, ¿e to bardzo dobry wynik - mówi trener
zespo³u, Andrzej Wojciechowski.

Na pewno satysfakcjonuj¹cy zawodników, dzia³aczy
i co chyba najwa¿niejsze kibiców. Teraz czeka nas zi-
mowa przerwa, któr¹ zamierzamy solidnie przepraco-
waæ, aby na wiosnê wypaœæ równie udanie. DAS

Co s³ychaæ u szachistów?
W minionym miesi¹cu œmi-

gielscy szachiœci uczestniczy-
li w ró¿nych zawodach i im-
prezach szachowych.

4 listopada, w ramach zajêæ
szkoleniowych, do Œmigla
przyjecha³ Tomasz Lissowski,
szachista, który na co dzieñ
pisze artyku³y do ogólnopol-
skich gazet szachowych. Prze-
prowadzi³ on symultanê sza-
chow¹. Wziê³o w niej udzia³
20 zawodników „Wie¿y”. Nie-
stety, nikomu nie uda³o siê po-
konaæ symultanisty, jednak¿e
by³o kilka remisów. Najlepsz¹
partiê zagra³ Pawe³ Judek, któ-
ry zosta³ przez pana Tomasza
nagrodzony. T. Lissowski po-
darowa³ naszemu klubowi kilka ksi¹¿ek oraz przeana-
lizowa³ niektóre partie rozegrane tego dnia.

W Ko³obrzegu, w dn. 9-11 listopada, odby³y siê Mi-
strzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich. Uczest-
niczy³o w nich ponad 200 najlepszych szachistów z ca-
³ej Polski, a wœród nich tak¿e 2 reprezentantów „Wie-
¿y” Œmigiel: Magdalena i Pawe³ Judek. Podopieczni
Ma³gorzaty Adamczak zajêli bardzo dobre miejsca
w swoich kategoriach wiekowych, odpowiednio: IV
i XV. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ sprawdze-
nia swoich umiejêtnoœci w rozwi¹zywaniu zadañ sza-
chowych w konfrontacji z goœciem honorowym mi-
strzostw - Piotrem Murdzia, mistrzem œwiata w rozwi¹-
zywaniu zadañ szachowych.

16 listopada œmigielskie szachistki wziê³y udzia³
w turniejach w Poznaniu. Agnieszka Adamczak i Mag-
dalena Judek startowa³y w turnieju na Os. Stare Zegrze.
Zaliczy³y tam udany wystêp. Równie¿ z dobrego rezul-
tatu mo¿e siê cieszyæ Ma³gorzata Adamczak, która
w tym samym czasie bra³a udzia³ w Mistrzostwach Aka-
demickich Województwa Wielkopolskiego.

M.Szkudlarek

Biegiem do 70 - tki
W niedzielê, 7 paŸdziernika odby³ siê III Hansaplast

Poznañ. Maraton 42,195 km mia³ œmigielskie akcenty.
Wœród 1130 zawodników i zawodniczek pobiegli dwaj
reprezentanci z „Gryfa” Przysieka Polska - Ireneusz
Kollërt z czasem 3,40,03 i Micha³ Szkudlarek z czasem
3,53,12. Dla Kollëra by³ to debiut w maratonie. Ja po-
prawi³em swój rekord ¿yciowy o 4 minuty. Deszcz i zim-
no pomaga³y mi, bomobilizuj¹ mnie trudne warunki.

Chcia³em sprawdziæ siê na tle 70 – latków. Uzyskany
czas pokazuje, ¿e by³em drugi w tej kategorii, w której
bêdê musia³ startowaæ ju¿ od stycznia przysz³ego roku.
Maraton wygrali Kenijczyk Joseph Kibor i Wioletta
Nryga.
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Przede wszystkim m³odzie¿
Pi³karze Gromu Czacz zakoñczyli ju¿ w tym roku
rozgrywki. Znakomicie spisali siê w nich najm³odsi
gracze, rywalizuj¹cy z rówieœnikami z wiêkszych klu-
bów jak równi z równymi. Trochê gorzej sz³o ich star-
szym kolegom, jednak generalnie i oni wielkich po-
wodów do zmartwienia nie maj¹.

Najlepiej ze wszystkich zespo³ów Gromu spisali siê
trampkarze m³odsi, ch³opcy urodzeni w latach 1990-91
i póŸniej. W swej grupie rozgrywkowej zajêli drugie
miejsce. Mieli tyle samo punktów, co dru¿yna Heliosa
Bucz, a drugie miejsce przypad³o im dlatego, ¿e prze-
grali z tamtym zespo³em 1:2.

