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Reklama

V sesja Rady Miejskiej Œmi-
gla odby³a siê 27 lutego br.
.Obecnych na niej by³o 13 rad-
nych. Œlubowanie z³o¿y³ nowy
radny – Bernard Jagodzik, wy-
³oniony w wyborach uzupe³-
niaj¹cych.
Informacje o pracy w okresie
miêdzy sesjami z³o¿yli prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta J. Jó-
zefczak, burmistrz Œmigla J.
Cieœla, (który zda³ równie¿
sprawozdanie z wykonania
uchwa³ rady) oraz przewodni-
cz¹cy komisji. O funkcjonowa-
niu oczyszczalni œcieków in-
formowa³ zebranych kierow-
nik ZGKiM H. Skrzypczak.
Radny Bernard Jagodzik
zwróci³ uwagê na problem za-
pychania siê studzienek kana-
lizacyjnych. H. Skrzypczak
wyjaœni³, ¿e najczêœciej jest to
skutek nieczyszczenia terenu
wokó³ studzienek przez
mieszkañców.
Interpelacjê o pomoc burmi-
strzowi ze strony radnych
w sprawach naprawy dróg po
zimie, w³aœciwego oœwietlenia
ulic i wygl¹du przystan-
ków PKS przy „pi¹tce” z³o¿y³
Witold Omieczyñski.

B. Jagodzik zaproponowa³
utworzenie biura dla bezro-
botnych, którzy utracili prawo
do zasi³ku. Burmistrz obieca³
wyst¹piæ do zak³adu energe-
tycznego w sprawie oœwietle-
nia ulic, rozpatrzyæ sprawê
przystanków PKS i popar³ ini-
cjatywê radnego Jagodzika.
Doda³, ¿e istnieje szansa utwo-
rzenia biura dla bezrobotnych
w oparciu o Gminne Centrum
Informacji.
Rada Miejska podjê³a uchwa-
³y w nastêpuj¹cych sprawach:
1. Uaktualnienie Statutu Gmi-
ny Œmigiel.
Na wniosek W. Omieczyñ-
skiego zmieniono w statucie
zapis dotycz¹cy wyró¿nieñ
honorowych. Ostatecznie
rada uchwali³a, ¿e wniosek o
przyznanie wyró¿nienia
honorowego mo¿e z³o¿yæ
czterech radnych, a nie jak
wczeœniej proponowano-
oœmiu.
2. Powo³anie Komisji Finan-
sowo – Gospodarczej oraz
ustalenie sk³adu osobowego
i przedmiotu jej dzia³ania.
Przewodnicz¹cym komisji zo-
sta³ radny Pawe³ Górzny, jego

zastêpc¹ Zdzis³aw ¯aczyk,
cz³onkami - Z. Budzyñski,
W. Drótkowski, W. Kasperski
i R. Schiller.
3. Akceptacja wartoœci jed-
nego punktu w z³otych dla
ustalenia wysokoœci mie-
siêcznych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego pra-
cowników zatrudnionych
w Oœrodku Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu. Wartoœæ
jednego punktu okreœlono na
2 z³.
4. Zmiana uchwa³y nr IV/40/
203 Rady Miasta Œmigla z dnia
23.01.2003 w sprawie powo³a-
nia Komisji Promocji i Rozwo-
ju Gminny oraz ustalenie sk³a-
du osobowego i przedmiotu
jej dzia³alnoœci. W sk³ad ko-
misji wszed³ nowo wybrany
radny B.Jagodzik.
5. Zmiana uchwa³y nr IV/38/
2003 z dnia 23.01.br. w spra-
wie powo³ania Komisji Spraw
Spo³ecznych oraz ustalenie
sk³adu osobowego i przed-
miotu jej dzia³ania. Sk³ad ko-
misji poszerzono – jej nowym
cz³onkiem zosta³ B.Jagodzik.
Na sesji uhonorowano dyplo-
mem i kwiatami W³adys³awa

Kahla, który od 46 lat pe³ni
funkcjê so³tysa wsi Olszewo.
Nastêpnie odczytano list ro-
dziców chorego Antosia
z proœb¹ o pomoc finansow¹
na ratowanie jego zdrowia.
Przewodnicz¹cy zapropono-
wa³ dokonywanie wp³at na ten
cel w biurze rady.
W dalszej czêœci sesji prze-
wodnicz¹cy komisji przed-
stawili plany pracy na bie¿¹cy
rok.
W wolnych g³osach i wnio-
skach sekretarz Œmigla W. Ja-
kubowska przypomnia³a, ¿e
28 lutego br. up³ywa termin
sk³adania oœwiadczeñ o pro-
wadzeniu dzia³alnoœci go-
spodarczej w jednostkach
podleg³ych samorz¹dowi.
Problem czyszczenia rowów
wiejskich poruszy³ so³tys wsi
Sp³awie S. Grzelczyk. Bur-
mistrz stwierdzi³, ¿e ten pro-
blem i inne poruszane w trak-
cie wyborów so³tysów, rad so-
³eckich, przewodnicz¹cych
i zarz¹dów osiedli spróbuje
wspólnie z zainteresowanymi
rozwi¹zaæ na spotkaniu

ci¹g dalszy na str. 4

Wieœci z sesji



kwiecieñ/20034
15 marca br.
VI Sesja Rady Miejskiej
Œmigla odby³a siê 27 marca,
obecni na niej byli wszyscy
radni.
Po informacjach przekaza-
nych przez przewodnicz¹cego
rady i burmistrza, sprawozda-
nie z dzia³alnoœci Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych zda³a
Genowefa £¹czna – jej pe³no-
mocnik.
Rada Miejska podjê³a uchwa-
³y w sprawach:
a) zarz¹dzenia poboru rol-
nego, podatku leœnego, po-
datku od nieruchomoœci i po-
siadania psów od osób fizycz-
nych w drodze inkasa. Na in-
kasentów wyznaczono so³ty-
sów z wyj¹tkiem so³ectwa
w Olszewie i terenu miasta
Œmigiel. Na inkasenta w Ol-
szewie wyznaczono Macieja
Strzelczyka, w Œmiglu Roma-
na Apolinarskiego.
b) wyra¿enia zgody na zbycie
nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej w Broñsku, ozna-
czonej nr ewid. 304/1, o pow.
0,1396 km,
c) wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ lokali mieszkalnych znaj-
duj¹cych siê w budynku po³o-
¿onym w Czaczu przy ul. 27
Stycznia 4 wraz z udzia³em
w gruncie oznaczonym nr
ewid. 507/1, o pow. 0,2026 ha
d) wyra¿enia zgody na zbycie
w drodze przetargu nie-
ruchomoœci gruntowej, po³o-
¿onej w Czaczu przy ul. 27
Stycznia, oznaczonej nr ewid.
506/1, o pow. 0,0674 ha,
e) wyra¿enie zgody na usta-
nowienie s³u¿ebnoœci dro-
gowej (drogi koniecznej) na
dzia³ce nr 507/1 po³o¿onej
w Czaczu przy ul. 27 Stycznia
4,
f) wyra¿enie zgody na sprze-
da¿ nieruchomoœci zabudo-
wanej po³o¿onej w Œmiglu
przy ul Reymonta, oznaczonej
nr. ewid. 1230/4, o pow.
0,0078 ha i nr ewid. 1232/1, o
pow. 0,01180 ha,
g) wyra¿enia zgody za usta-
nowienie s³u¿ebnoœci dro-
gowej (drogi koniecznej) na
dzia³kach oznaczonych nr

ewid. 1230/5 i nr 1232/2 po-
³o¿onych w Œmiglu przy ul.
Reymonta,
h) wyra¿enie zgody na nie-
odp³atne nabycie nierucho-
moœci gruntowej po³o¿onej
we Wonieœciu, oznaczonej nr
ewid. 225/7 o pow. 0,0631 ha
i) akceptacji wartoœci jednego
punktu w z³otych dla ustalenia
wysokoœci miesiêcznych sta-
wek wynagrodzenia zasadni-
czego pracowników zatrud-
nionych w szko³ach podstawo-
wych, gimnazjach i przed-
szkolach na terenie gminy
oraz w Szkolnym Schronisku
M³odzie¿owym w Œmiglu.
Wartoœæ jednego punktu dla
wszystkich szkó³ w gminie
ustalono w wysokoœci 4 z³.
j) ustalenia wysokoœci naj-
ni¿szego wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników za-
trudnionych w jednostkach
organizacyjnych gminy Œmi-
giel. Najni¿sze wynagrodze-
nie zasadnicze bêdzie wynosiæ
600 z³
k) wprowadzenia zmian do
Statutu Centrum Kultur y
w Œmiglu z powodu poszerze-
nia dzia³alnoœci statutowej
Centrum Kultury o dzia³al-
noœæ Gminnego Centrum In-
formacji.
l) wyra¿enia zgody na nie-
odp³atne nabycie od Agencji
Rolnej Skarbu Pañstwa po-
mieszczenia by³ej œwietlicy,
znajduj¹cego siê w budynku
mieszkalnym nr 4/3 we wsi
Stary Bia³cz,
m) wyra¿enia zgody na od-
p³atne nabycie w drodze prze-
targu od powiatu ko-
œciañskiego gruntów rolnych
po³o¿onych w Niet¹¿kowie,
o ³¹cznej powierzchni ponad
36 hektarów i cenie wywo-
³awczej 212.473 z³. Wykonanie
tej uchwa³y jest j uzale¿nione
od stanu bud¿etu gminy.
W wolnych g³osach i wnio-
skach H. Skrzypczak zwróci³
siê do Rady Miejskiej o usta-
lenie stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowni-
ków jednostek nieoœwiato-
wych podleg³ych samorz¹do-
wi. Przewodncz¹cy zapropo-
nowa³ z³o¿enie oficjalnego

wniosku u sekretarza gminy.
Burmistrz poinformowa³ o za-
warciu umowy z firm¹ z Lesz-
na, która przeprowadzi kon-
trolê zewnêtrzn¹ zak³adów
podleg³ych samorz¹dowi i za-
powiedzia³, ¿e ewentualne re-
zerwy bud¿etowe bêdzie mo¿-
na przeznaczyæ na podwy¿ki
p³ac. Podkreœli³ jednak potrze-
bê restrukturyzacji Zak³adu
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej W. Omie-
czyñski wnioskowa³ o zorga-
nizowanie spotkania z zas³u¿o-
nymi i honorowymi obywate-
lami miasta i gminy Œmigiel,
aby skorzystaæ z ich doœwiad-
czenia. Przewodnicz¹cy zaak-
ceptowa³ realizacjê wniosku
podczas najbli¿szych Dni Œmi-
gla.
Pan Nowacki z Przysieki Pol-
skiej zapyta³ o mo¿liwoœæ na-
prawy drogi przy z³omowni,
fundusze na opiekê spo³eczn¹
oraz o to, czy pracownicy
ZGKiM s¹ zobowi¹zani do
przep³ukania naprawianego
odcinka wodoci¹gu, gdy¿ po
ostatniej naprawie p³ynê³a
brudna woda.
Wiceburmistrz S. Stachowiak
wyjaœni³, ¿e na remont wska-
zanego odcinka drogi jest za-
bezpieczona odpowiednia
kwota pieniêdzy. H. Skrzyp-
czak stwierdzi³, ¿e jest przeko-
nany o tym, i¿ jego pracowni-
cy dokonali przep³ukania
remontowanego odcinka.
Przeprosi³ za niedogodnoœci,
które wyst¹pi³y i prosi³, aby
w przysz³oœci wczeœniej go
o tym informowano. W spra-
wie œrodków na opiekê spo-
³eczn¹ odpowiedzi udzieli³
burmistrz, informuj¹c, ¿e s¹
one zabezpieczone tylko do
koñca czerwca oraz, ¿e napi-
sa³ ju¿ pismo do ministra
o przyznanie nastêpnych na
drugie pó³rocze.
Pan Nowacki skierowa³ do
rady proœbê o zweryfikowanie
wysokoœci diet, gdy¿ – jak
stwierdzi³- s¹ one dwukrotnie
wy¿sze od diet radnych z in-
nych gmin. W odpowiedzi
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej przypomnia³, ¿e sam za-
proponowa³, aby jego wy-

