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Na jednym z budynków przy Placu
Wojska Polskiego umieszczono re-

klamê instytucji maj¹cej siedzibê w Œmi-
glu przy ul. Skar¿yñskiego. Nowa ulica?
Nie. Po prostu „ktoœ” nie tak dawno do-
pisa³ kropkê i z ul. Skarzyñskiego utwo-
rzy³ Skar¿yñskiego. Skarzyñski i Skar-
¿yñski to ró¿ne nazwiska!
Przypomnê - w czerwcu 1977 r. ówcze-
sna Rada Miasta i Gminy Œmigiel zmie-
ni³a nazwê ulicy Stodolnej na dr. med.
Stanis³awa Skarzyñskiego. W marcu
1990 r. jego imiê nadano miejscowemu
oœrodkowi zdrowia. Tak te¿ napisano
nazwisko pod podobizn¹ w holu obiek-
tu. Na pami¹tkowej tablicy ods³oniêtej we
wrzeœniu 2010 r. na budynku, w którym
mieszka³, równie¿ widnieje forma - Ska-
rzyñski. Podobnie na planach ulic mia-
sta. Tak te¿ napisano nazwisko na dyplo-
mie ukoñczenia Uniwersytetu Jana Ka-

Ulica Stanis³awa Skarzyñskiego
zimierza we Lwowie w 1925 r., na którym
otrzyma³ stopieñ doktora wszechnauk
medycznych, w publikacjach naukowych
(np. w S³owniku lekarzy Ziemi Koœciañ-
skiej Henr yka Florkowskiego) oraz
w biogramie opracowanym przez córkê
Barbarê (maszynopis).
Id¹c tropem wspomnianej reklamy, usta-
li³em, ¿e wszystkie instytucje handlowo-
us³ugowe przy ul. dr. med. Stanis³awa
Skarzyñskiego, z wyj¹tkiem Przychodni
Lekarza Rodzinnego Sp. J., w adresach
podaj¹ ulicê Skar¿yñskiego, co oczywi-
œcie jest b³êdem. Takiej ulicy w Œmiglu
nie ma!!!
Ulica dr. med. Stanis³awa Skarzyñskie-
go jest s³abo oznakowana. Od strony ul.
T. Koœciuszki tabliczek z nazw¹ nie ma
w ogóle. Brak ich te¿ na skrzy¿owaniach
z ul. Jaros³awa Iwaszkiewicza i Alej¹ Bo-
haterów. S¹ natomiast u wylotu ul. Jana

Kiliñskiego. Po lewej stronie, na budyn-
ku, „stara” tabliczka z lat 70. ubieg³ego
wieku z prawid³ow¹ pisowni¹ - rz i po
prawej stronie, na s³upku, nowa z b³êdn¹
pisowni¹ - r¿ (sprawdza³em 19.12.2011).
PS. Potomstwo doktora, z wyj¹tkiem cór-
ki Jadwigi, swe nazwisko pisze przez „rz”.

H. Zbierski
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XIV sesja Rady Miejskiej Œmigla

Kolejna sesja odby³a siê 24 listopa-
da. Radni w kompletnym sk³adzie

podjêli szeœæ uchwa³.
Dwie dotyczy³y lokalnych op³at. Radni
przyjêli na rok 2012 nowe taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz
zbiorowego odprowadzenia œcieków,
a tak¿e uchwalili wysokoœæ dop³aty do
taryfy za œcieki odprowadzane syste-
mem kanalizacyjnym.
Od nowego roku odbiorcy przemys³o-
wi za dostarczenie 1m3 wody zap³ac¹
3,42 z³, a odbiorcy indywidualni 3,10 z³.
Nowe taryfy za odprowadzenie 1m3

œcieków wynios¹ odpowiednio: 6,99 z³
dla œcieków dowo¿onych i 9,57 z³ dla
œcieków odprowadzanych systemem
kanalizacyjnym. W zwi¹zku z tym,
¿e ostatnia cena znacznie wzros³a, rada
przyjê³a uchwa³ê, która wprowadzi do-

p³atê w wysokoœci 1,60 z³ do 1 m3. Podane
kwoty s¹ cenami netto. Po uwzglêdnieniu
dop³aty cena za 1 m3 œcieków dostarcza-
nych systemem kanalizacyjnym wyniesie
7,97 z³. za 1 m3 oraz podatek VAT.
Radni uchwalili tak¿e zmiany w Statucie
Gminy Œmigiel. Niezmieniany od 2003 roku
dokument przede wszystkim wymaga³
wprowadzenia porz¹dkowych zmian, m.in.
wykreœlenia zapisów sprzecznych oraz za-
pisów, które reguluj¹ przepisy wy¿sze.
Wprowadzono tak¿e nowe zapisy, jednym
z nich jest koniecznoœæ powo³ania kapitu³y
w kwestii uchwalania honorowych odzna-
czeñ i wyró¿nieñ. £¹cznie, na 10 posiedze-
niach, komisja doraŸna powo³ana do prac
nad statutem opracowa³a 64 zmiany.
Uchwalona przez Sejm zmiana ustawy
o ochronie œrodowiska spowodowa³a,
¿e œmigielski samorz¹d zobowi¹zany jest

to dostosowania do niej miejscowych ak-
tów prawa, a konkretnie w tym przypad-
ku uchwa³ w sprawie zasad udzielania i roz-
liczania dotacji celowej ze œrodków bud¿e-
tu gminy na lata 2012-2015 na realizacjê
przedsiêwziêæ polegaj¹cych na budowie
przydomowych oczyszczalni œcieków na
terenie gminy oraz dotacji celowej na usu-
wanie odpadów powsta³ych przy likwida-
cji azbestu z obiektów budowlanych zlo-
kalizowanych na obszarze gminy.
Ponadto radni uchwalili miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w obrêbie wsi Morownica.
Przed koñcem roku przewodnicz¹cy zapla-
nowa³ jeszcze dwie sesje: na 15 oraz 29
grudnia. Ostatnia sesja bêdzie poœwiêco-
na bud¿etowi na rok 2012.

AKA

Srebrnym medalem „Za zas³ugi dla
obronnoœci kraju” odznaczeni zo-

stali Stefania i Stanis³aw Kajewscy ze
Starego Bojanowa. Ich trzech synów
wzorowo pe³ni³o zasadnicz¹ s³u¿bê
w Wojsku Polskim. Odznaczenie, przy-
znane przez Ministra Obrony Narodo-
wej, pañstwo Kajewscy odebrali 29 li-
stopada w gabinecie burmistrza Œmi-
gla z r¹k pp³k. dyp. Andrzej Stenki, ko-

Medal za synów mendanta Wojskowej Komendy Uzupe³-
nieñ w Lesznie.
Gratulacje rodzicom z³o¿y³ w imieniu
œmigielskiej spo³ecznoœci burmistrz Wik-
tor Snela. Poza okolicznoœciowym listem
wrêczy³ im publikacjê poœwiêcon¹ „Œmi-
gielskie a, b, c..”. Wyrazi³ jednoczeœnie
uznanie za odpowiedzialne podejœcie do
rodzicielskich obowi¹zków, które przy-
czyni³o siê do obywatelskiej postawy sy-
nów.

AKA
foto A. KasperskaPañstwo Kajewscy otrzymuj¹ srebrny medal

Mieszkañcy Broñska i okolicznych
wsi 19 listopada œwiêtowali od-

danie do u¿ytku wyremontowanej
sali wiejskiej. Gospodarzem uroczy-
stoœci, obok so³tysa Broñska Marci-
na Misia, by³ Jan Pietrzak - radny
Rady Miejskiej Œmigla, a o poczêstu-
nek na sto³ach zadba³y panie z miej-
scowego Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
Wœród zaproszonych osób nie zabra-
k³o burmistrza Wiktora Sneli, zastêp-
cy burmistrza Wies³awy Poleszak-
Kraczewskiej, skarbnika Danuty
Marciniak, Blandyny Pelli - kierow-
nika Wydzia³u Inwestycji oraz osób,
które realizowa³y projekt remontu
œwietlicy i czuwa³y nad jego przebie-
giem.
Obiekt w Broñsku zmieni³ siê we-
wn¹trz jak i na zewn¹trz. W budynku
dokonano wymiany stolarki okiennej
oraz drzwiowej, a tak¿e odmalowano
œciany, zaœ na zewn¹trz odnowiono

W Broñsku œwiêtowali
i odmalowano elewacjê i dokonano wy-
miany pokrycia dachowego. Dodatkowo
na potrzeby œwietlicy zakupiono nowe
krzes³a oraz patelniê elektryczn¹. Sala
wiejska w Broñsku by³a jedn¹ z trzech
wyremontowanych w gminie w 2011 r. Po
gruntownym remoncie s¹ równie¿ obiek-
ty w Sierpowie i Gliñsku.
Projekt remontu wszystkich œwietlic zo-
sta³ finansowany w ramach dzia³ania
„Odnowa i Rozwój Wsi” objêtego Progra-
mem PROW na lata 2007-2013 na obsza-
rze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizo-
wanej przez lokaln¹ grupê dzia³ania
Wielkopolska Lokalna Grupa Dzia³ania
KRAINA LASÓW I JEZIOR z siedzib¹
w Lesznie - ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Umowa z wykonawc¹
robót opiewa³a na niespe³na 500 tysiêcy
z³otych.

AKA
foto archiwum

Panie z KGW w Boñsku

Za wk³ad pracy dziêkowano radnemu
Janowi Pietrzakowi
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Uczniowie szkó³ podstawowych i gim-
nazjów oraz przedszkolacy z gminy

Œmigiel po raz kolejny w³¹czyli siê
w zbiórkê zu¿ytych baterii i akumulato-
rów ma³ogabarytowych w ramach VII
edycji konkursu „B¹dŸ przyjacielem œro-
dowiska”. Jak co roku celem przedsiê-
wziêcia jest zaszczepienie wœród m³ode-
go pokolenia nawyku segregowania
œmieci, by chroniæ œrodowisko przed ich
niew³aœciwym sk³adowaniem.
W akcji organizowanej przez Miejski
Zak³ad Oczyszczania w Lesznie i burmi-
strza Œmigla œmigielskie placówki oœwia-
towe uczestnicz¹ od szeœciu lat.
W grudniu nagrodzono liderów w gro-
madzeniu tych niebezpiecznych odpa-
dów. Najlepszy wynik - 0,6391 kg baterii
w przeliczeniu na jednego ucznia uzyska-
³o Samorz¹dowe Gimnazjum, Szko³a
Podstawowa i Przedszkole w Czaczu,
³¹cznie 181,5 kg. Nagrod¹ dla zwyciêzcy
by³y pomoce dydaktyczne do przedmio-
tów przyrodniczych o wartoœci 600 z³.
Drug¹ nagrodê, cyfrowy aparat fotogra-
ficzny (wartoœæ 500 z³), odebrali ucznio-
wie Szko³y Podstawowej w Œmiglu. Dzie-
ci zebra³y 200,60 kg baterii, co w przeli-
czeniu na jednego ucznia da³o 0,4094 kg.