Bardzo dobrze prezentowali siê tak¿e trampkarze
starsi, ch³opcy z roczników 1988-89. W grupie 14 dru-
¿yn zajêli trzecie miejsce. Lepsze okaza³y siê jedynie
zespo³y Heliosa Bucz oraz D¹b Boguszyn. Ch³opaków
z tych dwóch zespo³ów mam na co dzieñ pod rêk¹ –
mówi Marek Sowa, prezes klubu – Dlatego mo¿emy
trenowaæ regularnie i bardzo czêsto, kilka razy w tygo-

X Jesienny Turniej Strzelecki
23 listopada 2002 r. w strzelnicy Kurkowego Brac-

twa Strzeleckiego w Œmiglu odby³a siê X Jesienny Tur-
niej Strzelecki. Uczestniczyli w nim bracia ze Œmigla,
W³oszakowic, Œremu, Wolsztyna, Koœciana i Plesze-
wa.

Strzelano do tarczy brackiej, ufundowanej przez KBS
Œmigiel, do której zosta³y do³¹czone cenne nagrody rze-
czowe oraz do tarczy fundowanej przez brata Romana
Skrzypka, gdzie nagrod¹ by³ metalowy kur. Wszystkie
strzelania poprzedzone by³y eliminacjami, polegaj¹cy-
mi na strzelaniu do tarcz punktowych. Dziesiêciu strzel-
ców z najwiêkszym dorobkiem punktowym w ka¿dym
ze strzelañ kwalifikowa³o siê do fina³u, w którym nale-
¿a³o oddaæ jeden strza³ do tarczy drewnianej. Zwyciêzc¹
i zdobywc¹ tarczy zostawa³ ten strzelec, którego strza³
by³ bli¿ej œrodka tarczy. Odby³o siê równie¿ strzelanie
do tarcz punktowych o nagrody rzeczowe ufundowane
przez KBS Œmigiel. Przeprowadzono strzelanie do
drewnianego kura, w którym uczestniczy³o 21 strzel-
ców. Kura str¹ci³ i jego zdobywc¹ zosta³ brat Tadeusz
Bereszyñski. Turniej strzelecki zosta³ przeprowadzony
w brackiej atmosferze. Uczestnicy mogli siê posiliæ
w barku prowadzonym przez brata E. Lipowicza.

W ramach turnieju zorganizowano te¿ strzelanie dla
pañ po³¹czone z pokazem makija¿u i kosmetyków fir-
my AVON. W strzelaniu udzia³ wziê³o 11 pañ, w tym
3 panie z Ukrainy. Umiejêtnoœciami strzeleckimi rów-
nie¿ mog³y wykazaæ siê dzieci do lat 16, dla których
zorganizowano specjalne strzelanie i ufundowano me-
dale oraz dyplomy.

dniu. I co najwa¿niejsze, im siê po prostu chce æwiczyæ
i graæ

Gorzej wiod³o siê juniorom m³odszym,. zawodnikom
urodzonym w latach 1986-87. Zajêli dalsze miejsce
w tabeli, ale te¿ przeciwników mieli nie byle jakich.
Grali z takim zespo³ami jak Sparta Miejska Górka, Obra
Koœcian czy Polonia Leszno. I, jak podkreœla prezes,
w tej rywalizacji potrafili sprawiæ kilka mi³ych niespo-
dzianek.

Seniorzy z kolei przed rozpoczêciem sezonu posta-
wili sobie jedno zadanie-utrzymaæ siê w A-klasie. Wy-
gl¹da na to, ¿e zadanie to zrealizuj¹. W gronie 14 ze-
spo³ów zajmuj¹ 11 miejsce, ale nad ostatni¹ dru¿yn¹
grupy maj¹ 7 punktów przewagi.

To, ¿e seniorom nie uda³o siê zaj¹æ wy¿szego miej-
sca, wynika przede wszystkim z du¿ej rotacji w zespole
– informuje Marek Sowa.

Do rozgrywek zg³aszaliœmy trzydziestu graczy, obec-
nie zosta³o ich dwudziestu. Na pewno staæ ich, aby
i w przysz³ym sezonie graæ w A-klasie. DAS

Wyniki strzelañ w poszczególnych konkurencjach:
TARCZA BRACKA
1. Ryszard Bura – W³oszakowice
2. Ireneusz Nowak – Œmigiel
3. Grzegorz Zieliñski – Wolsztyn

TARCZA FUNDOWANA
1. Eugeniusz Nawrocki – W³oszakowice
2. Zygmunt WoŸny – Wolsztyn
3. Ireneusz Nowak – Œmigiel

TARCZE PUNKTOWE
1. Grzegorz Zieliñski – Wolsztyn
2. Ryszard Bura – W³oszakowice
3. Krzysztof Smoleñski – Œrem

TARCZA DLA PAÑ
1. Klaudia Lipowicz – Koœcian
2. Lidia Butenko – Ukraina
3. Olesja Seneta – Ukraina

STRZELANIE DLA DZIECI
1. Mateusz Nowak – Koœcian
2. Dawid Szmyt – Koœcian
3. Klaudia Lipowicz – Koœcian

Wszyscy zwyciêzcy otrzy-
mali cenne nagrody rzeczo-
we i pami¹tkowe dyplomy.
Z brackim pozdrowieniem

Ireneusz Nowak
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