nagrodzenie by³o ni¿sze o 200
z³ od tego, które otrzymywa³
miesiêcznie jego poprzednik
(i takie otrzymuje – red.). Po-
dobnie post¹pi³ burmistrz
Œmigla, jego wynagrodzenie
jest o 25% ni¿sze od pensji by-
³ego burmistrza. J. Józefczak
doda³, ¿e oprócz sesji radni
pracuj¹ w komisjach, poprzed-
nie diety wyp³acane za ka¿de
spotkanie zast¹piono mie-
siêcznym rycza³tem, a rada,
uchwalaj¹c diety, nie zna³a ich
wysokoœci w innych gminach.
Stwierdzi³ równie¿, ¿e pró-
bowano odnieœæ siê do wyp³at,
jakie otrzymywali radni po-
przedniej kadencji. F. Banasik
prosi³, aby rada nie porów-
nywa³a diet obecnych do po-
przednich – jego zdaniem ta-
kie wyliczenia nie s¹ dobre.
Jako przyk³ad poda³ swoje
uposa¿enie wiceburmistrza,
które by³o najwy¿szym ze
wszystkich radnych i na po-
cz¹tku wynosi³o 760 z³, a przy
koñcu kadencji 1160 z³. Doda³,
¿e radni nie przychodzili tyl-
ko po diety, ale przez ca³y czas
solidnie pracowali.
W. Drótkowski wnioskowa³,
aby w czasie podejmowania
uchwa³ czytaæ ich uzasadnie-
nie, zaapelowa³ te¿ o uhono-
rowanie so³tysów i przewod-
nicz¹cych osiedli, którzy za-
koñczyli pe³nienie swoich
funkcji. Zwróci³ tak¿e uwagê
na pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów, jakie pojawi-
³y siê w Œmiglu i prosi³ dyrek-
torów szkó³ o wykorzystanie
tego faktu w edukacji dzieci i
m³odzie¿y.
L.Balcer zaprosi³ radnych na
spotkanie dotycz¹ce integra-
cji z Uni¹ Europejsk¹ oraz
zwróci³ siê z proœb¹ o umo¿li-
wienie goœciom w sali zadawa-
nia pytañ wczeœniej, tj. pod-
czas dyskusji nad podjêciem
uchwa³, a nie w wolnych g³o-
sach i wnioskach.
A. Pecolt pyta³, do kogo mo¿-
na kierowaæ pytania do rady
przed sesj¹ i czy bud¿et za
2002 rok bêdzie do wgl¹du.
Przewodnicz¹cy wyjaœni³, ¿e
pytania nale¿y kierowaæ do

dokoñczenie na str. 8
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Czy we wszystkich trum
nach by³y rozpoznane

przez rodziny cia³a? Niektórzy
mieli w¹tpliwoœci. Czy wœród
nich by³o cia³o Fritza von Hof-
fmannswaldau? Prawdo-
podobnie.

Prawdopodobnie?! W. Lan-
gner: „Ritmajstra (Fritza –
H.Z.) daleko nie wywieŸli,
prawdopodobnie zabili go
miêdzy Czaczem a Koœcia-
nem. WieŸli go br yczk¹,
¿egna³ siê z ludŸmi zdejmuj¹c
kapelusz, niektórzy p³akali.
Przed bram¹ (wjazdow¹ na
teren dworu, pomiêdzy do-
mem cmentarnego grabarza
a kuŸni¹ – H.Z.) leœniczemu
wyda³ ostatnie polecenia. By³
zajad³ym Niemcem, ale w sto-
sunku do swoich pracowni-
ków bardzo w porz¹dku”.
Leon Handke kiedyœ wspomi-
na³ mi, ¿e w jego domu (ojciec
w czasie wojny pracowa³ we
dworze) mówiono, ¿e w³aœci-
ciel maj¹tku zosta³ rozstrzela-
ny ko³o Nowej Wsi.Czy¿by
w lasku, w którym jesieni¹
2000 lub 2001 r., bêd¹c na
grzybach, Stefan Klupsz i Ze-
non Olejnik natknêli siê na
wpó³ zaroœniêt¹ traw¹ p³ytê
nagrobn¹ poœwiêcon¹ pamiê-
ci „bêd¹cego poza s³u¿b¹
(emer ytowanego) królew-
skiego pruskiego rotmistrza
Fritza von Hoffmannswaldau?
W kamieniu wyryto dwie bar-
dzo znacz¹ce sentencje: Er
starb fur Deutschland – zgin¹³
za Niemcy oraz: Die Treue
steht zuerst zuletzt – wiernoœæ
na koñcu jest pierwsz¹. Tê
drug¹ mo¿na zinterpretowaæ:
najwa¿niejszym jest, by do
koñca byæ wiernym idei i tê
wiernoœæ nale¿y stawiaæ na
pierwszym miejscu. Dla nie-
go ide¹ by³y Niemcy. Znalezie-
nie p³yty jest nieoczekiwanym
odkryciem, które mo¿e suge-
rowaæ (potwierdzaæ?), ¿e
zw³ok Fritza nie by³o w trum-
nie z³o¿onej do grobu 17 grud-
nia 1939 roku!

Wróæmy jeszcze do owego
pogrzebu.

Organ nacjonalistycznej

niemieckiej partii pracy „Ost-
deutscher Beobachter”
(Wschodnioniemiecki Ob-
ser wator) w numerze
z 18 grudnia 1939 r. opubliko-
wa³ artyku³: „77 trumien na
rynku w Œmiglu. Zamordo-
wani folksdojcze – mê¿czyŸni
i kobiety – pochowani z ¿o³-
nierskimi honorami”. W nim
publikuje 76 (!) nazwisk,
wœród których nie ma Fritza
von Hof fmannswaldau
z Koszanowa!!!

Listê „zamordowanych
podczas internowanego mar-
szu” opublikowa³ równie¿
„Schmiegeler Haitmatbrief”,
w której Fritz figuruje, ale nie
ma na niej niektórych na-
zwisk z listy „Ostdeutscher
Beobachter”.

Je¿eli Fritz Hoffmannswal-
dau spoczywa pod p³yt¹, to
nale¿y odpowiedzieæ na pyta-
nia: Sk¹d sprowadzono cia³o?
Dlaczego rodzina wola³a mieæ
oddzielny, w ustronnym miej-
scu,grób, a nie we wspólnej
mogile na ewangelickim, tu¿
przy dworze po³o¿onym
cmentarzu? Kto i kiedy wyko-
na³ nagrobek i kiedy go tam
postawiono?

Je¿eli zw³ok tam nie ma,
te¿ rodz¹ siê pytania: Gdzie
ten nagrobek sta³ pierwotnie?
Kiedy, kto i dlaczego w³aœnie
w to miejsce go przywióz³?
A mo¿e dla rodziny by³ to
symboliczny grób?

W¹tpiê, czy kiedykolwiek
uzyskamy odpowiedzi. Praw-
dopodobnie zabra³ je ze sob¹
do grobu leœniczy maj¹tku.
Wszak nagrobek le¿y w lesie,
którego w³aœcicielem by³ Fritz
von Hoffmannswaldau.

Po œmierci mê¿a maj¹t-
kiem zarz¹dza³a ¿ona Maria
Luiza, która przed lipcem
1944 r. wysz³a za m¹¿ za ma-
jora rezerwy Ernesta Fengle-
ra, zarz¹dcê maj¹tku.

Ernest Fengler by³ rozwie-
dziony. Jego pierwsz¹ ¿on¹
by³a siostra Fritza – Ruth. Z te-
go zwi¹zku urodzi³a siê córka
Renata (?). Pocz¹tkowo
mieszkali w G³ogowie, póŸniej

w Czaczu (?), a po rozwodzie
Ernest przyby³ do Koszano-
wa. Trudno ustaliæ, gdzie
przebywa³a Ruth, ale czêsto
przyje¿d¿a³a do Koszanowa,
by odwiedziæ matkê Mariê
Luisê, która zmar³a w latach
1943 – 44.

Pod koniec wojny wraz
z ¿on¹ i jej córk¹ z pierwsze-
go ma³¿eñstwa Jutt¹ Fengler
zamierza³ wyjechaæ do Nie-
miec, ale pracownicy dworu
gwarantowali mu ochronê
i z tego zamiaru zrezygnowa³.

W miarê zbli¿ania siê Ar-
mii Czerwonej do Œmigla,
wraz z niemieckimi uchodŸca-
mi miasto opuœci³y te¿ w³adze
miejskie. W zwi¹zku z tym,
25 stycznia 1945 r. zawi¹za³ siê
Komitet Obywatelski, którego
celem by³o utrzymanie w mie-
œcie porz¹dku. W jego sk³ad
powo³ano równie¿ Ernesta
Fenglera, który stan¹³ na cze-
le powo³anej Stra¿y Ludowej
i wezwa³ ludnoœæ do sk³adania
broni (zob. „Witryna Œmigiel-
ska” nr 2 z 1992 r. (Jak s³ysza-
³em, jego zas³ug¹ by³o to, ¿e
pozostali jeszcze w mieœcie
niemieccy ¿o³nierze, którzy
nie zd¹¿yli wywieŸæ materia-
³ów wojskowych z magazy-
nów - by³y to budynki szko³y
przy A. Mickiewicza, koœció³
farny, salka parafialna, strzel-
nica - oblali je benzyn¹ ,by
podpaliæ, nie uczynili tego).

Dalsze jego losy s¹ mi nie-
znane. Podobno w lutym
1945 r. zosta³ zastrzelony, a je-

go zw³oki z³o¿ono w zbiorowej
mogile w przeciwpancernym
rowie w pobli¿u Robaczyna.
¯e taka mogi³a tam by³a, by³y
dowody i zeznania œwiadków.
(zob. „Witryna Œmigielska nr
7 z 1991 r., s.3 „Œladami zapo-
mnianej mogi³y”).

Major Fengler dla pracow-
ników by³ dobr y, ludzki.
W tych niezwykle ciê¿-
kich,wojennych czasach, wie-
lu pomaga³, a jak by³o trzeba
– broni³. „Panie, gdybym wie-
dzia³a, gdzie le¿y, chodzi³a-
bym na jego grobie zapaliæ
œwieczkê” – oœwiadczy³a
W. Langner.

Po zajêciu dworku przez
Rosjan, Maria Luiza wraz
z córk¹ Jutt¹ zamieszka³y naj-
pierw na poddaszu w szczycie
budynku, w którym mieszka³
ogrodnik, a póŸniej w budyn-
ku spichrza. Pod koniec
1945 r., uprzednio zmuszane
do fizycznej pracy i upokarza-
ne, wyjecha³y do Niemiec.

Hubert Zbierski

Ps. Za pomoc w przygoto-
waniu materia³u, oprócz wy-
mienionych ju¿ osób, serdecz-
nie dziêkujê p. Tadeuszowi
Marciniakowi – archiwalia
i p. Gra¿ynie Olejnik – t³uma-
czenia.
Bêdê równie¿ wdziêczny tym
czytelnikom „Witryny Œmi-
gielskiej”, którzy przeka¿¹ mi
swoje uwagi lub podjêty temat
rozszerz¹.