Czacz liderem zbiórki baterii
Pomoce dydaktycz-
ne do nauki o anato-
mii cz³owieka o war-
toœci 400 z³ zdobyli
wychowankowie Ze-
spo³u Szkó³ w Starej
Przysiece Drugiej.
Zebrali 55 kg baterii
(w przeliczeniu na
ucznia 0,2124 kg).
Dla pozosta³ych uczest-
ników konkursu - Ze-
spo³u Szkó³ w Broniko-
wie i Przedszkola Sa-
morz¹dowego w Œmi-
glu organizatorzy przygotowali dyplomy.
Szko³y filialne w Wonieœciu i ¯egrówku
podlega³y osobnej ocenie. Dzieci z Wo-
nieœcia zebra³y 77,60 kg baterii, czyli
1,8476 kg na ucznia i tym samym zwy-
ciê¿y³y ze szko³¹ filialn¹ w ¯egrówku,
która w przeliczeniu na jedno dziecko
uzbiera³a 1,3818 kg, ³¹cznie 30,40 kg.
Nagrod¹ dla uczniów wonieskiej szko³y
by³a miniwie¿a CD z odtwarzaczem MP3.
Do ¯egrówka powêdrowa³ zestaw gier
i puzzli.
Rozdanie nagród odby³o siê w Centrum
Kultury w Œmiglu, 8 grudnia. Nagrody

wrêczyli: Wiktor Snela oraz Gra¿yna
Domachowska, pracownik MZO w Lesz-
nie. Dzieci ze szko³y w Czaczu oraz
¯egrówku przygotowa³y przedstawienie.

AKA, foto M. Dymarkowska

Pokaz ekologicznej mody

Przedstawiciele zwyciêskiej szko³y z Czacza

Zdobywcy drugiego miejsca

Dzieci z Wonieœcia zebra³y 77,60 kg baterii Pomoce dydaktyczne trafi³y do szko³y w Starej Przysiece Drugiej

Dyplom dla Bronikowa
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Niedawno odby³ siê XV Wielkopolski
Konkurs Plastyczny na Najpiêk-

niejsz¹ Kartê Bo¿onarodzeniow¹ - Ple-
szew 2011. Jak co roku, dzieci z sekcji
plastycznej Centrum Kultury w Œmiglu
wziê³y w nim udzia³. Komisja oceni³a pra-
ce na pocz¹tku miesi¹ca, a 17 grudnia
wrêczono nagrody.
Jedn¹ z nagród otrzyma³a szeœcioletnia
Zosia ¯ak ze Œmigla. Wraz z rodzicami
Zosia pojecha³a 17 grudnia po odbiór na-
grody do Pleszewa. Przed œwiêtami Bo-
¿ego Narodzenia by³ to niew¹tpliwie piêk-
ny prezent i radoœæ dla ma³ej Zosi. I jej
rodziców równie¿. Na zdjêciu prezentu-
jemy nagrodzon¹ kartkê. Gratulujê!

Instruktor plastyki T. Szulc

Nagroda dla Zosi!

Tak Zosia cieszy siê z nagrody Nagrodzona kartka

Żeńcy tańczyli i kolędowali

Najstarsza grupa zespo³u Kolêdnicy

Krakowiacy na scenie

Tañce krzczonowskie

Kolêd¹ „W ¿³obie le¿y...” Zespó³ Pie-
œni i Tañca „¯eñcy Wielkopolscy”

rozpocz¹³ ostatni Koncert Gwiazdkowy,
który odby³ siê w Centrum Kultury
w Œmiglu. Wyst¹pi³y w nim wszystkie
grupy zespo³u  cztery taneczne oraz
dwie kapele. Zaprezentowano nie tyl-
ko stare i dobrze znane uk³ady, takie
jak Rzeszów, Wielkopolskê Zachodni¹
czy górali Beskidu Œl¹skiego, ale i daw-
no nietañczone: Krzczonów i Krako-
wiaków Wschodnich. Du¿e brawa ze-
bra³a najm³odsza grupa za ¿ywio³owe
wykonanie uk³adu tañców górali Beski-
du Œl¹skiego. Zespó³ zaprezentowa³
tak¿e kolêdy. Publicznoœæ us³ysza³a
miêdzy innymi: „Gdy siê Chrystus ro-
dzi”, „Przybie¿eli do Betlejem”, „Do
szopy, hej, pasterze”, „Lulaj¿e, Jezu-
niu”, „Graj, Dudka, graj” czy „Œliczna
Panna”. Zaprezentowano te¿ scenki z
ludowymi ¿yczeniami, w których wy-
st¹pi³y postacie charakterystyczne dla
grup kolêdniczych, turoñ, gwiazda be-
tlejemska, diabe³ i œmieræ. Kolêdy
prawdopodobnie niebawem zespó³ za-

prezentuje podczas koncertu w jednym
ze œmigielskich koœcio³ów.
Koncer t Gwiazdkowy organizowany
jest przez zespó³ od 2007 roku, zawsze
w niedzielê poprzedzaj¹c¹ œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia i z roku na rok przy-
ci¹ga coraz wiêksz¹ widowniê. W tym
roku nie tylko zabrak³o miejsc siedz¹-

cych, ale i o stoj¹ce nie by³o ³atwo.
Kadra zespo³u, tancerze i muzycy sk³a-
daj¹ czytelnikom, sympatykom zespo-
³u i mi³oœnikom folkloru ¿yczenia spe³-
nienia marzeñ, zdrowia i wszelkiej po-
myœlnoœci w nowym roku.

Rafa³ Rosolski
foto M. Dymarkowska
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Dobre Anio³y to jeden z trzech tema-
tów IV Wielkopolskiego Przegl¹du

Twórczoœci Plastycznej Osób Niepe³no-
sprawnych „Inny œwiat jest tu”. Takich
dobrych anio³ów 2 grudnia w Centrum
Kultury w Œmiglu goœci³o wielu. Na uro-
czyst¹ galê podsumowuj¹c¹ przegl¹d
oraz obchody Dnia Wolontariatu przybyli
ludzie o ciep³ych sercach i artystycznych
duszach.
Gala by³a okazj¹ do z³o¿enia podziêko-
wañ oraz uhonorowania osób, które znaj-
duj¹ czas, a przede wszystkim chêæ do
pomagania innym. Wolontariat to piêk-
na idea, która podnosi godnoœæ cz³owie-
ka, osoba, która otrzymuje pomoc, odbie-
ra te¿ sygna³, ¿e jest dla kogoœ wa¿na,
albowiem w swoim trudnym po³o¿eniu
nie pozostaje osamotniona. Z drugiej
strony - udzielanie siê jako wolontariusz
uwra¿liwia na cierpienia innych, poma-
ga zrozumieæ zachowania i postawy,
kszta³tuje prawdziwe cz³owieczeñstwo.
Jak siê okazuje, w gminie Œmigiel mamy
wielu ludzi wype³niaj¹cych tê piêkn¹
ideê. Szkolny Klub Wolontariusza dzia³a
w Gimnazjum w Œmiglu, gdzie organizo-
wany jest z udzia³em Stowarzyszenia
INGA, aktywni s¹ uczniowie szkó³ w Bro-
nikowie, Czaczu i Starym Bojanowie.
Nawet m³odsze dzieci z ¯egrówka maj¹
swój udzia³ w pomaganiu innym.

Gala Dobrych Anio³ów

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu
tak¿e w³¹czy³ siê w promocjê wolontaria-
tu - przez ca³y rok w partnerstwie z Ze-
spo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie i Centrum Kultury w Œmi-
glu realizowano projekt „Uwolnij swoje
mo¿liwoœci”. Celem projektu by³o miê-
dzy innymi powo³anie Centrum Wolon-
tariatu oraz promocja idei dzia³alnoœci
wolontar ystycznej. Centrum skupia
23 wolontariuszy, którzy z oœrodkiem
podpisali umowy. M³odzi wolontariusze
zostali objêci opiek¹ koordynatora Cen-
trum Wolontariatu Karoliny Majorek
oraz przeszli odpowiednie szkolenia.
Z pewnoœci¹ zdobyte doœwiadczenia
i umiejêtnoœci bêd¹ procentowa³y w przy-

sz³oœci, przynios¹ korzy-
œci zarówno wolontariu-
szom jaki i osobom z ich
otoczenia. Wolontariusze
podejmowali wiele cieka-
wych inicjatyw, udzielali
korepetycji, pomagali sa-
motnym matkom w opie-
ce nad dzieæmi, s³u¿yli
wsparciem osobom star-
szym. Zorganizowali te¿
piknik dla dzieci i m³o-
dzie¿y z rodzin objêtych
wsparciem wolontariatu,
prowadzili zajêcia komputerowe, prze-
prowadzili du¿¹ gminn¹ imprezê dla se-
niorów, uczestniczyli w akcjach porz¹d-
kowych - w Domu Pomocy Spo³ecznej dla
dzieci niepe³nosprawnych w Wielkiej
Wsi, porz¹dkowali zaniedbane groby na
œmigielskim cmentarzu.
Wolontariat to nie tylko domena m³o-
dych, to wola pomagania przez ca³e ¿ycie.
Takie osoby zna Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nospraw-
nej „Œwiat³o Nadziei” oraz Warsztaty Te-
rapii Zajêciowej w Koœcianie. Uroczy-
stoœæ i obchody Dnia Wolontariatu by³y
wspania³¹ okazj¹ do z³o¿enia podziêko-
wañ tym skromnym, ale wielkim lu-
dziom, którzy wspieraj¹ osoby niepe³no-
sprawne. Mi³e upominki - figurki anio³-
ków z sercem przygotowali dla nich
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêcio-
wej.
Zarz¹d Stowarzyszenia w sposób szcze-
gólny uhonorowa³ statuetk¹ Motyla Na-
dziei Zdzis³awa Gidaszewskiego, przed-
siêbiorcê z Oborzysk Starych, za bezin-
teresowne wsparcie osób niepe³nospraw-
nych i pomoc rodzinom w kryzysie, kie-
dy trzeba, nawet ciê¿k¹ prac¹ fizyczn¹.
Podczas uroczystoœci podziwiano prace
nades³ane na IV Wielkopolski Przegl¹d
Twórczoœci Plastycznej Osób Niepe³no-