O w³aœcicielach dworu w Koszanowie - raz jeszcze

Og³oszenie p³atne
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Mój dziadek, Karol
Jabczyñski, powróci³

z nasz¹ mamusi¹ (rocznik
1907) i jej macoch¹ w 1920
roku z Berlina do swego mia-
sta rodzinnego – Œmigla. Dzia-
dek by³ wyznania rzymskoka-
tolickiego, wiêc chodzi³ do
tutejszego koœcio³a parafialne-
go. Mamusia, jako ewange-
liczka, chodzi³a do koœcio³a
ewangelickiego. Jej matka,
trzy siostry i brat pozostali
w Berlinie – równie¿ byli
ewangelikami. Nasza ma-
musia by³a najm³odsza z ro-
dzeñstwa.

Dziadek oprowadza³
mamusiê po cmentarzu
rzymskokatolickim, poka-
zywa³ groby swoich rodziców,
dziadków i rodzeñstwa – sio-
stry Kazi, brata Ludwika. By³o
ich dzieciêcioro, a dziadek
przedostatni. Przed 1900 ro-
kiem nikt z rodziny w Œmiglu
ju¿ nie ¿y³. Dziadek wyjecha³
do Berlina, bracia do Pozna-
nia. Od zawsze istnia³y te¿
w Œmiglu ma³¿eñstwa miesza-
ne, polsko – niemieckie. St¹d
dziadek prowadzi³ mamusiê
na cmentarz ewangelicki –
jedna z jego sióstr wysz³a za
œmigielskiego Niemca.

 Dziadek z mamusi¹
i macoch¹ przez kilka mie-
siêcy mieszka³ u kuzyna
Piotrowskiego. Ale, no w³a-
œnie, rymarz i szewc – to za-
wsze koñczy³o siê zbyt du¿¹
liczb¹ sznapsików. Przenieœli
siê zatem do domu s¹siaduj¹-
cego z w³asnoœci¹ Omie-
czyñskich i tam w 1931 roku
dziadek zmar³. Na pogrzebie
by³o bardzo du¿o ludzi, krew-
nych i powinowatych dziadka.
Ponadto przysz³o du¿o cie-
kawskich, bo za trumn¹ sz³y
dwie ¿ony. Pobij¹ siê, czy nie
pobij¹ – nie pobi³y siê. (Przed
œmierci¹ dziadka przyjecha³a
z Berlina jego pierwsza ¿ona.
Wszystko sobie przebaczyli
i po¿egnali siê na zawsze).

Mamusia zna³a tylko jêzyk

niemiecki. Porozumiewanie
siê z miejscowymi Polakami
nie by³o problemem – wszy-
scy chodzili do szko³y nie-
mieckiej.

W S¹dzie Grodzkim
w Œmiglu pojawi³ siê pan Ste-
fan Moczyñski rodem z Ko-
œciana – pracowa³ w hipotece
razem z panem Tr¹bk¹. Po-
zna³ mamusiê – pokochali siê
i w 1926 roku wziêli œlub w ko-
œciele katolickim w Œmiglu.
Przed œlubem mamusia przy-
jê³a chrzest, pobiera³a nauki
do Komunii Œwiêtej (w jêzyku
niemieckim), pilnie uczy³a siê
jêzyka polskiego. Potem ju¿
tylko bierzmowanie i œlub.
W 1927 roku pojawi³ siê
pierwszy owoc ich mi³oœci –
syn Maryœ, potem Ala, Danu-
sia i w 1938 Ewa. Urodzi³em
siê w domu Bremborowiczów
przy ulicy Lipowej. Po³o¿na,
która pomog³a mi przyjœæ na
œwiat, mieszka³a przy ulicy
Mickiewicza – obecnie zak³ad
fryzjerski L. Bobowskiego.

Potem rodzice przenieœli
siê do domu przy ulicy
Podgórnej. W podwórzu mia³
zak³ad stolarski Leon Szyma-
nowski z Koszanowa, syn
tamtejszego so³tysa. W 1937
rodzice przenieœli siê do
domu przy ulicy Mickiewicza
(obecnie mieszkaj¹ tam Bajo-
nowie).

Mamusia do wielu miesz-
kañców mówi³a - ciocia lub
wujek (byli to ju¿ bardzo, bar-
dzo starzy ludzie), a do wie-
kowych krewnych i kuzynów
mówi³a po imieniu. Chodzi³a
na wiele pogrzebów – bo
cz³onkowie rodziny stopnio-
wo odchodzili. Dzisiaj, cho-
dz¹c po œmigielskim cmenta-
rzu, st¹pam po prochach mo-
ich przodków ze Œmigla i Ko-
szanowa.

Nasi rodzice byli bardzo
religijni. Wieczorem przed
snem pacierz na kolanach
przed ³ó¿eczkami. Na futrynie
wejœciowej wisia³ na gwoŸdziu

o³tarzyk z wod¹ œwiêcon¹ od
pana Szymanowskiego. Po
drugiej stronie futryny, te¿ na
gwoŸdziu, wisia³a trzepaczka.
Tak by³o w ka¿dym mieszka-
niu. Co niedzielê, my, dzieci
chodziliœmy do koœcio³a na
nabo¿eñstwa. Bardzo czêsto
odprawia³ je ks. dr Tadeusz
Grunwald – nasz katecheta.
Czêsto te¿ chodzi³em na nie-
szpory i g³oœno œpiewa³em.

Wojna. Nasza ucieczka
z rodzin¹ Orczykowskich na
wozie ch³opskim przez Œrem,
Œrodê i Wrzeœniê do Œlesina.
Po kilku tygodniach powró-
ciliœmy. Niemiecki w³aœciciel
wyrzuci³ nas z mieszkania.
Dostaliœmy dwa ma³e pokoiki
w domu pana Mariana Macie-
jewskiego przy ulicy Mickie-
wicza. Po pó³ roku znowu nas
wyrzucono (powsta³ niemiec-
ki sklep zegarmistrzowski)
i otrzymaliœmy dwa pokoje
z kuchni¹ w r ynku, ko³o
p. Abt. Tam te¿ zaczê³y przy-
je¿d¿aæ nasze ciotki (Tante),
jedne z Norymbergii, drugie
z Monachium. Mówi³y do na-
szej mamusi: Trudsien (Ger-
truda), zrób siê na Niemkê, bo
Polski ju¿ nigdy nie bêdzie,
a ty, Sztefanie (Stefan) straci-
³eœ nogê w wojsku pruskim
i te¿ zostañ Niemcem. Dosta-
niecie mieszkanie, w jakim
bêdziecie chcieli mieszkaæ,
dostaniecie pracê, a wasze
dzieci bêd¹ siê uczyæ w szko-
³ach niemieckich, dostaniecie
bardzo dobre kartki ¿ywie-
niowe i ubraniowe. Nie bê-
dziecie ¿yæ w takiej nêdzy
i upodleniu. Ja ju¿ pracowa-
³em w zak³adzie stolarskim
u Kunzelmannów - od 500 do
1830 z 1,5 godzinn¹ przerw¹
obiadow¹, a Ala i Danusia by³y
piastunkami w rodzinach nie-
mieckich. Na to mamusia od-
powiedzia³a: „Wysz³am za Po-
laka i pozostanê Polk¹, razem
z naszymi dzieæmi, a Polska
pozostanie”. A tatuœ przegoni³
nasze ciotki z domu. PóŸniej

przyjecha³a te¿ Oma (babcia)
i mówi³a to samo. Tatuœ wœcie-
k³y wyszed³ z domu. Mamu-
sia grzecznie, ale stanowczo
odpowiedzia³a jej to samo, co
swoim siostrom.

Nasza sytuacja finansowa
i bytowa by³a bardzo z³a. Ta-
tuœ nie mia³ pracy. Dwa razy
zabierano go na noc do œmi-
gielskiego wiêzienia jako za-
k³adnika (co noc 10 innych
Polaków za 1 ewentualnego
zabitego Niemca). Modlili-
œmy siê, aby nasi ojcowie wró-
cili do domów. Z ucieczki
wróciliœmy do Œmigla po
pier wszym rozstrzelaniu.
S³yszeliœmy strza³y z drugie-
go rozstrzelania i ukradkiem
widzieliœmy zwisaj¹ce nogi
rozstrzelanych wiêzionych na
wozach na kirkut.*

Tatuœ zosta³ zatrudniony
w charakterze stró¿a nocne-
go, z tr¹bk¹ na szyi chodzi³ po
ulicach Œmigla – ostrzega³
w razie po¿aru. PóŸniej dosta³
pracê w tartaku u Gemninga
(£ukomski) jako ksiêgowy.

Nastêpnie wyrzucono nas
z zajmowanego mieszkania
(osadzono tam rodzinê nie-
mieck¹ – okna wychodzi³y na
r ynek, co by³o niezgodne
z niemieckimi przepisami)
i otrzymaliœmy kolejne w po-
dwórzu u Karpiñskich – ko³o
policji. Tam doczekaliœmy wy-
zwolenia.

W nastêpnym odcinku opi-
szê patriotyzm mieszkañców
Œmigla, opowiem o stosunku
Niemców do Polaków, o nie-
wolniczej pracy polskich dzie-
ci na przyk³adzie w³asnym
i otoczenia. Pamiêæ o cz³owie-
ku ¿yje tak d³ugo, jak d³ugo
o nim mówimy lub piszemy.

Marian Moczyñski*

* Kirkut – cmentarz ¿ydowski
* Autor obecnie mieszka w Sulêcinie.
Impulsem do zainteresowania siê
rodzinnym miastem by³ program
w TV Poznañ o œmigielskich wiatra-
kach.

„Nasi Rodzice” – Wspomnienia
Mariana Moczyñskiego. (Czêœæ pierwsza.)
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Dla Domu Dziecka
Niedziela, 9 marca 2003r,
godz. 15:00 - wtedy to roz-
pocz¹³ siê koncert charyta-
tywny na rzecz dzieci z prowa-
dzonego przez siostry zakon-
ne Domu Dziecka w Wielkiej
Wsi. Inicjatorem przedsiê-
wziêcia by³a m³odzie¿ z samo-
rz¹du szkolnego Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. J. Ksprowicza w Niet¹¿ko-
wie, którego opiekunem je-
stem od paŸdziernika 2002.
Z tej przyczyny wiêkszoœæ
obowi¹zków zwi¹zanych
z przygotowaniem tak du¿ej
imprezy spad³a w³aœnie na
mnie. Pracy by³o mnóstwoze-
branie wszystkich wykonaw-
ców, sala, któr¹ bezp³atnie
udostêpni³o nam Centrum
Kultury w Œmiglu, rozrekla-
mowanie koncertu (plakaty,
prasa, radio), no i w koñcu
pouk³adanie tego w ca³oœæ...
Jednak nie by³am w tych zma-
ganiach sama, nieocenion¹
pomoc okaza³y mi przede

wszystkim Natalia i Justyna,
pozyskuj¹c bardzo wielu
sponsorów na loteriê fantow¹,
która uœwietni³a nasz koncert,
a tak¿e zajmuj¹c siê
rozwieszaniem plakatów.
No i w koñcu nadszed³ dzieñ
koncertu. Na scenie pojawili
siê wykonawcy ze Studia Pio-
senki przy Centrum Kultury,
miêdzy innymi Kasia Marona;
uczniowie naszej szko³y - Ju-

styna Kurzawska, Arek Kie-
recki, Ewa Krakowska, Virgi-
nia Duda oraz Wioletta ̄ urek;
Ania Samol i Blue Velvet ze
S³awy; Maciej Brzeziñski ze
swoim zespo³em The Mc Park
oraz dziewczêta z grupy ta-
necznej Pryzmat Bis. Ja rów-
nie¿ stanê³am w œwietle
reflektorów, nie tylko prowa-
dz¹c ca³y koncert, ale i zalicza-
j¹c siê w szeregi wykonaw-

ców.
Ci, którzy mimo deszczowej,
niesprzyjaj¹cej spacerom po-
gody zdecydowali siê na
opuszczenie swych zacisz-
nych domów i przybycie do
Centrum Kultury, bawili siê
razem z nami. Grupa najwier-
niejszych „fanów” dotrwa³a do
samego koñca, gdy Ania na
ich proœbê wykona³a kolejny
bis.
Pieni¹dze z koncertu oraz za-
bawki, s³odycze i inne dary
z trwaj¹cej obecnie na terenie
szko³y zbiórki przeka¿emy
dzieciom podczas naszej wizy-
ty w Domu Dziecka, któr¹ pla-
nujemy jeszcze przed œwiê-
tami wielkanocnymi. Mamy
wszyscy nadziejê, ¿e spra-
wimy im tym du¿¹ radoœæ. Nie
chcemy te¿ zakoñczyæ swojej
dzia³alnoœci jednorazow¹
akcj¹. Bêdziemy pamiêtaæ
o naszych ma³ych znajomych
tak¿e w przysz³oœci.

Katarzyna Hordecka

Rodzice Agnieszki Splis
gart zwrócili siê do nas

z proœb¹ o pomoc w zebraniu
pieniêdzy na rehabilitacjê cór-
ki. Agnieszka jest dzieckiem
z pora¿eniem mózgowym.
Szansa na odzyskanie czê-
œciowej sprawnoœci to reha-
bilitacja w Centrum „Euro-
med” w Mielnie. Agnieszka
zosta³a zakwalifikowana na
czterotygodniowy turnus le-
czenia metod¹ polegaj¹c¹ na
zastosowaniu adaptowanego
kombinezonu kosmicznego
„Adeli-92”.
Koszt rehabilitacji, który wy-
nosi 12.200 z³, przekracza
mo¿liwoœci finansowe rodzi-
ców.
Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ
z Pomoc¹” wyrazi³a zgodê na
udostêpnienie swojego konta
w celu zbierania pieniêdzy na
rehabilitacjê i leczenie
Agnieszki.
Wszystkich Pañstwa, którzy
chcieliby wspomóc leczenie
Agnieszki prosimy o przesy-

Zd¹¿yæ z pomoc¹

³anie pieniêdzy na konto: PKO
BP XV O/Warszawa,
9310201156 123112454, z do-
piskiem: darowizna na lecze-
nie i rehabilitacjê Agnieszki
Splisgart. Za wszystkie, choæ-
by najdrobniejsze wp³aty,
z góry serdecznie dziêkuje-
my.

fo
t. 

JM
N

N
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 27.03. br. w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Œmiglu
odby³o siê oficjalne otwarcie
pierwszego w powiecie ko-
œciañskim Gminnego Cen-
trum Informacji. W uroczysto-
œci wziêli udzia³ zaproszeni
goœcie: wicestarosta powiatu
koœciañskiego  Micha³ Jurga,
burmistrz Œmigla Józef Cieœla,
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla Jan Józefczak,
dziekan ksi¹dz kanonik Zbi-
gniew Dawidziak, radni
administracji publicznej
i przedstawiciele Cechu Rze-
mios³ Ró¿nych w Koœcianie
i Œmiglu. Krótk¹ historiê po-
wstania, cele i program dzia-
³ania GCI przedstawi³ dyrek-
tor Centrum Kultury Euge-
niusz Kurasiñski. Serdecznie

podziêkowa³ te¿ tym, którzy
przyczynili siê do powstania
i obecnego wygl¹du GCI: bur-
mistrzowi Œmigla Józefowi
Cieœli, zastêpcy burmistrza
Stefanowi Stachowiakowi,
dyrektorowi Oœrodka Wspie-
rania Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci Jaros³a-
wowi Gromkowi oraz Mieczy-
s³awowi Muellerowi, Kazimie-
rzowi Kêdziorze, Jerzemu
Naro¿nemu, którzy w czynie
spo³ecznym remontowali
w ubieg³ym roku ówczesn¹
œwietlicê socjoterapeutyczn¹;
kierownikowi Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej Henrykowi Skrzypcza-
kowi i pracownikom zak³adu
za remont pomieszczeñ, kie-
rownikowi Powiatowego

Otwarcie Gminnego Centrum
Informacji

GMINNE  CENTRUM  INFORMACJI
64-030 Œmigiel; ul. Koœciuszki 20; tel. 5 180 317

zaprasza
przedsiêbiorców z terenu miasta i gminy Œmigiel

do sk³adania ofert pracy
oraz osoby poszukuj¹ce zatrudnienia do korzystania z naszych us³ug:

- dostêp do ofert pracy z terenu powiatu, kraju i zagranicy
- poszukiwanie ofert pracy przez Internet
- pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (C.V., list motywacyjny)
- dostêp do prasy lokalnej, specjalistycznej i innych publikacji
- dostêp do informacji o szko³ach i kursach
- przygotowanie do prowadzenia samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej
- pomoc w kontakcie z pracodawc¹

Us³ugi dodatkowe: ksero, telefon, fax, poczta internetowa, skanowanie, wydruk informacji z Internetu, laminowanie.
Godziny otwarcia GCI: poniedzia³ek – pi¹tek 8.00 – 20.00

sobota 8.00 – 18.00

Urzêdu Pracy w Koœcianie
Ewie Beba, pedagogowi
Powiatowego Urzêdu Pracy
w Koœcianie Agnieszce Kubic-
kiej, informatykowi Jackowi
M.Nieniewskiemu. Spoœród
osób, które przyczyni³y siê do
powstania Gminnego Cen-
trum Informacji, nieobecni
byli: by³y burmistrz Œmigla
Jerzy Cieœla, dyrektor firmy
SPA w Œmiglu Feliks Banasik,
prezes firmy Meblomax
Grzegorz Dolczewski oraz Ry-
szard Karczmarek, który pra-
cowa³ w czynie spo³ecznym
przy remoncie by³ej œwietlicy.
Nastêpnie wicestarosta po-
wiatu koœciañskiego i bur-
mistrz Œmigla dokonali uro-
czystego przeciêcia wstêgi,
a ksi¹dz kanonik poœwiêci³
obiekt.
Obs³ugê Gminnego Centrum
Informacji tworzy od-
powiednio przeszkolony ze-
spó³ w sk³adzie: pracownicy
Centrum Kultury: Marcin Ra-
tajczak, Magdalena Dymar-
kowska; sta¿ystki: Ilona Stró-
¿ak i Barbara Michalak oraz
wolontariusze: Monika Ka³ek,
Agnieszka Kniewel, Ma³go-
rzata Rosada, Marzena Waw-
rzyniak, Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, £ukasz Jurga,
£ukasz Szamborski, S³awomir
Lis, Jerzy Przyby³ek, Tomasz
Kuœnierczak.
Szczegó³owy opis zakresu
dzia³alnoœci GCI zamiesz-
czono w poprzednim nume-
rze.

Barbara Michalak

Wicestarosta powiatu koœciañskiego i burmistrz Œmigla do-
konuj¹ uroczystego przeciêcia wstêgi

swego radnego.
L. Balcer i F. Banasik wniosko-
wali, aby burmistrz i przewod-
nicz¹cy rady czytali sprawoz-
dania z dzia³alnoœci w okresie
miêdzy sesjami w ca³oœci
i o to, by czytaæ uzasadnienia
podjêtych uchwa³.
Jeden z mieszkañców prosi³
o uporz¹dkowanie przy osie-
dlu nr 2 betonowych s³upów
nale¿¹cych do TPSA. Odpo-
wiadaj¹c na problem naprawy
drogi w Przysiece, L. Balcer
oznajmi³, ¿e w Urzêdzie Miej-
skim jest do wgl¹du protokó³
sporz¹dzony miêdzy firm¹
Strabag a samorz¹dem lokal-
nym.
Przewodnicz¹cy poinformo-
wa³, ¿e nadszed³ kolejny list
do rady o wsparcie chorego
dziecka, a W. Drótkowski
przypomnia³ o problemie kwe-
sty na karetkê pogotowia ra-
tunkowego. Przewodnicz¹cy
zaproponowa³, aby ten pro-
blem omówiæ na spotkaniu
komisji spraw spo³ecznych.
Na tym sesjê zakoñczono.

E.Kurasiñski

dokoñczenie ze str. 4
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Proszê o przybli¿enie czytelnikom
swojej osoby.
Mam 40 lat. Pochodzê ze Œmigla, ale od
15 lat mieszkam w Morownicy. ̄ ona pra-
cuje w szkole w Œmiglu. Mamy trzech
synów. Jestem absolwentem Technikum
Rolniczego w Niet¹¿kowie i Akademii
Rolniczej w Poznaniu. Pierwsz¹ pracê
podj¹³em w 1988r. w Rolniczym Kombi-
nacie Spó³dzielczym w Bronikowie jako
kierownik gospodarstwa Machcin. Zdo-
by³em tam pierwsze doœwiadczenia za-
wodowe. Bardzo mile wspominam ten
okres. Nastêpnie przez cztery lata pra-
cowa³em w Urzêdzie Miejskim Œmigla,
zajmuj¹c siê miêdzy innymi sprawami
wojskowymi.
W 1998r. powróci³em do pracy w rol-
nictwie i przez cztery lata by³em odpo-
wiedzialny za produkcjê zwierzêc¹
w Przedsiêbiorstwie Rolnym „Rydzyna”
w K³odzie. Nabyte wtedy doœwiadczenia
wykorzystujê od wrzeœnia 2002r., prowa-
dz¹c w³asne gospodarstwo rolne. Jest to
hodowla zarodowa trzody chlewnej na-
stawiona na sprzeda¿ loszek hodowla-
nych.
Czy pe³ni pan, poza obecn¹, inne
funkcje spo³eczne?
Tak. Jestem ju¿ drug¹ kadencjê cz³on-
kiem Rady So³eckiej w Morownicy. Po-
nadto od 1996r. jestem sekretarzem Za-
rz¹du Parafialnego Oddzia³u Akcji Kato-
lickiej w Œmiglu.
Czy udaje siê panu pogodziæ obowi¹z-
ki zawodowe z prac¹ spo³eczn¹ i obo-
wi¹zkami rodzinnymi?
Bywa ró¿nie. Wszystko zale¿y od odpo-
wiedniej organizacji dnia. Godziny poran-
ne spêdzam zawsze w folwarku. W po³u-
dnie jestem zazwyczaj w biurze, gdzie
za³atwiam bie¿¹ce sprawy zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ Rady Miejskiej. Wolne
popo³udnia spêdzam najczêœciej z ro-
dzin¹. Ostatnio wiele czasu zabra³ mi
udzia³ w zebraniach wiejskich w moim
okrêgu wyborczym w zwi¹zku z podzia-
³em odpisów wiejskich i planami utwo-
rzenia gimnazjum w Bronikowie. Pozna-
³em jeszcze dok³adniej problemy, z któ-
rymi borykaj¹ siê rady so³eckie. Czêsto
dniem przeznaczonym wy³¹cznie dla ro-
dziny jest tylko niedziela. Mam na szczê-
œcie du¿e wsparcie w ¿onie, która jest wy-
rozumia³a.Tylko najm³odszy syn skar¿y

siê, ¿e nie ma z kim sklejaæ swoich ulu-
bionych modeli statków.
Co wed³ug pana jest obecnie najbar-
dziej pal¹cym problemem naszej gmi-
ny i jakie pan widzi dla niego rozwi¹-
zania?
Najbardziej dotkliwe jest bezrobocie.
Zadanie rady to wyznaczenie terenów dla
inwestorów. W tym roku powinny zostaæ
zatwierdzone nowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Chcemy utwo-
rzyæ tereny inwestycyjne zlokalizowane
przy obwodnicy. Pragniemy te¿ zatrudniæ
bezrobotnych do prac interwencyjnych.
Dzia³ania te nie rozwi¹¿¹ problemu, ale
stworz¹ szansê nowych miejsc pracy. Na
terenie naszej gminy s¹ prê¿ne i systema-
tycznie zwiêkszaj¹ce zatrudnienie firmy.
To dowód, ¿e nawet w tak trudnych cza-
sach mo¿na siê intensywnie rozwijaæ.
Jakie cele postawi³ pan sobie jako
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmi-
gla i które z nich uda³o siê ju¿ osi¹-
gn¹æ?
Moje obowi¹zki okreœla ustawa o samo-
rz¹dzie gminnym i statut naszej gminy,
a praca polega na zwo³ywaniu, przygoto-
wywaniu i prowadzeniu sesji, organizo-
waniu pracy rady i reprezentowaniu jej
na zewn¹trz. Mój g³ówny cel – aby radni
mogli pracowaæ sprawnie i efektywnie.
W tym celu zosta³ uchwalony nowy sta-
tut. Zawiera on zmiany zwi¹zane ze
zmian¹ pozycji burmistrza oraz regula-
miny rady i poszczególnych komisji.