sprawnych „Inny œwiat jest tu”. Przegl¹d
obejmowa³ trzy tematy „Pomagam”, „Do-
bre Anio³y” oraz „Mój inny œwiat”, w tech-
nikach - malarstwo, rysunek, grafika oraz
ceramika.
Na konkurs wp³ynê³o 100 prac od 79 auto-
rów z 31 wielkopolskich placówek oraz od
dwóch twórców indywidualnych. Nagro-
dy i wyró¿nienia ufundowane zosta³y przez
Gminê Miejsk¹ Koœciana, Starostwo Po-
wiatowe w Koœcianie, PFRON, Gminê
Œmigiel. Nagrodzono prace Kamilli Le-
œnej z WTZ Koœcian, Anny Szparag
z WTZ Swarzêdz i Izabeli Winkiel
z WTZ Poznañ. Dodatkowo wyró¿nio-
no jeszcze siedemnastu niepe³no-
sprawnych artystów. Ka¿dy z uczest-
ników przegl¹du wróci³ do domu z upo-
minkiem.
Goœcie mogli na bogatym bazarku œwi¹-
tecznym zakupiæ wyroby uczestników
Warsztatu Terapii Zajêciowej w Koœcianie.
Spotkanie by³o prawdziw¹ uczt¹ arty-
styczn¹ nie tylko z powodu prac uczestni-
cz¹cych w przegl¹dzie. Przed goœæmi wy-
st¹pi³y Emilia Ziegler i Anna Tomaszew-
ska ze „Studia Piosenki MUZOL”, dzia³a-
j¹cego przy Centrum Kultury w Œmiglu.
Ciekawe spotkanie muzyki z poezj¹ zapro-
ponowali artyœci scen polskich i œwiato-
wych, skrzypaczka Marta Paw³owska,
poeta, aktor i spo³ecznik Tomasz Paw³ow-
ski oraz pianista S³awomir Sikora.
Przegl¹d artystyczny, koncert, uroczyste
podsumowanie dzia³alnoœci wolontariatu,
smaczny poczêstunek ³¹czy³y ze sob¹ to,
co w ¿yciu wa¿ne zarówno dla ducha jak
i cia³a, a wiêc fantazjê, mi³oœæ, ¿yczliwoœæ
i otwarcie na drugiego cz³owieka. Z praw-
dziw¹ przyjemnoœci¹ przy pe³nej sali
w przeddzieñ Miêdzynarodowego Dnia
Osób Niepe³nosprawnych oraz Dnia Wo-
lontariatu spotkali siê ludzie, którzy w na-
sze ¿ycie wnosz¹ ciep³o i radoœæ.

B.Kuderska, foto M.DymarkowskaZdzis³aw Gidaszewski z Motylem Nadziei

M³odzi wolontariusze

Figurki anio³ów w podziêkowaniu za wsparcie
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Przygotowania do miko³ajek w œmi-
gielskim Centrum Kultury rozpoczê-

³y siê ju¿ we wrzeœniu. Sygna³em by³ te-
lefon do biblioteki od dyrektora Kurasiñ-
skiego: „Dziewczyny, zarz¹dy osiedli
przy³¹czaj¹ siê do imprezy miko³ajkowej,
musimy pomyœleæ nad programem”. Pod-
œwiadomie wiedzia³yœmy, o co szefowi
chodzi - teatrzyk kukie³kowy. Przez ty-
dzieñ w rozmowach kuluarowych poru-
szano temat przedsiêwziêcia. Dlaczego
nie, przecie¿ dwa nam ju¿ jako tako wy-
sz³y. No i machina ruszy³a. Najistotniej-
szy jest zawsze scenariusz. Musi byæ czy-
telny dla m³odego odbiorcy, mieæ tema-
tykê stosown¹ do okazji i gwarantowaæ
wykonalnoœæ realizuj¹cym go amatorom.
O takim przypomnia³a sobie Barbara.
Wioletta Piasecka pisze bardzo piêkne
bajki, a jedn¹ z nich „O królewnie, pie-
karczyku i pieczeniu chleba” zaadapto-
wa³a na teatrzyk kukie³kowy. Scenariusz
wiêc mamy gotowy, tylko czy bêdziemy
w stanie go zrealizowaæ? Spotkanie trój-
ki bibliotekarek Marleny Nowak, Kazi
Styziñskiej i Basi Mencel w pewien
czwartek rozwia³o wszystkie w¹tpliwoœci.
Przy kawie bibliotekarki analizowa³y sce-
nariusz, przeœcigaj¹c siê w pomys³ach.
Dopracowany scenariusz ze szczegó³o-
wymi wskazówkami trafi³ do Tolka Szul-
ca, osoby odpowiedzialnej za scenogra-
fiê, Lidki Skrzypczak, która jak nikt inny
potrafi wyczarowaæ przepiêkne kukie³ki
i Piotra Majera, dbaj¹cego o najdrobniej-
sze szczegó³y techniczne i muzyczne.
Obsadzaniem ról i castingiem zajê³a siê
najbardziej obeznana w firmie z mikro-
fonem Basia. Ostatecznie zdecydowa³a,
¿e bohaterów bajki bêd¹ dubbingowali:
króla - Piotr Majer, szambelana Bonifa-
cego - Adam Bia³as, królewnê Zuzanê -
¯aneta Klecha, damê dworu - Marlena
Nowak, królow¹ - Basia Mencel, ksiêcia

Miko³ajki od kuchni
i  szewca -  Kar ol
Skrzypczak, ksiêcia II
i krawca - Jacek Bed-
narczyk, ksiêcia Alfre-
da - Józef Majchrzak,
z³otnika, rolnika i pie-
karczyka - Piotr B³asz-
kowski. Rolê damy
dworu i szambelana
Bonifacego na ¿ywo
wziêli na siebie Basia
i Józef. W paŸdzierni-
kowe wtorki i czwart-
ki Gminne Centrum Informacji zamienia-
³o siê w pracowniê lalkarsk¹. Lidka
wspólnie z Marlen¹ i Asi¹ Boroñ zajmo-
wa³y siê przygotowaniem kukie³ek, co
niestety odbywa³o siê trochê kosztem
pracy merytorycznej, ale, jak to siê mówi,
coœ za coœ. Na pocz¹tku listopada w przy-
gotowanym przez Piotra Majera studiu

zebra³a siê ca³a ekipa i nagraliœmy swoje
g³osy. Tutaj nieocenion¹ pomoc¹ s³u¿y³
nam jak zwykle syn Piotra, Micha³. To
w³aœnie on wszystko póŸniej montowa³.
Podczas nagrania zadziwi³ nas swoimi
zdolnoœciami aktorskimi Piotr Baszkow-
ski. Trzeba przyznaæ, ¿e nie znaliœmy go
od tej strony. Pracê w zespole aktorskim
na przysz³oœæ ma pewn¹. W listopadzie
do pracy zabrali siê lalkarze: Asia Boroñ.
Marlena Nowak, Ewa Wojtkowiak, Lid-
ka Skrzypczak, ̄ aneta Klecha. Pierwsze
próby odbywa³y siê w GCI. Tydzieñ

przed spektaklem zmontowano sceno-
grafiê i mo¿na by³o przyst¹piæ do prób
generalnych. Efekty swojej pracy „Samo-
zwañczy centrowy teatrzyk kukie³kowy"
zaprezentowa³ czwartego grudnia, pod-
czas spotkania miko³ajkowego. Przecie¿
to œwiêty Miko³aj zamówi³ przestawienie.
On sam przyby³ na salê po przedstawie-
niu z workami pe³nymi s³odyczy, które
dla odmiany zamówi³y dla dzieci œmigiel-
skie zarz¹dy osiedli. Miko³aj pojawia³ siê
równie¿ na sali widowiskowej przez na-
stêpne dwa dni zaraz po zakoñczeniu
spektakli dla szkó³. W sumie spektakl
obejrza³o prawie tysi¹c dzieci. Zafrapo-
wane buzie m³odych widzów z zaintere-
sowaniem œledz¹cych losy bohaterów
przedstawienia œwiadczy³y o tym, ¿e na-
sza praca nie posz³a na marne.

B.M.
 foto M. Dymarkowska

Spektakl obejrza³o prawie tysi¹c dzieci

Kolejka do Œwiêtego Miko³aja

Aktorzy po wystêpie

Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia bi-
bliotekê w Czaczu odwiedzi³y dzie-

ci z kl. II b z wychowawczyni¹. Bibliote-
karka opowiedzia³a im o tradycji tych
piêknych œwi¹t. Jak zawsze przy takich
spotkaniach nie oby³o siê bez czytania,
tym razem „Opowieœci œw. Miko³aja pier-
nikami pachn¹cej”. Na koniec dzieci wy-
kona³y anio³ki z papieru, które mo¿na po-
dziwiaæ w bibliotece.
Tradycyjnie z okazji dnia œw. Miko³aja
biblioteka w Czaczu organizuje spotka-
nie. Tym razem odby³o siê ono 7 grud-

Tradycje bo¿onarodzeniowe
nia, a w jego przygotowanie w³¹czy³a siê
równie¿ bibliotekarka z Nieta¿kowa -
Marlena Nowak. Dzieci przywita³y Miko-
³aja wierszem „Kochany Miko³aju, przy-
b¹dŸ do nas z dalekiego kraju...”. Na po-
cz¹tku wys³ucha³y czytanego przez go-
œcia opowiadania z ksi¹¿ki pt. „Historie
o Bo¿ym Narodzeniu”. Nastêpnie on wy-
s³ucha³ wierszyków i piosenek wykona-
nych przez dzieci. Po wspólnej zabawie
Miko³aj wrêczy³ maluchom s³odkoœci.