Zmieniony zosta³ równie¿ zakres dzia³a-
nia komisji. Z dotychczasowej komisji
planowania powsta³a komisja promocji
i rozwoju. Przyjêcie rycza³tu zamiast die-
ty za posiedzenie umo¿liwi³o czêstsze
spotkania w ci¹gu miesi¹ca. Praca w ko-
misjach przebiega wiêc bardzo sprawnie.
Sesje odbywaj¹ siê o godz. 1600, co zwiêk-
szy³o udzia³ mieszkañców. Zamierzam
równie¿ szerzej informowaæ za po-
œrednictwem prasy o pracach rady.
Co s¹dzi pan o przyjêtym przez Radê
Miejsk¹ bud¿ecie?
 To bud¿et przetrwania. Zaplanowano
w nim tylko dwie inwestycje: budowa ko-
lektora dla Niet¹¿kowa i hydroforni z sie-
ci¹ w Bronikowie z doprowadzeniem
wody do Morownicy, Machcina i Nowe-
go Szczepankowa. W tym roku przypa-
da wykup du¿ej czêœci obligacji i sp³aty
kredytów zaci¹gniêtych na budowê
oczyszczalni œcieków, dlatego to rok za-
ciskania pasa.
Jakie szanse i zagro¿enia dla Polski
widzi pan w zwi¹zku z przyst¹pieniem
do Unii Europejskie?
Uwa¿am, ¿e przyst¹pienie Polski do UE
jest dziejow¹ koniecznoœci¹, ale nie za
wszelk¹ cenê. Jako rolnika ta ga³¹Ÿ go-
spodarki dotyczy  mnie bezpoœrednio.
Brak niestety rzetelnych informacji na
ten temat. G³ównie nag³aœnia siê korzy-
œci, a przemilcza koszty przystosowania
rolnictwa do wymogów unijnych. Oba-
wiam siê, ¿e staniemy siê obszarem zby-
tu taniej, dotowanej ¿ywnoœci z krajów,
w których dop³aty bezpoœrednie s¹ w pe³-
nej wysokoœci.
Jak pan ocenia sytuacjê polskiego
rolnictwa w przededniu referendum?
W ostatnich latach z racji pracy czêsto
wyje¿d¿a³em na zachód i odwiedza³em
farmerów unijnych. Uwa¿am, ¿e wielu
naszych rolników dorównuje, a nawet
przewy¿sza poziomem produkcji rolnic-
two zachodnie. Niestety, niestabilna po-
lityka pañstwa wobec rolnictwa im w tym
nie pomaga. Dzia³ania agencji rz¹dowych
s¹ zazwyczaj spóŸnione, co skutkuje huœ-
tawk¹ cenow¹. Ustabilizowanie minimal-
nych, op³acalnych cen skupu pozwo-
li³oby bardziej optymistycznie patrzeæ w
przysz³oœæ.

Redakcja

Wywiad z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Œmigla – Janem Józefczakiem
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Kurhan (mogi³a) - nasyp ziem-
ny o konstrukcji drewniano -
kamiennej, wewn¹trz zawiera-
j¹cy jeden lub wiêcej grobów
szkieletowych lub cia³opal-
nych. Kurhany o kolistej pod-
stawie i sto¿kowatym nasypie
to forma stosowana po-
wszechnie a¿ do œredniowie-
cza.
Gustaw Zieliñski: poeta,
uczestnik powstania listopa-
dowego pisa³ o tych staro¿yt-
nych grobach: „Ja czeœæ g³ê-
bok¹ mam dla kurhanów.
Lecz kto je sypa³? Czyj proch
tu le¿y? Proch bohaterów czy
te¿ pasterzy? Mo¿e œlad kêdy
dawni chanowie swe hordy
wiedli? Któ¿ mi odpowie. Py-
ta³em synów tej ziemi –
milcz¹”.

Przy drodze z Koœciana do
Grodziska Wielkopolskiego,
w £êkach Ma³ych, widoczne
s¹ niepozorne pagórki nazwa-
ne przez krajoznawcê Fran-
ciszka Jaœkowiaka „wielkopol-
skimi piramidami”. To pozo-
sta³oœæ cmentarzyska kurha-
nowego nale¿¹cego do kultu-
ry unietyckiej z wczesnej epo-
ki br¹zu (1700 – 1200 r. p. n.
e.). Nazwa pochodzi od cze-
skiej miejscowoœci Unetice
pod Prag¹, gdzie po raz pierw-
szy znaleziono œlady tej kultu-
ry. Na polskie ziemie przenik-
nê³a ona z po³udnia dorze-
czem Odry. Objê³a niemal
ca³¹ Wielkopolskê oraz Zie-
miê Lubusk¹. Broñ i narzê-
dzia dotychczas wykonywane
z kamienia zast¹piono bar-

Wielkopolskie piramidy - £êki Ma³e

nów. Do najokazalszych ta-
kich naziemnych pomników
przedhistorycznych nale¿¹
4 ogromne mogi³y wznosz¹ce
siê nad brzegami Mogilnicy
na polach £êk Ma³ych”. Bada-
nia prowadzone po II wojnie
œwiatowej potwierdzi³y wcze-
œniejsze przypuszczenia, ¿e s¹
to groby nale¿¹ce do kultury
unietyckiej. Œrednica kurha-
nów siêga³a 45m, a wysokoœæ
do 4,5m. Konstrukcje kamien-
no – ziemne wewn¹trz kurha-
nów kr yj¹ g³ówn¹ komorê
grobow¹. W zale¿noœci od
pozycji spo³ecznej zmar³ego
mogi³y wyposa¿one by³y
w broñ, ozdoby, naczynia z je-
dzeniem. W £êkach Ma³ych
znaleziono pochówek wyposa-
¿ony w ber³o sztyletowe z br¹-
zu, uwa¿ane za oznakê w³adzy.
Wielkoœæ grobu i jego wypo-
sa¿enie œwiadcz¹, ¿e pocho-
wano tu kogoœ znacz¹cego w
hierarchii ówczesnej spo³ecz-
noœci. Znaleziono tak¿e ozdo-
by ze spiralnie zwiniêtego
drutu z³otego, liczne naczynia
gliniane i koœci zwierz¹t.
Kurhany w £êkach Ma³ych
zwiedziliœmy na rajdzie rowe-
rowym z m³odzie¿¹ gimna-
zjaln¹.

Andrzej Weber

dziej trwa³ym i u¿ytecznym
br¹zem. Ludnoœæ obok upra-
wy roli zaczê³a hodowaæ zwie-
rzêta, a produkcja wyrobów
z br¹zu pozwala³a na handel
z odleg³ymi krajami. Bogace-
nie siê ludnoœci powodowa³o
wiêksze zró¿nicowanie spo-
³eczne.
Ile kurhanów w £êkach Ma-
³ych by³o pierwotnie, nie wia-
domo. Jeszcze w po³. XIX wie-
ku doliczono siê 14, do 1881
roku pozosta³o 11.
W 1901 roku przez ten teren
wytyczono liniê kolejow¹ Ko-
œcian – Grodzisk Wielkopol-
ski. Wtedy zniszczono wiêk-
szoœæ kopców, a wydobyte
z nich kamienie pos³u¿y³y do
budowy drogi. Pozosta³e czte-
ry kurhany przed zniszcze-
niem uratowa³ hr. ¯ó³towski
z Ujazdu, obsadzaj¹c je drze-
wami. W 1933 roku kierownik
badañ archeologicznych
w Wielkopolsce, prof. Józef
Kostrzewski z Uniwersytetu
Poznañskiego przebada³ je-
den z nich. Tak o nich pisa³:
„wœród rozleg³ych równin
Wielkopolski tak bogatej
w cmentarzyska przedhisto-
ryczne, niczem na powierzch-
ni nie oznaczone niewiele tyl-
ko zachowa³o siê pomników
przeddziejowych na po-
wierzchni ziemi w postaci
dawnych grodzisk czy kurha-

Grupa na tle piramidy
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10 marca b.r. w Œmiglu zosta³
wmurowany kamieñ wêgielny
pod budowê hali produkcyjnej
firmy Hof fmann Polen,
wytwarzaj¹cej sprê¿yny do
mebli tapicerowanych. Firma
ta istnieje w Niemczech od 55
lat. Akt erekcyjny spisany
w siódmym roku istnienia fir-
my w Œmiglu o treœci: „Sygna-
tariusze Aktu wyra¿aj¹ niniej-
szym swoje przekonanie, i¿ roz-
poczêta dziœ budowa hali pro-
dukcyjno – biurowej przyczyni
siê – po jej pomyœlnym zakoñ-
czeniu – do dalszego dynamicz-
nego rozwoju firmy Hoffmann
Polen, a tak¿e zapewni korzy-
œci w³aœcicielom, powodzenie

Kamieñ wêgielny ju¿
wmurowany!

fo
t.
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ar

ko
w

sk
a

pracownikom i ich rodzinom
oraz przysporzy pomyœlnoœci
gminie i miastu Œmigiel” pod-
pisali: prezes Gerhard Hoff-
mann, prokurent Sebastian
Fornalik, szefowa produkcji
Ma³gorzata Buliñska – Forna-
lik, burmistrz Œmigla Józef
Cieœla, zastêpca burmistrza
Stefan Stachowiak, specjalista
ds. inwestycji firmy Real
z Leszna W³odzimierz Po-
œpiech oraz kierownik budo-
wy Marek Skorupiñski. Inwe-
stycjê realizuje przedsiêboir-
stwo Real z Leszna. Urucho-
mienie produkcji planowane
jest w drugiej po³owie czerw-
ca.

Ilona Stró¿ak

Burmistrz podpisuje Akt Erekcyjny

Gminne Centrum
Rehabilitacji

14 marca w sali gimnastycz-
nej Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie
mia³o miejsce oficjalne prze-
kazanie sprzêtu rehabilitacyj-
nego, który zosta³ zakupiony
dla podopiecznych Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o nadziei” przez firmê
„Hoffmann – Polen”, spó³ka
z.o.o. w Œmiglu.
Odpowiadaj¹c na apel stowa-
rzyszenia o pomoc w tworze-
niu Gminnego Centrum Reha-
bilitacji, w³aœciciel „Hof f-
mann- Polen” ufundowa³ cho-
rym dzieciom suchy basen z
pi³eczkami – niezast¹piony w
rehabilitacji ruchowej osób

niepe³nosprawnych.
W imieniu darczyñcy aktu
przekazania sprzêtu w³adzom
stowarzyszenia dokonali Ma³-
gorzata Buliñska-Fornalik
oraz Sebastian Fornalik –
prokurenci spó³ki.
Na uroczystoœci obecni byli
równie¿ wicestarosta koœciañ-
ski Micha³ Jurga, burmistrz
Œmigla – Józef Cieœla, prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Jan
Józefczak, przedstawiciel
Rady Powiatu Ryszard Forna-
lik oraz dyrektorzy Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych -
Stefan Jaworski, Stanis³aw
Grzeœkowiak i Marek Grzeœ-
kowiak

W. Poleszak - Kraczewska

Przekazania sprzêtu Stowarzyszeniu dokonali Ma³gorzata
Buliñska-Fornalik oraz Sebastian Fornalik – prokurenci fir-

my „Hoffmann – Polen”

 

Od 3 marca dzia³a w Œmiglu
Gminny Punkt Informacji Eu-
ropejskiej. Mieœci siê on w bu-
dynku Gminnego Centrum
Informacji przy Centrum Kul-
tury. Oferuje pomoc miesz-
kañcom gminy, szukaj¹cym
odpowiedzi na pytania doty-
cz¹ce integracji Polski z Uni¹

Informacja europejska
Europejsk¹, zasad funkcjono-
wania unijnych dop³at, dotacji,
instytucji oraz spraw spo³ecz-
nych i politycznych krajów
UE. Zadaniem punktu jest rze-
telne informowanie o integra-
cji, propagowanie jak najszer-
szej wiedzy, wspó³praca z in-
nymi instytucjami. Pracowni-
cy GPIE s³u¿¹ pomoc¹
w dotarciu do tematycznych
witryn internetowych, czaso-
pism, ksi¹¿ek, publikacji
o tematyce unijnej, do-
kumentów rz¹dowych zwi¹-
zanych z akcesem Polski

w struktury UE, placówek re-
alizuj¹cych programy pomoc-
nicze i dzia³aj¹cych na rzecz
integracji Polski z UE na tere-
nie kraju i zagranic¹. Nadrzêd-
nym celem GPI jest wzrost
zainteresowania cz³onko-
stwem Polski w UE oraz me-
rytoryczne przygotowanie lo-
kalnej spo³ecznoœci do udzia-
³u w referendum europejskim.
Gminne Punkty Informacji
Europejskiej powsta³y na
mocy porozumienia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej J. Hausnera i mi-

nistra L. Nikolskiego. Ich dzia-
³alnoœæ zaplanowano w ra-
mach projektu „Moja gmina
w Unii Europejskiej”– ele-
mentu programu „Pierwsza
praca”. W GPIE zatrudnia siê
bezrobotnych absolwentów
szkó³ wy¿szych. W Œmiglu s¹
to sta¿yœci-Tomasz £êczyñski,
absolwent Politechniki
Wroc³awskiej oraz Konrad
Szkudlarczyk, absolwent poli-
tologii UAM w Poznaniu.
Gminny punkt bêdzie dzia³a³
do 30 czerwca.
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Og³oszenie
Redakcja „G³osu W¹growiec-
kiego” w W¹growcu og³asza
X Ogólnopolski Konkurs Cza-
sopism Szkolnych „Pa³uckie
Pióro 2003”
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z organizatorem

12 marca br. w œmigielskiej
bibliotece mi³o spêdzi³y czas
dzieci, które przysz³y na „Po-
po³udnie z bajk¹ i baœni¹”. Wy-
s³ucha³y „Bajkê o dwunastu
braciach” braci Grimm, któr¹
przeczyta³, lekarz pediatra
Stefan Klupsz. W przerwach
pan doktor opowiada³ dzie-
ciom historiê z w³asnego

Popo³udnie z bajk¹

konkursu, którym a jest W¹-
growiecka Oficyna Wydawni-
cza Sp. z.o.o
62 – 100 W¹growiec, ul. Jano-
wiecka 1
tel (067) 2623334, fax (067)
2685525
e-mail: awrglos@pi.onet.pl
www.polska.lex.pl/prasa/
Glos-Wagrowiecki

dzieciñstwa, a tak¿e czêstowa³
je s³odyczami i soczkami. Ko-
lejne spotkanie odbêdzie siê
2 kwietnia 2003 r. o godz. 1600

w œmigielskiej bibliotece. Go-
œciem dzieci bêdzie Jolanta
Sobecka dyr. Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu.

Agnieszka Marciniak
Jak co roku rolnicy zrzeszeni
w GZRKiOR spotkali siê, by
podsumowaæ dzia³alnoœæ
zwi¹zku. Wiele uwagi po-
œwiêcono problemom poja-
wiaj¹cym siê na zebraniach
sprawozdawczych kó³ek rolni-
czych i kó³ gospodyñ. Wa¿n¹
spraw¹ w minionym roku by³y
kampanie wyborcze do Rady
Miejskiej Œmigla, Rady Powia-
tu i do Wielkopolskiej Izby
Rolniczej. W tym okresie zor-
ganizowano szereg spotkañ
z kandydatami, na których
mogli oni zaprezentowaæ pro-
gramy wyborcze. Niestety,
zwi¹zek poniós³ pora¿kê
w wyborach, gdy¿ ¿aden z je-
go cz³onków nie zosta³ rad-
nym.
Do Rady Powiatu Koœciañ-
skiego z Komitetu Wy-
borczego PSL wybrany zosta³
R. Fornalik, któremu powie-
rzono funkcjê zastêpcy prze-
wodnicz¹cego.W wyborach
do Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej z ramienia zwi¹zku  wy-
brano S. Nowaka. Zdziwienie
budzi frekwencja rolników
naszej gminy, która wynosi³a
tylko 5,6%.
Zwi¹zek wspiera³ ko³a go-
spodyñ wiejskich przez or-
ganizowanie przy wspóu-
dziale ODR pokazów i szkoleñ
oraz wspó³organizowa³ impre-
zy i festyny rodzinne na wsi.

Wspiera³ tak¿e rozwój dzia³al-
noœci kulturalnej i rozrywko-
wej, zorganizowa³ kurs kom-
puterowy i szereg spotkañ,
np. z przedstawicielami
KRUS, Wielkopolskiej Gie³dy
Rolno – Ogrodniczej..
Wzorem lat ubieg³ych zwi¹-
zek zajmowa³ siê tak¿e roz-
prowadzaniem kwalifikowa-
nego materia³u siewnego i sa-
dzeniakowego.
W swojej dzia³alnoœci wspie-
rany by³ g³ównie przez
PPHiUR Spó³kê „Œmigrol”
i Bank Spó³dzielczy w Œmiglu.
Mi³ym akcentem zebrania
by³o podziêkowanie i wrê-
czenie okazjonalnych tabli-
czek by³emu burmistrzowi
J. Cieœli i by³emu dyrektorowi
Banku Spó³dzielczego J. Woj-
ciechowskiemu. „W Œmiglu
zostajê i bêdê tu ¿yæ. Dziêku-
jê Radzie Gminnego Zwi¹zku
za wspó³pracê, która uk³ada-
³a siê bardzo dobrze. Dziêku-
jê za wsparcie, jakie otrzyma-
³em od cz³onków zwi¹zku pod-
czas wyborów.” „... Niewiele
samorz¹dów mo¿e siê po-
szczyciæ tak¹ organizacj¹ jak
GZRKiOR w Œmiglu” – po-
wiedzia³ J. Cieœla. Równie mile
zaskoczony by³ J. Wojcie-
chowski „ Dziêkujê za zapro-
szenie i wspó³pracê. Pa³eczkê
przekaza³em mojemu nastêp-
cy”.

M.D.

21 marca nast¹pi³o rozstrzy-
gniêcie gminnego konkursu
plastycznego „¯yæ z przyrod¹
w zgodzie” zorganizowanego
przez Danutê Drótkowsk¹
i Magdalen¹ Adamczak, opie-
kunki Szkolnego Ko³a Ligi
Ochrony Przyrody dzia³aj¹ce-
go w Zespole Szkó³ w Czaczu.
Do uczestnictwa w pracach
komisji konkursowej zapro-
szono artystê plastyka Anto-
niego Szulca pracownika Cen-
trum Kultury w Œmiglu oraz
gajowego leœnictwa w Kotu-
szu Bernarda Pawlisiaka.
Konkurs plastyczny „¯yæ
z przyrod¹ w zgodzie” organi-
zowany jest dla uczniów szkó³
podstawowych z terenu ca³ej
gminy w dwóch kategoriach
wiekowych klasy I-III i klasy
IV-VI. Uczestnicy mogli wy-
bieraæ spoœród trzech tema-
tów: „Jak nale¿y zachowaæ siê
w lesie, aby chroniæ przy-
rodê?”, „Jak wygl¹da œrodo-
wisko w naszym otoczeniu?”
oraz „W jaki sposób ty chro-
nisz przyrodê wokó³ siebie?”
W ocenie prac komisja kon-
kursowa kierowa³a siê

samodzielnoœci¹ wykonania
oryginalnoœci¹ ujêcia tematu,
estetyk¹ pracy, po-
mys³owoœci¹ szaty graficznej
oraz doborem techniki pracy.
Do komisji konkursowej wp³y-
nê³o 101 prac plastycznych ze
szkó³ podstawowych z Cza-
cza, Bronikowa, Starego Bo-
janowa i ¯egrówka. Nagro-
dzone prace zostan¹ umiesz-
czone na wystawie w Centrum
Kultury w Œmiglu, która roz-
pocznie siê dnia 28 marca
2003 r.
W kategorii klas I - III przy-
znano I miejsce £ukaszowi
Skorackiemu ze szko³y w ¯e-
grówku, II miejsce Jagodzie
Szczerbal, III miejsce Darii
Józefczak ze szko³y w Starym
Bojanowie. Wyró¿nienia zdo-
byli Anna Fr¹ckowiak, Malwi-
na Nadolna, Mar ta Cyka,
Patrycja Urbañska, Ewelina
Kubiak.
W kategorii klas IV-VI przy-
znano tylko pierwsze i drugie
miejsce z uwagi na ma³¹ iloœæ
nades³anych prac. I miejsce
zdoby³a Natalia Jaœkowiak a II
miejsce Paulina Jaœkowiak
obie ze szko³y w Czaczu.

A.Sz.

Obradowa³ Gminny Zwi¹zek
Rolników, Kó³ek i Organizacji

Rolniczych

¯yæ z przyrod¹ w zgodzie

Uhonorowani przez GZRKiOR: Jerzy Cieœla i Jerzy Wojcie-
chowski
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Moi Kochani !
Witam Was bardzo jajecznie...to znaczy serdecznie. Ta moja pomy³ka spowo-
dowana jest bliskoœci¹ œwi¹t. Dziœ chcê opowiedzieæ Wam, co zdarzy³o siê
mojej przyjació³ce Magdzie. Mia³a ona du¿o wolnego czasu i nie bardzo wie-
dzia³a, co z nim zrobiæ. Jej koledzy grali w pi³kê lub bawili siê w berka. Magda
chcia³a robiæ coœ wyj¹tkowego. Usiad³a przed domem i zaczê³a malowaæ pi-
sanki. Potem przypatrywa³a siê ka¿dej i odk³ada³a do koszyka. Jej pisanki
mia³y najprzeró¿niejsze wzory: kwiateczki, kropeczki, baranki, kó³eczka i wie-
le, wiele innych.
- No, gotowe-powiedzia³a, kiedy skoñczy³a pracê. Postawi³a koszyczek ko³o
piecyka i posz³a spaæ.
Kiedy Magda wsta³a, pobieg³a zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ pisanki. Jakie¿ by³o jej
zdumienie, gdy ujrza³a tylko puste skorupki. Nie rozumia³a, co siê mog³o staæ.
Przecie¿ jeszcze wczoraj le¿a³y tu piêkne pisanki. Myœla³a, ¿e ktoœ je porozbi-
ja³. £zy nap³ynê³y jej do oczu, bo ca³a praca posz³a na marne.
Dziewczynka pobieg³a do mamy.
- Coœ siê sta³o z jajkami!
Kobieta z pocz¹tku tak¿e by³a bardzo zdumiona. Kiedy spojrza³a w okno, spostrze-
g³a, ¿e w piasku bawi siê stadko kurczaków. Uœmiechnê³a siê, bo wiedzia³a, co siê
wydarzy³o.
- Magdo, powiedz mi, sk¹d wziê³aœ jajka na pisanki?
- Z tego pude³ka- powiedzia³a dziewczynka.
No w³aœnie! Okaza³o siê, ¿e przez pomy³kê Magda wziê³a jajka, z których mia³y wy-
kluæ siê pisklêta i st¹d wynik³o ca³e zamieszanie. Wczesnym rankiem, kiedy wszy-
scy smacznie spali, skorupki jajek zaczê³y nagle pêkaæ. Wydobywa³y siê z nich z pi-
skiem malutkie, ¿ó³te kurczaczki. Gdy wszystkie pisklêta wygramoli³y siê z pisanek,
pomaszerowa³y na dwór. W ten sposób wszystko zosta³o wyjaœnione. Magda patrzy-
³a z uœmiechem na harce ma³ych pisklaków, które weso³o popiskiwa³y i biega³y.
Dziewczynka jeszcze raz zasiad³a do malowania pisanek. Nie narzeka³a jednak, ¿e mia³a za du¿o pracy. Przecie¿ by³o to jej
ulubione wielkanocne zajêcie.
O œwiêtach napisa³a wierszyk dla Was i dla mnie Pani El¿bieta Ki¹ca.