J.B.
foto J. Boroñ Spotkanie z Miko³ajem w Czaczu
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 Wybrane wiadomości o grodziskach Ziemi Śmigielskiej

Najbardziej znane, zbadane i opisane
jest powsta³e 4 tysi¹ce lat temu gro-

dzisko w Bruszczewie k. Œmigla. Warto
wiêc wskazaæ na inne „m³odsze” grodzi-
ska, znajduj¹ce siê w Bia³czu Starym,
Czaczu i Przysiece.
Historyk Jan Dylik tak definiowa³ grodzi-
sko: „Istotê grodziska stanowi nasyp ziem-
ny, wzniesiony dla obronnoœci miejsca.
Konstrukcja ziemna i charakter obronny
to cechy wyró¿niaj¹ce grodzisko”. Uczeni
wskazuj¹ na grody, które stanowi³y miej-
sce schronienia okolicznej ludnoœci, a
tak¿e na grody maj¹ce znaczenie admi-
nistracyjne i kultowe. Najwa¿niejsze jed-
nak by³y te, które mia³y charakter mili-
tarny, a zwane by³y czêsto „stra¿nicami
pogranicznymi”. Jako miejsce budowy
grodów wykorzystywano tereny po³o¿o-
ne w pobli¿u rzek, jezior, bagien lub
wzniesieñ. Potwierdza³ to w X w. arabski
dziejopisarz Ibrahim ibn Jakub. O obron-
noœci grodu decydowa³o jego po³o¿enie,
otaczaj¹ca go fosa, zasieki, podwale
i wa³y. Wysokoœæ wa³ów siêga³a od 4 do
12 m, a szerokoœæ wynosi³a 3-20 m. Wa³y
by³y budowane z ziemi, gliny, drewna i
kamieni.
Autorzy opracowania „Z najdawniejszych
dziejów Ziemi Koœciañskiej” twierdz¹, ¿e
w okresie wczesnego œredniowiecza do-
lina œrodkowej Obry wraz z jej dop³ywa-
mi by³a zamieszkiwana przez ludnoœæ
niewielkiego plemienia, które stworzy³o
na obszarze oko³o 800 km2 sieæ grodów
obronnych. Zachowa³y siê pozosta³oœci
po 16. Grody te czêsto stanowi³y oœrodek
mieszkaj¹cych w pobli¿u wspólnot lokal-
nych, by³a to czasem „...jedna rozleg³a

wieœ np. przy grodzie w Bruszczewie, czê-
œciej niewielkie kilkuzagrodowe osady ota-
cza³y wianuszkiem gród obronny. W gro-
dzie stale zamieszkiwa³ jedynie, jak siê
przypuszcza - naczelnik ca³ej wspólnoty
z rodzin¹, póŸniej zapewne z nieliczn¹ dru-
¿yn¹”. W okresie tworzenia siê silnej w³a-
dzy pañstwowej w IX i X wieku wiele gro-
dów plemiennych zosta³o opuszczonych
lub zniszczonych. Wspomniane wy¿ej
grodziska Ziemi Œmigielskiej znajduj¹ siê
w ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Poznaniu. Ludwik
Gomolec pisa³: „O znacznej gêstoœci zalud-
nienia okolic Œmigla w okresie od wieku
VII do XII œwiadczy pokaŸna stosunkowo
liczba grodów (grodzisk). Bez grodu wów-
czas, jak siê wydaje, nie mo¿e obejœæ siê
wiêksze lub mniejsze skupienie ludnoœci”.
Wspomina tak¿e, ¿e archeolodzy znaleŸ-
li w nich najrozmaitsze zabytki kultury
materialnej. Spoœród zachowanych
szcz¹tków grodzisk przewa¿a³y grodzi-
ska pierœcieniowate, a póŸniejsze pocho-
dz¹ce z X lub XI wieku by³y sto¿kowate.
Wspomniane ju¿ grodzisko w Bia³czu
Starym, wg materia³ów bêd¹cych w po-
siadaniu Urzêdu Ochrony Zabytków,
znajduje siê na podmok³ej ³¹ce, 1700 m
na p³n.-zach. od Bia³cza Starego, 250 m
na wsch. od Kana³u Obrzañskiego, przy
drodze Bia³cz Stary - leœniczówka Prêt-
kowice. Jest to grodzisko wklês³e, z wa-
³em zbudowanym z ziemi i popio³u. Pier-
wotnym  materia³em by³o jednak drew-
no, które po spaleniu zamienia³o siê
w popió³. Wysokoœæ wa³u wynosi 4-5 m,
szerokoœæ do³em 25 m, a gór¹ 2-3m. Na
terenie grodziska znaleziono szereg

u³amków naczyñ glinianych, ³y¿wê, ko-
œci zwierzêce itd. Przed II wojn¹ odnoto-
wano próbê zniwelowania grodziska.
Z podobnym przypadkiem spotkano siê
kilka lat temu, co wymaga³o interwencji
w³adz. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wydarze-
nia te œwiadcz¹ o niskiej œwiadomoœci
o tym, czym s¹ te obiekty.
W Czaczu z kolei znajduj¹ siê 2 grodzi-
ska. Jedno z nich tu¿ za parkiem, od jego
p³d. strony, a drugie o 450 m na p³n. wsch
od mostu przez Samicê. Jest ono sto¿ko-
wate, czworoboczne, ma owalny sto¿ek
o œrednicy 30 m, wysokoœci 4 m. Znale-
ziono tam skorupy gliniane i spalon¹
koœæ. Bujna roœlinnoœæ wokó³ grodziska
zwanego „£ys¹ Gór¹” lub „¯abi¹ Gór¹”
wskazuje na znajduj¹c¹ siê tam kiedyœ
fosê.
Grodzisko w Przysiece po³o¿one jest oko-
³o 400 m na p³n. od Przysieki Polskiej,
150 m na wsch. od drogi Bruszczewo-
Przysieka Stara i oko³o 500 m od Sami-
cy, na suchym miejscu opadaj¹cym ku
dolinie rzeki. Jest to grodzisko wklês³e
od strony wsch. nieco zniszczone, otoczo-
ne fos¹. Od strony p³d. zach. jest zaklê-
œniecie w wale (brama). W tej partii znaj-
duje siê niewielkie podwale. Ca³kowita
szerokoœæ grodziska wynosi 70 m, wnê-
trze 35 m, szerokoœæ wa³u 10 m, a wyso-
koœæ 2,56-3,15m. Stwierdzono tam co
najmniej 2 fazy osadnictwa. M³odsze osa-
dzone jest na ruinach wczeœniejszego
grodziska. Warto podczas wêdrówek
w okolicach Œmigla zwróciæ uwagê na te
obiekty i strzec je dla potomnych przed
dewastacj¹.

Jan Pawicki

W  Przedszkolu Samorz¹dowym
           w Œmiglu przy ul. Leszczyñskiej
odby³o siê 1 grudnia niezwyk³e przed-
stawienie. Aktorami byli nauczyciele.
Ka¿dy z nich przygotowa³ dla siebie strój
(wró¿ka, sroka, zaj¹c, nietoperz, kaczka,
¿aba, sowa, lis, wiewiórka). Treœæ teatrzy-
ku nawi¹zywa³a tematyk¹ do tradycji an-
drzejkowych. Przedstawienie by³o przy-
jête przez m³odych widzów z wielkim za-
skoczeniem i dum¹, ¿e ich panie, prze-

brane, wystêpuj¹ na
scenie. Aktorom gra
przed dzieæmi sprawi-
³a wiele radoœci i ju¿
planuj¹ nastêpn¹ nie-
spodziankê dla swo-
ich podopiecznych.
¯yczymy powodze-
nia!

J. Pawlicka
foto archiwum

Wró¿by na polanie

Aktorzy na scenie
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Zarz¹d Osiedla nr 3 w Œmiglu zorga-
nizowa³ op³atkowe spotkanie dla

najstarszych mieszkañców. Przy wi-
gilijnym stole w restauracji „Mar ta”
seniorzy spotkali siê 15 gr udnia.
Z zaproszenia przewodnicz¹cej za-
rz¹du Danuty Strzelczyk skorzysta-

Seniorzy Osiedla nr 3 ³amali siê op³atkiem
³o 30 osób, a tak¿e
ksi¹dz dziekan Tade-
usz Fo³czyñski.
Spotkaniu towarzyszy-
³y œwi¹teczne ¿yczenia
przy op³atku, wspólna
modlitwa, œpiewanie
kolêd. Dla uczestników
osiedlowej wigilii za-
rz¹d przygotowa³ upo-
minki.

AKA
fot. D. Strzelczyk

Wigilijne spotkanie mieszkañców Osiedla nr 3

„Z szumem œmigie³ wiatraków i z kolêd¹
na ustach przybyliœmy do Was, aby prze-
kazaæ dary od naszych kolegów i kole¿a-
nek ze Szko³y Podstawowej w Œmiglu”

Takimi s³owami uczniowie kó³ka ka-
techetyczno-ar tystycznego, jako

wspó³organizatorzy akcji „Dzieci-dzie-
ciom”, i przedstawiciele uczniów Szko³y
Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja
Œmiglu, 14 grudnia rozpoczêli wizytê
w Domu Dziecka w Bodzewie.
27 dzieci z opiekunami A. Wleklik, I. Ra-
tajczak i K. Biniaœ przekaza³o s³odycze,
przybory szkolne i zabawki pod choinkê

Dzieci - dzieciom
swoim rówieœnikom.
Uczniowie zaprezentowali zdolnoœci ak-
torskie i wokalne w roli kolêdników,
wprowadzaj¹c wszystkich w magiê œwi¹t.
Nastêpnie, przy zabawie integracyjnej,
nawi¹zali znajomoœci z dzieæmi z Bodze-
wa. Spotkanie to zrobi³o na wszystkich
mi³e wra¿enie, a cytat „my piêknie siê
sk³onimy i za rok tu powrócimy” wyja-
œnia wszystko.
Organizatorzy akcji, której g³ównym ce-
lem by³o kszta³towanie w dzieciach od-
powiedzialnoœci, wra¿liwoœci i s³u¿by
drugiemu cz³owiekowi, dziêkuj¹ uczniom

Akcja pisania listów w obronie praw
cz³owieka, w któr¹ zaanga¿owali siê

uczniowie Zespo³u Szkó³ w Czaczu, do-
bieg³a koñca. Podczas maratonu powsta-
³o 46 listów, o 30 wiêcej ni¿ w roku ubie-
g³ym. Ich adresaci skupili siê na czterech
tematach: apelu o likwidacjê obozu pra-
cy w Yodok w Korei Pó³nocnej - 13 listów,

Maraton pisania listów
apelu o uwolnienie Jabbara Savalana, któ-
ry odbywa karê wiêzienia za wpis na Fa-
cebooku - 20 listów. Osiem osób napisa-
³o do samego Jabbara, staraj¹c siê wes-
przeæ go w trudnych chwilach. Aby pi-
sz¹cym listy uczniom zapewniæ odpo-
wiedni klimat, podczas maratonu prezen-
towane by³y filmy przedstawiaj¹ce przy-

padki ³amania praw cz³owieka na œwie-
cie. Ka¿dy uczestnik zosta³ poczêstowa-
ny „ciasteczkiem Polskiej Prezydencji”.
Organizatorem maratonu w Czaczu by³
Szkolny Klub Europejski. Akcjê obser-
wowali doroœli mieszkañcy Czacza oraz
dziennikarze lokalnych pism.
Ilona Konieczna - koordynator maratonu

naszej szko³y i ich rodzicom za przeka-
zane dary.

A. Wleklik
foto archiwum

M³odzi  kolêdnicy w Bodzewie
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W Szkole Filialnej w ¯egrówku pod-
sumowano ogólnopolsk¹ kampa-

niê „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”. Naj-
pierw uczniowie spotkali siê z higienistk¹
szkoln¹ Jolant¹ Bremborowicz. Pielê-
gniarka opowiada³a dzieciom, co to zna-
czy byæ zdrowym, od czego zale¿y nasze
zdrowie i jak o nie dbaæ. Zwróci³a uwagê
na czystoœæ osobist¹, odpowiednie od¿y-
wianie i ubieranie siê w zale¿noœci od
pogody. Potem przeprowadzono Kon-
kurs Wiedzy Zdrowotnej. Uczniowie od-
powiadali na pytania dotycz¹ce zdrowia,
czystoœci i udzielania pierwszej pomocy.