„Wielkanoc i dzieci”
Na Wielkanoc jajka,
bêdzie kolorowa pisanka.
Maluj¹ j¹ dzieci,
czas im szybko leci.
Najpierw czekaj¹ wszyscy na zwierz¹tko ma³e,
co przynosi w czwartek s³odycze wspania³e.
Potem do koœcio³a id¹ z rodzicami,
poœwiêciæ koszyczki z tymi pisankami.
W niedzielê na stole œwiêcone stawiaj¹,
w mi³ej atmosferze œniadanie zjadaj¹.
Lany poniedzia³ek jest mi³y dla dzieci,
mog¹ siê polewaæ i weso³o œpiewaæ!

Przemys³aw Ki¹ca lubi rapowaæ. Spróbujcie rapowaæ jego wierszyk.

„Wielkanocne jajo”
Jestem jajo,
przynosi mnie zaj¹c,
weso³o kicaj¹c.
Zawsze dzieciaki mnie maluj¹
i na miêkko gotuj¹.
Kiedy ju¿ mnie ugotuj¹,
to mnie chêtnie spa³aszuj¹!

Uwaga! Ja, Œmiglaczek, og³aszam konkurs na najciekawszy projekt pisan-
ki! Rysunki kierujcie na adres redakcji. Nagroda czeka.
Do zobaczenia za miesi¹c.

Œmigielaczek
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2 – 3 marca br.
W jednej z miejscowoœci gmi-
ny Œmigiel w³amano siê do
sklepu spo¿ywczo – przemy-
s³owego. Skradziono m in.
kawê, batony, dropsy, papiero-
sy, piwo o ³¹cznej wartoœci ok.
900 z³, uszkodzenie mienia
oceniono na 250 z³.
5 – 6 marca br.
Nieznany sprawca w³ama³ siê
do budynku biurowego. Wy-
³amano okno na zapleczu, po
czym skradziono sprzêt kom-
puterowy i ksero. Straty ma-
terialne oszacowano na oko³o
21 tys. z³, uszkodzenie mienia
na 2 tys. z³.
6 – 7 marca br.
Nieznany sprawca w³ama³ siê
do sklepu spo¿ywczego
w Œmiglu przy ulicy Kiliñskie-
go. Dokona³ kradzie¿y papie-
rosów ró¿nych marek, czeko-
lady oraz gotówki – 400 z³.
£¹cznie straty oszacowano na
ok. 6000 z³
10 marca br.
W betoniarni w Œmiglu stwier-
dzono kradzie¿ pierœcieni alu-
miniowych o ³¹cznej wartoœci
149 tys. z³. W wyniku czynno-
œci wyjaœniaj¹cych stwierdzo-
no, ¿e kradzie¿ odbywa³a siê
sukcesywnie od pocz¹tku
roku. Ustalono równie¿ piêciu
sprawców, którymi okazali

Policja radzi

mê¿czyŸni w wieku od 17 do
25 lat – mieszkañcy Koœciana.
Skradzionych pierœcieni nie
odzyskano.
18 marca br
O godz. 1900 policjanci ze Œmi-
gla na podstawie listu goñcze-
go wydanego przez S¹d Okrê-
gowy w Poznaniu zatrzymali
23-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel.
19 marca br
Policja w Œmiglu ustali³a
sprawcê uszkodzenia samo-
chodu marki Daewoo Lanos,
które mia³o miejsce w Morow-
nicy, 28 lutego br. Wartoœæ
strat wynosi³a 1 tys. z³.
Sprawc¹ chuligañskiego wy-
br yku okaza³ siê 19-letni
mieszkaniec gm. Œmigiel.
19 marca br.
O godz. 2230 pielêgniarka Szpi-
tala Miejskiego w Koœcianie
powiadomi³a policjê, ¿e na
oddzia³ intensywnej opieki
medycznej zosta³ przyjêty 50-
letni mieszkaniec Œmigla
z ran¹ k³ut¹ klatki piersiowej.

W ostatnim czasie nasili³y siê
w³amania do obiektów han-
dlowych. Jak siê przed nimi
uchroniæ? Oto najwa¿niejsze
wskazówki przygotowane
przez Komendê Powiatow¹
Policji w Koœcianie.
Podstawowe metody zabez-
pieczenia sklepów i innych
lokali przed kradzie¿¹ z w³a-
maniem.
- instalacja solidnego oœwie-
tlenia obszaru wewn¹trz i na
zewn¹trz sklepu – zastoso-
wanie przy oknach/drzwiach
tzw. czujnika ruchy, który gdy
pojawi siê „nieproszony goœæ”
automatycznie w³¹cza dodat-

kowe oœwietlenie
- instalacja antyw³amanio-
wych drzwi oraz okien, an-
tyw³amaniowych rolet, ¿aluzji
b¹dŸ innych niekonwen-
cjonalnych zabezpieczeñ in-
stalacja choæ jednego nie-
standardowo dzia³aj¹cego
zamka
- organizacja w miejscu usy-
tuowania lokalu grupy s¹-
siedzkiej w ramach programu
„S¹siedzka Czujnoœæ”.
W przypadku zainte-
resowania takim rozwi¹za-
niem, skontaktuj siê ze swo-
im dzielnicowym
- instalacja elektronicznego

systemu alarmowego – przy
spe³nieniu kilku warunków
natury techniczno – formalnej
istnieje mo¿liwoœæ pod³¹-
czenia sygna³u instalacji alar-
mowej tak¿e pod nr sta-
nowiska dowodzenia KPP
w Koœcianie. W przypadku
skorzystania z tej metody an-
tyw³amaniowej dobrze jest
uprzedziæ o tym fakcie s¹-
siadów i udzieliæ im informacji
co do ewentualnego sposobu
postêpowania w przypadku
za³¹czenia sygna³u alarmowe-
go
- wskazanym jest, aby naj-
bardziej wartoœciowe przed-

mioty z handlowego asorty-
mentu po zamkniêciu sklepu
znajdowa³y siê w dodatkowo
zabezpieczonym technicznie
pomieszczeniu/magazynie,
np. papierosy, alkohol itp.
- istnieje mo¿liwoœæ oznako-
wania wartoœciowych przed-
miotów znajduj¹cych siê na
wyposa¿eniu sklepu, np. kasy
fiskalne, lodówki itp. – kon-
takt z dzielnicowym
- podjêcie wspó³pracy z pry-
watn¹ firm¹ ochroniarsk¹.
W celu minimalizacji ewen-
tualnych strat:
- ubezpiecz swój sklep od w³a-
mania,
- nie przechowuj w sklepie
gotówki.

Podczas reanimacji mê¿czy-
zna zmar³. W toku podjêtych
czynnoœci ustalono, ¿e do tra-
gedii dosz³o w mieszkaniu
denata, a prawdopodobnym
sprawc¹ jest jego 51- letnia
¿ona, która w chwili wypadku
by³a w stanie nietrzeŸwoœci.
Kobieta zosta³a zatrzymana,
gdy¿ z³o¿y³a zeznania, w któ-
rych przyzna³a siê do ugodze-
nia mê¿a, wyjaœniaj¹c, ze do-
sz³o do tego podczas awantu-
r y domowej. Prokurator
przedstawi³ jej zarzut zabój-
stwa, za co grozi do¿ywocie.
Decyzj¹ S¹du Rejonowego
w Koœcianie kobietê areszto-
wano na 3 miesi¹ce.
21 marca br
O godz. 1815 funkcjonariusze
policji drogowej zatrzymali na
ul. Kiliñskiego w Œmig³u 24-
letniego mieszkañca Œmigla,
który kierowa³ samochodem
Fiat 126 p w stanie nietrzeŸ-
woœci (1,3 promila)

M.D.

Og³oszenia
drobne

************
Sprzedam dom mieszkalny
w Koszanowie 60m2, wraz
z dzia³k¹ 70m2. tel. 5 189 496

************
Elektroinstalacje, silniki, tel.
0-609 270 126

************
Karcher, tel. 5 180 423

************
Jêzyk angielski: korepetycje
szko³a podstawowa i œrednia
tel. 5 189 609

************
Matematyka – korepetycje,
komputerowe przepisywanie
prac, tekstów, tel. 5 180 671

************
Kupiê piec c.o. u¿ywany
tel 600854989

************
Kupiê Nokiê
tel. 692671735

Uwaga diabetycy
Zarz¹d Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków Ko³o Œmi-
giel zaprasza cz³onków i sym-

Og³oszenie
patyków na zebranie sprawoz-
dawczo – wyborcze, które od-
bêdzie siê 8 maja br. o godz.
1730 w Centrum Kultury, wej-
œcie E (œwietlica œrodowisko-
wa)
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 3
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

K r z y ¿ ó w k a
Poziomo:

1....salicylowy
2....nad kuku³czym gniaz-

dem
3. waluta Iraku
4. kompan
6. za porwanego
7. w nim najlepiej
8. znak zodiaku
9. bryd¿owy z kresk¹

13. stolica Grecji
15. chwast zbo¿owy
17. ... i niedole
18. pêkata butelka
21. burzy³ mury
23. rodzaj kotleta
24. ze szprychami
26. nie zdobi skóry
28. wydzielaj¹ spadŸ
30. pañstwo z Luand¹
32. Corsa na szosie
33. maksimum wysokoœci
37. pokarm zwierzyny
39. np. brwiowy
40. oprawca

Poziomo:
5. portret

10. szkodzi palaczom
11. trunek piratów
12. przyprawa kuchenna
14. spod ciemnej gwiazdy
16. imiê Hayworth
17. król drzew
19. kilka gemów
20. wozi turystów
22. elegancki sklep
23. g³os ¿miji
25. prze¿ytek
27. nocny motyl
29. obszar uprawny
31. pêk zbo¿a
34. nad parapetem
35. têtno
36. rasa du¿ych psów
38. œcisk
41. z krat¹ w oknie
42. pocisk albo bry³a
43. ¿ó³ty z dziurami
44. afisz

Przepraszamy Czytelników za
brak rozwi¹zania krzy¿ówki
z nr. 1 WŒ.
Has³o brzmia³o: „Karnawa³”,
a zwyciêzc¹ zosta³a K. Cior-
ga z Broñska.

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr. 2 WŒ brzmia³o „Co po
chlubie, kiedy bieda skubie”.
Nagrodê otrzymuje: Adela
Lipowicz ze Œmigla.