Podsumowanie

Higienistka ocenia³a poprawnoœæ odpo-
wiedzi i przyznawa³a punkty. Pierwsze

miejsce zajê³a Roksana Waszyk z klasy I.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody,
a wyró¿nieni uczniowie tak¿e dyplomy.
W ramach podsumowania kampanii zor-
ganizowano II Miko³ajkowy Turniej Teni-
sa Sto³owego. Tu na zwyciêzców czeka³y
medale. Mecze by³y bardzo zaciête. Liczy³
siê ka¿dy zdobyty punkt. Z³oty medal po
pasjonuj¹cym pojedynku wywalczy³ Wik-
tor Lorenc z klasy III, pokonuj¹c Oliwiê
Szuster z klasy I. Zuzanna Skoracka z kla-
sy III zdoby³a medal br¹zowy.

E. Lemañska
foto archiwum szko³y

Zdobywcy medali z kolegami

Przedszkolaków w Szkole Filialnej
      w ¯egrówku odwiedzi³ niecodzienny
goœæ. 9 grudnia zjawi³ siê u nich Marcin

Odwiedzi³ ich górnik

Drapa³a, in¿ynier górnik z oddzia³u zie-
lonogórskiego PGNiG. Górnik zaprezen-
towa³ dzieciom mundur wraz z czapk¹

z bia³ym pióropuszem. Dzieciom szcze-
gólnie podoba³o siê czako w zielonym
i czerwonym kolorze, które mog³y poko-
lorowaæ. Dowiedzia³y siê tak¿e, sk¹d siê
bierze ropa naftowa i gaz ziemny, i jakie
jest ich zastosowanie. Z okazji niedawnej
„Barbórki” oraz zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia dzieci z³o¿y³y goœciowi
œwi¹teczne ¿yczenia. Spotkanie odby³o
siê w ramach akcji „Górnik w przedszko-
lu 2011” organizowanej przez PGNiG SA
Oddzia³ w Zielonej Górze.

Agnieszka £ochowicz
foto archiwum szko³yin¿. Marcin Dropa³a wœród dzieci

Pami¹tkowe zdjêcie

Od 2002 roku w dniu 25 listopada
obchodzony jest Miêdzynarodo-

wy Dzieñ Pluszowego Misia. W tym
roku œwiêtowaliœmy tak¿e w naszej
szkole. Dzieci z klas I-III i oddzia³u
przedszkolnego Szko³y Podstawowej
w Starej Przysiece Drugiej oraz szko-
³y filialnej w Wonieœciu wziê³y udzia³
w zajêciach o misiach. Bibliotekarka
Ewa Kramer-Cholewiñska przedstawi-

Pluszowe œwiêto
³a dzieciom historiê plu-
szowego misia oraz role,
w jakie wciela³ siê boha-
ter, w postaci prezentacji
multimedialnej pt. „Mi-
sie w literaturze i filmie”.

E. Kramer-Cholewiñska
foto

archiwum szko³y
Œwiêto misia w Starej Przysiece Drugiej
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W ostatni weekend listopada odby³o
siê pierwsze spotkanie robocze na-

uczycieli szkó³ partnerskich - Gimnazjum
w Œmiglu i Leonhard-Wagner-Gymna-
sium we Schwabmünchen - w sprawie re-
alizacji nowego projektu w ramach pro-
gramu kierowanego przez Agencjê Na-
rodow¹ w Warszawie „Comenius”
pn. „Co czytaj¹ m³odzi Europejczycy?”.
Spotkanie zosta³o zaplanowane ju¿ na
etapie wnioskowania projektu. Alfred
Vogler z ¿on¹ Mechtild, dyrektor gimna-
zjum w Œmiglu, koordynatorzy i nauczy-
ciele zaanga¿owani w projekt uzgodnili
wspólne dzia³ania, m.in. termin wytypo-
wania 10 wybranych przez m³odzie¿
z Polski i Niemiec ksi¹¿ek z listy lektur
i spoza niej, czas czytania i sposób g³oso-

Co czytaj¹ m³odzi Europejczycy?

wania na najbardziej ulubion¹ ksi¹¿kê,
która stanie siê nastêpnie podstaw¹ do
napisania audiobooka i nakrêcenia filmu.
Pracowity dzieñ zakoñczy³ siê wspólnym
obiadem. Reszty dnia dope³ni³ spacer uli-
cami Œmigla tradycyjnym szlakiem Co-
meniusa. Niedziela by³a poœwiêcona na

zapoznanie goœci z najbli¿sz¹ okolic¹, Ko-
œcianem i Lesznem. Po po³udniu nasi
goœcie z Niemiec mogli „zanurzyæ siê
w polskoœci”, czyli pos³uchaæ muzyki lu-
dowej z okazji II Festiwalu Muzycznego
o „Ignysiowy Laur”.
Nastêpne spotkanie zaplanowano na
pocz¹tek marca 2012, wówczas nauczy-
ciele i koordynatorzy ze Œmigla pojad¹
do Schwabmünchen i omówi¹ postêpy
dzia³añ projektu oraz zaplanuj¹ jego
dalszy przebieg ze szczególnym uwzglêd-
nieniem czerwcowej wymiany m³odzie-
¿owej w Œmiglu. Czas do marca wype³-
ni z pewnoœci¹ solidna praca obu stron
projektu.

Wojciech Adamczewski
foto archiwum

Uczestnicy roboczego spotkania

Stosunki polsko-niemieckie od za
wsze by³y (niestety...) obci¹¿one

okrucieñstwem II wojny œwiatowej, czy
wczeœniej piêtnem Zakonu Krzy¿ackie-
go. Zwyciêska bitwa pod Grunwaldem
w 1410 roku uros³a do rangi symbolu
jako jedno z nielicznych przyk³adów po-
konania naszych zachodnich s¹siadów.
Nie jest ³atwo przekonaæ, zw³aszcza Po-
laków, ¿e w ponad tysi¹cletniej historii
obu narodów znacznie wiêcej by³o okre-
sów pokoju i wspó³pracy spo³eczno-go-
spodarczej ni¿ konfliktów politycznych
i zbrojnych.
W³aœnie temu s³u¿y wystawa w berliñ-
skim muzeum im. Martina Gropiusa. Sta-
nowi¹ j¹ zbiory wielu muzeów z Polski
i Niemiec, które przywieziono do Berli-
na dla uczczenia wspólnej historii. Wy-
stawa zaczyna siê chronologicznie, tj. od
966 roku, czyli od chrztu Polski przyjê-
tego przez Mieszka I. Sporo miejsca po-
œwiêcono postaci œw. Wojciecha, patrona
Polski - biskupa z Pragi, który w roku
977 poniós³ mêczeñsk¹ œmieræ z r¹k
pogan na terenach dzisiejszej Polski
podczas misji chrystianizacji plemion
pogañskich. Wielki zwolennik œw. Woj-
ciecha - Boles³aw I Œmia³y przewióz³
jego cia³o do Gniezna i  pochowa³
w podziemiach katedr y. Na wieœæ
o œmierci biskupa cesarz niemiecki Ot-
ton III uda³ siê do Gniezna, gdzie odda³
mu zas³u¿on¹ czeœæ. Przy tej okazji spo-
tka³ siê z Boles³awem, a odby³o siê to
w roku 1000 i przesz³o do historii nie
tylko z powodu okr¹g³ej daty. W³adcy za-

Wystawa w Berlinie - „DRZWI w DRZWI.
POLSKA - NIEMCY. 1000 lat historii w sztuce”

warli wówczas przymierze polityczno-mi-
litarne, które mia³o wiele pozytywnych
konsekwencji g³ównie dla m³odego pañ-
stwa polskiego. Otton III przyzna³ bo-
wiem prawa królewskie Boles³awowi I
Œmia³emu, co oznacza³o uznanie politycz-
nej suwerennoœci Polski. Po roku 1000
nasta³ d³ugi okres pokojowego wspó³ist-
nienia obu narodów, który zosta³ zm¹co-
ny dopiero w póŸnym œredniowieczu
przez Zakon Krzy¿acki. Podró¿ po wspól-
nej historii koñczy siê na roku 1991.
Wówczas, przy okazji po³¹czenia dwóch
pañstw niemieckich, rz¹dy Polski i zjed-
noczonych ju¿ po roku 1990 Niemiec,
podpisa³y traktat pokojowy, który na za-
wsze reguluje wiele istotnych kwestii, np.
nienaruszalnoœæ granic zachodnich. Na
wystawie mo¿na zobaczyæ wiele prawdzi-
wych „hitów historycznych”, m.in. pierw-
sze rêkopisy - dokumenty chrztu Polski,
teorii heliocen-
trycznej Miko³aja
Koper nika czy
dzie³o Jana Matej-
ki „Ho³d pruski”
przywiezione do
Berlina z Zamku
Królewskiego na
Wawelu.
Wystawê zwiedzi-
li uczniowie obu
œmigielskich szkó³,
którzy 16 grudnia
byli ze mn¹ na tra-
dycyjnej wyciecz-
ce w Berlinie. Dla

uczniów, zarówno tych m³odszych ze
szko³y podstawowej i tych starszych
z gimnazjum, by³a to wspania³a lekcja hi-
storii. Program wycieczki obejmowa³ tak-
¿e wizytê w Bundestagu, spacer po cen-
trum stolicy, nastêpnie krótki pobyt na
jarmarku bo¿onarodzeniowym na Ku-
Damie oraz na zakoñczenie s³ynne Tro-
pikalne Wyspy pod Berlinem.

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

Uczniowie ze Œmigla przed budynkiem Reichstagu

Berliñskie Muzeum
im. Martina Gropiu-
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Prace budowlane na ulicy Dudycza
       w Œmiglu i Niet¹¿kowie oraz ulicy Le-
œnej w Niet¹¿kowie zakoñczy³y siê 23 li-
stopada. Prowadzi³o je Leszczyñskie
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mo-
stowych Sp. z o.o.
W ramach projektu zosta³a wykonana
nowa nawierzchnia bitumiczna o ³¹cznej
d³ugoœci 2,114 km oraz czêœciowy re-
mont kanalizacji deszczowej. Wzd³u¿
objêtej inwestycj¹ drogi, na ca³ej jej d³u-
goœci zosta³ ustawiony krawê¿nik. Po jed-
nej stronie drogi wykonano nowy ci¹g
pieszo-rowerowy z kostki brukowej bez-

Przebudowa ulicy Dudycza w Œmiglu i Niet¹¿kowie
wraz z remontem ulicy Leœnej w Niet¹¿kowie

fazowej o d³. 1,675 km, a po drugiej stro-
nie - chodniki z kostki brukowej na od-
cinku 1,714 km. Drogi oznakowane zo-
sta³y nowymi znakami pionowymi i po-
ziomymi, zamontowano równie¿ bariery
ochronne. Przeprowadzone prace przy-
czyni³y siê do poprawy komunikacji oraz
bezpieczeñstwa ruchu.
Ca³kowita wartoœæ inwestycji wynosi
2 275 634,68 z³. 50% kosztów kwalifiko-
walnych zadania w kwocie 1 043 630,69
zostanie sfinansowane z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt by³ realizowany w ramach Prio-

rytetu II „Infrastruktura komunikacyj-
na”, Dzia³anie 2.2 - Poprawa dostêpno-
œci do regionalnego i ponadregionalne-
go uk³adu drogowego (drogi woje-
wódzkie w miastach na prawach powia-
tu, powiatowe i gminne), Schemat II -
Drogi w granicach administracyjnych
miast poni¿ej 50 tys. mieszkañców oraz
na obszarach wiejskich w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

Blandyna Pella

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Daria Kaczór z Koœciana, cz³onkini
Studia Piosenki „Muzol”, dzia³aj¹-

cego przy Centrum Kultury w Œmiglu
pod kierunkiem p. Marzeny Osiewicz,
odnios³a kolejny wspania³y sukces, spra-
wiaj¹c sobie wyj¹tkowy prezent na 18.
urodziny. Zwyciê¿y³a w trzeciej edycji
Konkursu Talentów „Rozwiñ Skrzyd³a”,
zorganizowanym w Miejskim Oœrodku
Kultury w Lesznie. Konkurs rozgrywa-
ny by³ w trzech etapach, od 1 do 3
grudnia. Zaprezentowa³o siê w nim
³¹cznie 50 wykonawców - wokalistów
tancerzy i ¿onglerów. Do drugiego eta-
pu zakwalifikowano 25 ró¿nych prezen-

Wspania³y prezent na 18-te urodziny

tacji, z których tylko 12 uczestniczy³o
w uroczystej gali po³¹czonej z koncer-

tem jurorki konkursu Olgi Boñczyk.
Oprócz niej w jury zasiedli Jacek Pi-
skorz i Krzysztof Jankowski. Daria
zwyciê¿y³a, œpiewaj¹c piosenkê „Li-
sten”. Uwa¿am, ¿e konkurs by³ dobrze
zorganizowany i z bardzo profesjonal-
nym jury. Bardzo siê cieszê z tej nagro-
dy, bo tego samego dnia obchodzi³am
swoje 18. urodziny i myœlê, ¿e to najlep-
szy prezent jaki mog³am sobie zrobiæ -
powiedzia³a zwyciê¿czyni.
Gratulujemy i ¿yczymy wielu sukcesów
w doros³ym ¿yciu.

E. Kurasiñski
foto archiwum

Daria Kaczór

Ogólnopolski Festiwal Piosenki „We
so³a Piêciolinia” odby³ siê w Ostrowie

Wielkopolskim ju¿ po raz czternasty.
Z roku na rok impreza staje siê coraz bar-
dziej popularna wœród m³odych wokali-
stów i przyci¹ga uczestników z ca³ej Pol-
ski. Tym razem na scenie OCK zaœpiewa-
³o 90 uczestników, wszyscy zdolni i muzy-
kalni, jurorzy mieli wiêc twardy orzech do
zgryzienia.
Rangê festiwalu podnosi fakt, ¿e od dwóch
lat w jego organizacjê zaanga¿owani s¹
przedstawiciele Telewizji Polskiej. Alek-

Ania wœród najlepszych
sander Pa³ac - redaktor muzyczny TVP
potwierdza, ¿e poziom konkursu by³ bardzo
wysoki i trudno by³o wy³oniæ zwyciêzców.
Jurorzy nagrodzili i wyró¿nili kilkudziesiê-
ciu m³odych wokalistów, a wœród nich
Annê Tomaszewsk¹ - wokalistkê œmigiel-
skiego Studia Piosenki „Muzol”. Ania po
przes³uchaniach konkursowych, które
odby³y siê 8 grudnia, zosta³a zakwalifiko-
wana do udzia³u w koncercie galowym,
gdzie otrzyma³a trzecie miejsce w katego-
rii 13-15 lat. Gratulujemy!

M.D., foto archiwum Anna Tomaszewska na festiwalu
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Og³oszenia drobne

Posadzki maszynowe
tel. 663 369 660

Roboty ogólnobudowlane
tel. 607 568 298

Cyklinowanie pod³óg
tel. 721 062 230

Wywóz nieczystoœci p³ynnych
tel. 603 915 695

Ju¿ po raz trzeci zapraszamy na Prze-
gl¹d Slajdów Podró¿niczych „ma³y

Wielki œwiat”. Pierwszy pokaz III edycji
pt. „Birma - magiczny powrót do przesz³o-
œci” odbêdzie siê wyj¹tkowo 13 stycznia
o godzinie 1900 w sali kinowej Centrum
Kultury w Œmiglu (ul. Koœciuszki 20). Go-
spodarzem wieczoru bêdzie Dorota Ku-
rasiñska. Podczas prezentacji zostanie
otwarta wystawa. Zapraszamy na opo-
wieœæ o kraju, w którym czas zatrzyma³

„ma³y Wielki œwiat” - zaprasza!
siê kilkadziesi¹t lat temu. Birma nale¿y
do najbiedniejszych, ale jednoczeœnie naj-
bardziej fascynuj¹cych krajów Azji. Urze-
ka swoj¹ atmosfer¹, a buddyjski charak-
ter jej kultury jest widoczny prawie na
ka¿dym kroku. To kraj niezwykle ¿yczli-
wych i pomocnych ludzi, ¿yj¹cych skrom-
nie i biednie, ale ciekawych œwiata.
Wstêp bezp³atny. Serdecznie zaprasza-
my!

Tomasz Stankowiak

26 listopada - Wonieœæ
Ok. godz. 800 policja zatrzyma³a jad¹ce-
go rowerem 46-latka z gm. Œmigiel, ba-
danie wykaza³o 0,8 promila alkoholu,
kontrolowany dodatkowo z³ama³ s¹dowy
zakaz kierowania pojazdami.

30 listopada - Wydorowo
Ok. godz. 2255 na krajowej „pi¹tce” poli-
cja zatrzyma³a jad¹cego motorowerem
42-letniego mieszkañca gm. Œmigiel, ba-
danie wykaza³o blisko 2 promile alkoho-
lu w organizmie kontrolowanego.

30 listopada - Wydorowo
Policjê powiadomiono o kradzie¿y ok.
1500 metrów aluminiowej linki z napo-
wietrznej sieci energetycznej, wartoœæ
skradzionego mienia to ok. 800 z³.

2 grudnia - Œmigiel
1 grudnia o zmroku z pomieszczenia
gospodarczego na terenie prywatnej po-
sesji skradziono elektronarzêdzia: ³añcu-

chow¹ pi³ê elektryczn¹, tarczow¹ pi³ê
elektryczn¹, wkrêtarkê. Pokrzywdzony
wyceni³ wartoœæ skradzionego mienia na
1600 z³. Spraw¹ zajêli siê miejscowi poli-
cjanci, którzy szybko zatrzymali podej-
rzanego 23-latka ze Œmigla, odzyskano
tak¿e skradziony sprzêt. Mê¿czyzna by³
znany policjantom, w przesz³oœci „rozli-
czali go” za przestêpstwa przeciwko mie-
niu.

2 grudnia - Œmigiel
Ok. godz. 2025 zawiadomiono policjê
o kradzie¿y pieniêdzy z domu jednoro-
dzinnego. Z³odziej, aby dostaæ siê do wnê-
trza domu, prawdopodobnie wykorzysta³
niezabezpieczone drzwi tarasowe, po-
krzywdzony straci³ 800 z³ oraz bi¿uteriê.

13 grudnia - Przysieka Polska
Ok. godz. 2000 zatrzymano jad¹cego ro-
werem 33-latka z gm. Œmigiel, badanie
wykaza³o 1,6 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

16 grudnia - Œmigiel
Ok. godz. 1510 na ul. Leszczyñskiej,
w rejonie przejœcia dla pieszych, opel

astra prowadzony przez 26-latka z powia-
tu koœciañskiego najecha³ na 30-latkê
z gm. Œmigiel. Piesza trafi³a do szpitala
z urazem g³owy i uda. Uczestnicy zdarze-
nia byli trzeŸwi, policja ustala okoliczno-
œci wypadku.

19 grudnia - Œmigiel
W³aœciciel gospodarstwa rolnego pod
Œmiglem poinformowa³ policjê, ¿e skra-
dziono mu zgromadzone na podwórku
ró¿ne elementy metalowe, znikn¹³ tak¿e
zaparkowany tam wózek. Jak siê póŸniej
okaza³o, podejrzany 23-latek z gminy
Œmigiel nie dba³ o zamaskowanie œladów.
Policjanci ustalili, ¿e mê¿czyzna przyje-
cha³ nad ranem do Œmigla samochodem,
z którego wypakowa³ swój wózek. Ju¿
wczeœniej upatrzy³ sobie ³upy, które za-
mierza³ przewieŸæ do punktu skupu z³o-
mu. By³ to m.in. element lokomotywy.
W trakcie transportu ³upu mê¿czyzna
zwietrzy³ kolejn¹ okazjê na podwórku
prywatnej posesji. Po odebraniu zg³osze-
nia o kradzie¿y policjanci szybko do nie-
go dotarli. Uda³o siê odzyskaæ pochodz¹-
ce ze sprzeda¿y skradzionych przedmio-
tów pieni¹dze.

W Zespole Szkó³ w Bronikowie
            5 grudnia w ramach obchodów
Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza
odby³ siê okolicznoœciowy happening.
By³o to œwiêto przede wszystkim gimna-
zjalistów, którzy tego roku z wielkim za-
anga¿owaniem i sercem pracowali na
rzecz innych, ale uczestniczyli w nim tak-
¿e uczniowie szko³y podstawowej.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê filmem o histo-
rii wolontariatu. Nastêpnie zaprezentowa-
ne zosta³y zdjêcia z dotychczasowej dzia-
³alnoœci Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Przed uczniami wyst¹pili te¿ goœcie - Piotr
Andrynowski z zespo³em, który zaprezen-
towa³ piosenki znanych artystów, mówi¹-
ce o mi³oœci, szacunku i ¿yczliwoœci oraz

szkolny zespó³ muzyczny, prowadzony
przez Paulinê Jurgê.

Wolontariusze z Bronikowa œwiêtowali
Tego dnia zorganizowano tak¿e zbiórkê
produktów spo¿ywczych oraz s³odyczy dla

potrzebuj¹cych ro-
dzin z Bronikowa
i okolicznych miej-
scowoœci.
Has³em przewodnim
obchodów by³o mot-
to bronikowskiego
klubu wolontariusza:
„Serce ma ten, kto
ma je dla innych”.
Magdalena Franek-

Dalaszyñska
Opiekun Szkolnego
Klubu Wolontariu-

szaWolontariusze z Bronikowa

Kolejne pokazy odbêd¹ siê 3 lutego, 2 marca oraz 13 kwietnia.
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 01/12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11/11
brzmia³o: „MAGICZNEGO WIGILIJNE-
GO WIECZORU”
Nagrodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez
Restauracjê Pizzeriê „KAKADU” otrzy-
muje Irena Konieczna ze Œmigla.
Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy
nale¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600)

RESTAURACJA

PIZZERIA

K A K A D U
Œmigiel

Pionowo
1. skrzynia na ¿ywe ryby
2. jednoœlad silnikowy
3. pró¿niak
4. czêœæ twarzy
5. pies myœliwski
6. jedwabna tkanina
7. do butów lub zêbów
8. aktorski strach
9. samica z kit¹
11. choroba p³uc
12. du¿a wprawa
15. futera³
18. œmieræ pozorna
21. nadmorska œmieszka
24. substancja w szybie
26. d³ugi poemat epicki
28. okaza³y budynek
30. ¿argon
31. dawny sklep z miêsem
33. dr¿¹ca topola
34. samochód
35. k¹œliwy owad
36. okres gry
39. podpora mostu
40. stadium rozwoju motyla

43. trunek z ry¿u
46. lina statku
48. spec od pieców
50. zarys, sylweta
52. skorupiak morski
54. czêœæ fajki
56. grubianin
57. piastunka
58. kuzyn ropuchy
59. wisz¹ce ³ó¿ko
60. s³up ¿aglowca
62. np. tawot
63. idealna bry³a
64. werniks chiñski
65. ogród miejski

Poziomo
7. lotny oddzia³ policji
10. bieg³y rzeczoznawca
13. klatka filmu
14. zdrewnia³a ³odyga
16. nag³ówek ksi¹¿ki
17. szmer
19. p³ytka z farbami
20. poœrednik duchowy
22. kwiat lub cukierek

23. morski wiatr równikowy
25. z³ote bóstwo
27. ropucha olbrzymia
29. krótkie wios³o
32. po¿ywienie
35. dozorca w obozie hitlerowskim
37. s³uga
38. pow³oka jezdni
41. lêg
42. autor "D¿umy"
44. s¹siad Ireny
45. farba z glinki
47. sowie pióra
49. kombinacja disco z breakdance
51. ³uk na podporach
53. piêkny koñ
55. redaktor "NIE"
58. narzêdzie ¿niwiarza
59. pieœñ pañstwowa
61. przewód w piecu
62. podzia³ka na mapie
64. szk³o powiêkszaj¹ce
66. najmniejsza iloœæ
67. czart, diabe³
68. pañstwo z Bamako
69. likier kminkowy
70. mieszanka przypraw korzennych
71. paw lub ba¿ant
72. s³upek balustrady
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W Przysiece Polskiej powsta³ Klub
Seniora. Z inicjatyw¹ powo³ania go

do ¿ycia wyszed³ radny Krzysztof £¹czny.
Seniorzy chêtnie skorzystali z pomys³u
m³odego samorz¹dowca i w paŸdzierni-
ku spotkali siê w sali wiejskiej by zainau-
gurowaæ dzia³alnoœæ klubu, który nazwali
„Czerwona Jarzêbina”. Klubowi prze-
wodniczyæ bêdzie Leandra Grzeœkowiak.
Funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cej objê-
³a Stefania Krzywosz, a skarbnika Joan-
na Jêœkowiak. Spotkania odbywaæ siê
bêd¹ raz w miesi¹cu. Seniorzy planuj¹

Seniorzy w „Czerwonej Jarzêbinie”
organizacjê okolicznoœciowych imprez,
m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Kobiet czy spotkanie op³atkowe. Ju¿
w paŸdzierniku uczestniczyli w biesia-
dzie zorganizowanej przez wolontariu-
szy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu.
„Czerwona Jarzêbina” skupia ponad 30
cz³onków z Przysieki Polskiej i okolicz-
nych wsi. Seniorzy chêtnie przyjm¹ ko-
lejne osoby, które zechc¹ siê do nich
przy³¹czyæ.

AKA, fot. archiwum
Nowo powsta³y Klub Seniora

„Czerwona Jarzêbina” z Przysieki Polskiej

Trzeciego grudnia do Œmigla przyje-
chali zawodnicy oraz sympatycy te-

nisa sto³owego. Powodem by³ II Woje-
wódzki Turniej Kwalifikacyjny ¯aków
i Skrzatów, w którym wziê³o udzia³ po-
nad stu zawodników i zawodniczek. Po-
mimo problemów z powodu nieobecno-
œci sêdziego g³ównego, turniej rozpocz¹³
siê planowo i przebiega³ zgodnie z pla-
nem.
Wyniki turnieju:
Skrzatki:
7 miejsce Martyna Czeka³a
9 miejsce Aleksandra Ma³ek
13/16 miejsce Weronika Jankowska,
Anastazja Klecha, Oliwia Szuster
Skrzaty:
4 miejsce £ukasz Ciorga
8 miejsce Dawid Ciorga

II WTK w Œmiglu
9 miejsce Tomasz Krzyka³a
13/17 miejsce Igor Chudak, Eryk Gro-
chowy, Kajetan Spycha³a, Bartosz Ludwi-
czak - najm³odszy zawodnik turnieju
¯aczki
1 miejsce Nikola Kortus
17 miejsce Bogna Jankowska
¯aki
1 miejsce Jakub Jankowski
2 miejsce Remigiusz Styziñski
4 miejsce Filip Ludwiczak
25/32 miejsce Eryk Bartkowiak, Kamil
Cichoszewski, Krystian Stempel, Mi³osz
Koszka.
Dyplomy i nagrody wrêczy³ wicestaro-
sta koœciañski Edward Strzymiñski,
w obecnoœci wieloletniego dzia³acza
i sympatyka tenisa sto³owego Jana No-
wickego, któr y odebra³, tak¿e z r¹k

starosty, statuetkê za dzia³alnoœæ na
rzecz rozwoju tenisa sto³owego w Nie-
t¹¿kowie.
Najlepsi zawodnicy wyró¿nieni zostali
pucharami i nagrodami rzeczowymi
(miejsca I-III)oraz pami¹tkowymi dy-
plomami (miejsca I-IV).
Dodatkowo wyró¿niono dyplomem
i nagrod¹ rzeczow¹ najm³odsz¹ i naj-
m³odszego uczestnika.
W imieniu zarz¹du K.S. Polonia dziê-
kujê za ufundowanie nagród burmi-
strzowi Œmigla, staroœcie, pos³om Ma³-
gorzacie Adamczak i Wojciechowi
Ziemniakowi oraz Bankowi Spó³dziel-
czemu i PKO. Wielkie podziekowania
dla rodziców naszych zawodników, tre-
nerów, starszych kolegów z klubu
i wszystkich, którzy przyczynili siê do
zorganizowania tej imprezy.

Piotr Mulczyñski

Œmigielskie Towarzystwo Cyklistów,
nawi¹zuj¹c do prawie stuletniej tra-

dycji, spotyka siê na wspólnych trenin-
gach oraz jeŸdzi na wyœcigi i maratony
rowerowe. W minionym roku bra³o
udzia³ m.in. w I Leœnym Kryterium Ro-
werowym o Puchar Prezesa PTU, VI
Leszczyñskim Maratonie Rowerowym, II
MTB Maratonie o Puchar Luks Orze³
Lipno, UPHILL Race Œnie¿ka czy w Kar-
paczu na dyst. 14 km. Po ka¿dym wyœci-
gu by³y przyznawane punkty dla najlep-
szych 30 zawodników w ka¿dej katego-
rii. Po ca³ym roku klasyfikacja general-
na wygl¹da dla naszych cyklistów nastê-
puj¹co:
Kategoria Senior 1 - mê¿czyŸni (1992-
1971 r.)
13. Bernard Matuszak - 98 punktów
29. Adam Kêdzia - 44 punkty
30. Bartosz Krysman - 42 punkty

Cykliœci zapraszaj¹
61. Piotr Mulczyñski - 22 punkty
Kategoria Senior 2 - mê¿czyŸni (ur. 1970 r.
i starsi)
69. Andrzej Ciesielski - 14 punktów.
Na pocz¹tku nasza grupa jeŸdzi³a tylko po
szosie i g³ównie przygotowywaliœmy siê do
Leszczyñskiego Maratonu
Rowerowego, którego VI edy-
cja odby³a siê 29. 05. 2011 r.
W zesz³ym roku powsta³a
LLR(leszczyñska Liga Rowe-
rowa), w ramach której orga-
nizowany jest cykl maratonów
rowerowych. W tym roku od-
by³o siê piêæ takich wyœcigów,
dwa w Osiecznej, po jednym
w Trzebani, Boszkowie
i w Smyczynie. Maratony te
odbywaj¹ siê w lasach i po
bezdro¿ach, dlatego my tak-
¿e przesiedliœmy siê na ro-

wery górskie.
W okresie zimowym spotykamy siê rza-
dziej, w zale¿noœci od pogody, b¹dŸ prze-
siadamy siê na rowery treningowe.  Na-
sze przeja¿d¿ki treningowe odbywaj¹ siê
najczêœciej w weekendy oraz w umówio-
ne dni tygodnia. Chêtnych zapraszamy
kontakt - pod nr 661 270 647.

Piotr Mulczyñski

foto archiwum

Œmigielskie Towarzystwo Cyklistów
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Pewnego jesiennego wieczoru 1976
roku na zebraniu zarz¹du klubu KS

Pogoñ Œmigiel uchwalono federacjê Po-
goni Œmigiel. Warunkiem by³o utworze-
nie klubu trzech sekcji, pi³ki no¿nej, któ-
ra istnia³a od 1929 roku, tenisa sto³owe-
go i szachowej. Zarz¹d Pogoni w sk³a-
dzie: prezes W³adys³aw Nowak, wicepre-
zes Zenon Mota³a i sekretarz Ryszard
Szczepaniak jednog³oœnie podj¹³ uchwa-
³ê o utworzeniu sekcji tenisa sto³owego.
W zebraniu wziêli udzia³ goœcie - Kazi-
mierz Maœlak, Jaros³aw KaŸmierczak
i Marek Maœlak. Kierownikiem zosta³
wybrany Jarek KaŸmierczak, trenerem
Kazimierz Maœlak. Dru¿ynê do OZTS
Leszno zg³oszono w sezonie 1976/1977
do rozgrywek w A-klasie. Treningi od-
bywa³y siê dwa razy w tygodniu w sali
przy basenie. Pierwszy sk³ad, który wy-
st¹pi³ w A-klasie, to Halina Cieœla, Ma-
rek Maœlak, Jaros³aw KaŸmierczak, Ka-
zimierz Maœlak.
Awans do klasy okrêgowej tenisiœci uzy-
skali w sezonie 1977/1978. Postanowio-
no wtedy wzmocniæ sk³ad dru¿yny, do
której do³¹czyli Marek Cisielski i Marian
Piotrowski.
W sezonie 1979/1980 dru¿yna awanso-

35 lat tenisa sto³owego na Ziemi Œmigielskiej
wa³a do III ligi. By³ to ogromny sukces,
lecz radoœæ nie trwa³a d³ugo, bowiem
zarz¹d Pogoni nie zgodzi³ siê na udzia³
tenisistów w lidze z powodu dalekich
wyjazdów i kosztów. Postanowili wtedy
odejœæ. Wybrano Niet¹¿kowo, dyrektor
Zespo³u Szkó³ Rolniczych przyj¹³ wszyst-
kich tenisistów. Tak powsta³ nowy klub
Orze³ Niet¹¿kowo. W III lidze wyst¹pili
Eugeniusz Gelert, Tomasz Król, Marek
Maœlak i junior Robert Maœlak (rezerwo-
wi Piotr Bia³y, Stanis³aw Trybu³a).
Wychowankowie trenera Maœlaka zdoby-
wali w latach 80. coraz lepsze wyniki spor-
towe. Np. dru¿yna juniorów w sk³adzie
Piotr Bia³y ze Starego Bojanowa, Stani-
s³aw Trybu³a z Niet¹¿kowa i Robert
Maœlak ze Œmigla zdoby³a mistrzostwo
woj. leszczyñskiego i wziê³a udzia³ w stre-
fowych mistrzostwach wœród najlep-
szych w Polsce. Orze³ Niet¹¿kowo w la-
tach 1980-85 by³ jednym z silniejszych
klubów w woj. leszczyñskim.
W roku 1985 powsta³ nowy zespó³ tenisa
sto³owego - Ludowy Klub Sportowy Po-
lonia Œmigiel ³¹cz¹cy zawodników Orze³
Niet¹¿kowo, prowadzonych przez trene-
ra Maœlaka, i zespo³u Start Œmigiel tre-
nowanych przez Grzegorza Stachowiaka.

Powsta³ silny zespó³, który odnosi³ du¿e
sukcesy, np. w 1/16 Pucharu Polski.
Wspominaj¹c historiê tenisa sto³owego
na Ziemi Œmigielskiej, nie mo¿na pomi-
n¹æ zawodników którzy brali udzia³ w jej
tworzeniu. S¹ to Kazimierz Maœlak, Grze-
gorz Stachowiak, Jan Szczepanek, Jan
Grzesiewicz, Roman Mulczyñski, Euge-
niusz Gelert, Marek Cisielski, Marek
Maœlak, Piotr Bia³y, Robert Maœlak, Ma-
rian Maœlak, Stanis³aw Trybu³a, Marian
Piotrowski, Tomasz Król, Adam Duda,
Roman Jankowski, Tomasz Wieczorek,
Karol Marciniak i Artur Marciniak. War-
to wspomnieæ o zawodniczkach - Gra¿y-
nie Maœlak, Halinie Cieœli, Ewie Rataj-
czak.
W roku 1995, po dziesiêciu latach istnie-
nia LZS Polonii, powsta³ KS Polonia Œmi-
giel, a w 1996 r. GLKS Orlêta Czacz .
Dalsze losy naszych tenisistów mo¿na
œledziæ na stronach internetowych lub
w kronice klubowej .
W przysz³ym roku planujemy zorganizo-
wanie I Memoria³u im. Kazimierza Ma-
œlaka, który poœwiêci³ swój czas na pra-
cê spo³eczn¹ na rzecz tenisa sto³owego.

Marek Maœlak

Joanna Maœlak - tenisistka Klubu „Or-
lêta” w Czaczu reprezentowa³a Wiel-

kopolskê w II Ogólnopolskim Turnie-
ju Klasyfikacyjnym M³odzików i M³o-
dziczek, który odby³ siê 26 i 27 listo-
pada w Krakowie. W zawodach wystar-
towa³o 40 najlepszych zawodniczek,

Awanse Joanny
24 z listy krajowej i 16, które uzyska³y
awans w Wielkopolskim Turnieju Kwa-
lifikacyjnym. Joanna awansowa³a na
listê krajow¹, zajmuj¹c 21 miejsce, co
da³o jej prawo, jako jednej z dwóch za-
wodniczek z Wielkopolski, do udzia³u
w III OTK. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e

w Polsce sklasyfikowanych jest 450 za-
wodniczek, to du¿y sukces Joanny.

AKA, foto archiwum

Dru¿yna dziewcz¹t ze Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu 5 grudnia zagra³a

w Dru¿ynowych Mistrzostwach Wiel-
kopolski w Tenisie Sto³owym Szkó³
Podstawowych, które odby³y siê
w Poznaniu. Prawo startu w tych za-
wodach dziewczêta wywalczy³y w po-
przedzaj¹cych mistrzostwa elimina-
cjach; najpierw gminnych, nastêpnie
powiatowych, a po nich rejonowych.
Do Poznania przyjecha³o 14 dru¿yn, po
2 najlepsze z ka¿dego rejonu.
Pocz¹tkowo zawody zosta³y przepro-
wadzone systemem grupowym, w któ-
rym dziewczêta ze Œmigla pokona³y
zespo³y SP Bia³oœliwie 3:1 i SP ¯ychlin
3:0. Nastêpny etap zosta³ rozegrany
systemem pucharowym, w któr ym

Œmigielanki mistrzyniami Wielkopolski

œmigielanki pokona³y dr u¿yny SP
Nr 14 Poznañ 3:1 w æwieræfinale, SP Gi-
za³ki 3:0 w pó³finale i SP Trzemeszno
3:0 w meczu fina³owym.
Dziewczêta zagra³y w sk³adzie: Wikto-
ria Skrzypczak, Nikola Kortus i Domi-

nika Pelec. Opiekunem tenisistek jest
Danuta Strzelczyk. Mistrzynie bêd¹ re-
prezentowa³y województwo na Mi-
strzostwach Polski.

D.S.
foto archiwum
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Zwyciêskie  dru¿yny

Po raz ostatni w bie¿¹cym roku Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji

w Œmiglu zaprosi³ siatkarzy do
udzia³u w turnieju, tym razem
o puchar Zygmunta Ratajczaka - kie-
rownika OKFiR-u.
11 grudnia w sali sportowej Szko³y
Podstawowej w Œmiglu spotka³o siê
szeœæ dru¿yn, w tym dwie po raz
pierwszy: MOS ALTISA Leszno
i WRÓBLE Czempiñ. Po losowaniu
rozpoczê³y siê rozgrywki w gru-
pach. Zgodnie z regulaminem tur-
nieju dru¿yny, które wysz³y
z grup na miejscach drugich, roz-
grywa³y pó³fina³ o miejsca III i IV,
natomiast zwyciêskie dru¿yny roz-

O puchar Kierownika
grywa³y fina³.
W pó³finale do walki stanê³y dwie lesz-

Zwyciêska dru¿yna OKFiR

Sportowcy, dzia³acze, sponsorzy, za-
proszeni goœcie spotkali siê na X Pod-

sumowaniu Roku Sportowego zorganizo-
wanym przez Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. Okazj¹ do spotka-
nia by³ równie¿ jubileusz dziesiêciolecia
oœrodka.
Sala widowiskowa Centrum Kultury wy-
pe³ni³a siê 16 grudnia sportowcami i sym-
patykami sportu. Wœród goœci byli pos³o-
wie Ma³gorzata Adamczak i Wojciech
Ziemniak, przewodnicz¹ca Rady Powia-
tu Koœciañskiego Iwona Bereszyñska,
burmistrz Œmigla Wiktor Snela, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Wies³aw Kasper-
ski, zastêpca burmistrza Wies³awa Pole-
szak-Kraczewska, przewodnicz¹cy Komi-
sji Rady Miejskiej: Rafa³ Klem, Komisja
Spraw Spo³ecznych oraz Arleta Adam-
czak-Puk, Komisja Finansowo-Gospodar-
cza, ksi¹dz Piotr Markiewicz, proboszcz
parafii w Czaczu.
Szczególnie serdecznie powitano by-
³ych burmistrzów Œmigla Jerzego Cie-
œlê i Józefa Cieœlê. Kierownik oœrodka
Zygmunt Ratajczak przedstawi³ dzia³al-
noœæ klubów i stowarzyszeñ dzia³aj¹-

Podsumowanie roku sportowego 2011
cych w gminie Œmigiel w roku 2011,
nastêpnie krótko dzia³alnoœæ w tym¿e
roku OKFiR-u. Kolejnym punktem pro-
gramu by³o przedstawienie dziesiêcio-
letniej historii OKFiR-u.
W podziêkowaniu za wspieranie idei
sportu oraz dbanie o jego rozwój Je-
rzy Cieœla (burmistrz Œmigla w latach
1990-2002), Józef Cieœla (burmistrz
Œmigla w latach 2002-2006) oraz obec-
ny burmistrz Wiktor Snela z r¹k kie-
rownika oœrodka oraz m³odych spor-
towców odebrali pami¹tkowe patery.

Z kolei jubileuszowe medale otrzyma-
li goœcie honorowi spotkania.
Kluby i stowarzyszenia wytypowa³y do
wyró¿nieñ sportowców, ka¿dy z nich
otrzyma³ statuetkê i dyplom. Równie¿
dzia³acze, trenerzy i sponsorzy zostali
wyró¿nieni pami¹tkowymi statuetka-
mi.
Podczas podsumowania mo¿na by³o
pos³uchaæ utworów w wykonaniu Pio-
tra Filipowicza, który zagra³ i zaœpie-
wa³ miêdzy innymi: „Sielankê o domu”,
„Po tamtej stronie têczy”. Spotkanie
zakoñczy³a pastora³ka „Kolêda dla nie-
obecnych”.

¯.K., foto ¯.K.

Burmistrzowie Œmigla z kierownikiem
OKFiR-u

Wyró¿nieni dzia³aczeWyró¿nieni sportowcy

Nie zabrak³o urodzinowego tortu

czyñskie dru¿yny ZSET IVECO Kêpka
oraz MOS ALTISA, natomiast w finale

mieliœmy powtórkê z poprzedniego
turnieju - spotka³y siê dru¿yny WC
NET oraz OKFiR.
Puchar z r¹k Zygmunta Ratajcza-
ka odebra³ kapitan dru¿yny OKFiR,
II miejsce WC NET, III m ZSET
IVECO KÊPKA, IV m MOS ALTI-
SA Leszno, V m WRÓBLE Czempiñ,
VI m SAMI SWOI.
Sêdzia turnieju Tomasz Fr¹ckowiak
wybra³ najlepszego zawodnika, któ-
rym zosta³ Rados³aw Konieczny
z dru¿yny OKFiR.

¯.K.
Foto OKFiR