16 marca 2003 roku w Domu
Dzia³kowca w Œmiglu odby³y
siê II Otwarte Mistrzostwa
Œmigla w Kopa. Orga-
nizatorem turnieju by³ Oœro-
dek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Œmiglu przy wspó³-
udziale Ko³a PZW Œmigiel
oraz Stowarzyszenia „Wiatra-
ki”. W turnieju udzia³ wziê³o
44 zawodników.
Turniej rozegrany zosta³
w systemie 5 rund, ka¿da run-
da mia³a po 32 rozdania i by³a
losowana wed³ug od-
powiedniego klucza, przez
komisjê sêdziowsk¹. Uczest-
nicy turnieju mogli na bie¿¹-
co œledziæ swoje postêpy na
planszy, na której nanoszono
zdobyte punkty. Zawody odby-
wa³y siê przy 11 stolikach, tak
wiêc ka¿dy zawodnik rozegra³
w czasie turnieju 160 rozdañ.
Oto wyniki:

I miejsce – Jerzy Nowak, Pu-
dliszki – 21 pkt.
II miejsce – Dawid Tarka,
Œmigiel – 20 pkt.
III miejsce – Maciej Morchel,
Poniec – 19 pkt.
IV miejsce – Lucjan Kêdzier-
ski, Dobramyœl – 18 pkt.
V miejsce – Pawe³ Grocki,
Œmigiel – 18 pkt.
VI miejsce – Micha³ Skiba,
Wyci¹¿kowo – 17 pkt.
Wyró¿niono  tak¿e startuj¹c¹
w turnieju pani¹ Annê Jaku-
biak ze Œmigla.
Najlepszych szeœciu zawod-
ników otrzyma³o dyplomy
i nagrody rzeczowe, pierw-
szych trzech nagrody pie-
niê¿ne, zwyciêzca natomiast
zosta³ nagrodzony pucharem.
I Otwarte Mistrzostwa Œmigla
w Kopa sponsorowali: Firma
„Darex”, Œmigiel

Ko³o PZW w Œmiglu

II Otwarte Mistrzostwa Œmigla
w „Kopa”

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

-------------------------------------------------------
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S p or t
Pierwszy odby³ siê w Œmiglu
5 lutego. Startowa³o w nim 17
zawodników naszej gminy.
Pierwsze miejsce zaj¹³ Mar-
cin WoŸny (6,5 pkt.), drugie
Magdalena Judek (5,5 pkt.),
trzecie Robert WoŸny (5 pkt.).
Wœród dzieci do lat 12 najlepsi
byli: Agnieszka Adamczak,
Mariusz Leœniak i Micha³ Œwi-
ta³a. Zwyciêzcy zostali nagro-
dzeni. Za ufundowanie nagro-
dy dziêkujemy p. Romanowi
Paw³otowi.
Dobr¹ okazj¹ do treningu by³
II Zimowy Turniej Szachowy,
który odby³ siê w dniach 30-
31 stycznia w Lipnie. Mag-
dalena Judek zajê³a tam
II miejsce w ca³ym turnieju
i I wœród dziewcz¹t. Zawod-
niczka „Wie¿y” startowa³a te¿
8 lutego w Poznaniu, zajmuj¹c
II miejsce wœród dziewcz¹t.
Wa¿ny zjazd odby³ siê
w dniach 15 - 16 lutego

w Samorz¹dowym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej
w Œmiglu. By³a to pierwsza
czêœæ Wielkopolskiej Ligi
Szachowej Juniorów, gdzie
nasz klub reprezentowali:
Pawe³ Judek, Przemys³aw J¹-
der, Kazimierz Œwitalski, Ma-
riusz Leœniak, Magdalena Ju-
dek i Agnieszka Adamczak
oraz Zachodniej Ligi Strefo-
wej Juniorów. Tu w sk³ad dru-
¿yny weszli: Micha³ Œwita³a,
Cyryl Szudra, Oskar Walko-
wiak, Bar tosz Ja³kiewicz,
£ukasz Ha³as, Maciej £upicki,
Piotr Kapek, Mateusz Górny,
Ma³gorzata £upicka i Kata-
rzyna Kapek. Obecnie I dru-
¿yna plasuje siê na 8 miejscu,
natomiast II na 12. Dziêkuje-
my szkole za pomoc w zorga-
nizowaniu zawodów, a zawod-
nikom ¿yczymy dalszych suk-
cesów.

Miros³aw Judek

Turnieje szachowe

W K¹kolewie odby³y siê
Dru¿ynowe Mistrzostwa
Rejonu Leszczyñskiego
w Tenisie Sto³owym Szkó³
Podstawowych. Zarówno
wœród dziewcz¹t jak
i ch³opców najlepsi okazali
siê œmigielanie.
Tenisowe mistrzostwa zosta-
³y zorganizowane 15 marca.
Rywalizowa³o w nich dwana-
œcie ekip licz¹cych po szeœciu
ch³opców i szeœæ dziewcz¹t.
Byli to zwyciêzcy wczeœniej-
szych mistrzostw odbywaj¹-
cych siê w obrêbie powiatów.
Leszczyñski rejon tworz¹ te-
nisiœci z powiatów gostyñskie-
go, rawickiego, wolsztyñskie-
go, obu leszczyñskich oraz
koœciañskiego.
Dru¿ynê dziewcz¹t ze Œmigla
reprezentowa³y siostry Wero-
nika oraz Ewelina ¯urek. Za-
wodniczki bez ¿adnego pro-

Œmigielanie najlepsi
blemu wygra³y w K¹kolewie
swoj¹ grupê eliminacyjn¹.
Dalej wiod³o im siê równie
wspaniale. Najpierw wiêc
w pó³finale wygra³y 3:0
z dziewczêtami z Bodzewa,
nastêpnie w finale w tak samo
doskona³ym stylu zwyciê¿y³y
SP 2 Wolsztyn.
Nie do pokonania okazali siê
równie¿ nasi Poloniœci, czyli
S³awomir Kreuschner i Mi-
cha³ Gzylkowiak. Po wyjœciu
z grupy eliminacyjnej ch³opcy
zwyciê¿yli w pó³finale 3:2 Bo-
dzewo, a  w finale odnieœli suk-
ces  3:1 w rozgrywce z D¹b-
czem. Po takich osi¹gniêciach
w³aœnie obydwa
œmigielskie zespo³y reprezen-
towaæ bêd¹ rejon leszczyñski
na Mistrzostwach Wielkopol-
ski, które zaplanowane s¹ na
10 kwietnia w Poznaniu.

DAS

W szachowych ligach
W lutym i marcu odby³y siê
rozgrywki Wielkopolskiej
Ligi Szachowej na szczeblu
trzeciej i czwar tej ligi.
W obu ligach rywalizowa³y
dru¿yny Wie¿y Œmigiel.
Rozgr ywki ligowe na tym
szczeblu rozgrywane s¹ na
zasadzie dwóch konkursów,
tak zwanych zjazdów. Pierw-
szy odby³ siê w Szkole Pod-
stawowej w Œmiglu w dniach
15 i 16 lutego, drugi miesi¹c
póŸniej w Lipnie.
W zmaganiach trzecioligow-
ców nasz klub reprezentowa-
li Pawe³ Judek, Przemys³aw
J¹der, Kazimierz Œwitalski,
Mariusz Leœniak, Magdalena
Judek oraz Agnieszka Adam-
czak.
Zespó³ zaj¹³ dziewi¹t¹ lokatê
na dziesiêæ zespo³ów. Indy-
widualnie bardzo dobrze spi-
sa³a siê Magda Judek. Wype³-
ni³a ona normê na pierwsz¹
kategoriê szachow¹. Zajê³a te¿
pier wsze miejsce na swej
szachownicy, zdobywaj¹c
osiem na dziewiêæ mo¿liwych
punktów.
 W czwartej lidze ze Œmigla
grali: Micha³ Œwita³a, Cyryl
Szudra, Oskar Walkowiak,
Bartosz Ja³kiewicz, Ma³gorza-
ta £upicka, Katarzyna Kapek.
Ponadto Wie¿ê reprezentowa-

li rezerwowi Aleksander Ja³-
kiewicz, Piotr Kapek, Mateusz
Górny, £ukasz Ha³as. Ten ze-
spó³ zaj¹³ jedenast¹ pozycjê na
dwanaœcie dru¿yn. Indywi-
dualnie najlepiej spisa³a siê
Ma³gosia £upicka, która wy-
pe³ni³a normê na drug¹ kate-
goriê. Na swej szachownicy
indywidualnie zajê³a trzecie
miejsce, zdobywaj¹c siedem
punktów na dziesiêæ mo¿li-
wych.
Wyniki obu dru¿yn na pierw-
szy rzut oka nie zachwycaj¹–
mówi Ma³gorzata Adamczak,
prezes klub.
Jesteœmy jednak  m³odym, nie-
doœwiadczonym zespo³em. Na
wiêcej po prostu w chwili obec-
nej nas nie staæ. Najwa¿niej-
szym zadaniem, jakie przed
sob¹ postawiliœmy, by³o utrzy-
manie obu zespo³ów w ligach.
Ten cel uda³o nam siê zreali-
zowaæ. Spadaj¹ bowiem ostat-
nie dru¿yny, dlatego mo¿emy
czuæ siê usatysfakcjonowani.
Chcia³abym te¿ podziêkowaæ
wszystkim osobom, które nam
pomaga³y, zw³aszcza dyrektor
szko³y w Œmiglu, Jolancie So-
³eckiej, która udostêpni³a nam
pomieszczenia na turniej
i bardzopomog³a w jego orga-
nizacji.

DAS

W Œmiglu rozegrano Mi-
strzostwa Powiatu Ludo-
wych Zespo³ów Sportowych
w Tenisie Sto³owym. Zwy-
ciêzcy poszczególnych ka-
tegorii tworzyæ bêd¹ kadrê
powiatu na mistrzostwach
województwa. Wiêkszoœæ
zawodników to re-
prezentanci naszej gminy.

W kategorii ¿aczek pierw-
sze miejsce przypad³o Justy-
nie ¯urek ze Œmigla. Wœród
jej rówieœników najlepszy by³
Piotr £owicki z Czempinia.
W kategorii m³odziczek rów-
nie¿ wygra³a œmigielanka
Weronika ¯urek, natomiast

Kadra ze Œmigla
wœród m³odzików Dawid
Obiega³a z Czacza.
W kategorii kadetów zwyciê-
stwo odnieœli Paulina Maœlak
z Czacza oraz £ukasz Szy-
mañski ze Œmigla. Wœród ich
starszych kolegów-juniorów
pierwsi byli Monika Naro¿na
z Krzywinia i Wojciech Wali-
górski ze Œmigla. I wreszcie
w rywalizacji seniorów zwy-
ciêzcami zostali Patrycja Sob-
czak z Krzywinia i Sebastian
Kostryk z Czempinia.
Zawodnicy czekaj¹ teraz na
mistrzostwa województwa,
które odbêd¹ siê 27 kwietnia
w Witkowie.

DAS
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Balony nad Czempiniem
Atmosfera wspó³pracy,
radoœci i rywalizacji towa-
rzyszy³a zawodnikom VII
Regionalnych Zawodów
Modeli Balonów na Ogrza-
ne Powietrze o Puchar
Burmistrza Czempinia,
które odby³y siê 15 marca.
W s³oneczny sobotni poranek
nad Czempiniem pojawi³y siê
modele balonów. W tych ma-
lowniczych zawodach zawo-
dach udzia³ wziê³y na-
stêpuj¹ce zespo³y: dru¿yny
harcerskie z Leszna, Ko-
œciana, klubu modelarskiego
z Czempinia, Gostynia, Pogo-
rzeli i Starego Bojanowa.
Zawodnicy star towali w
trzech kategoriach. W kate-
gorii indywidualnej i zespo-
³owej oceniano czas lotu balo-
nu nape³nionego ogrza-
nym powietrzem, nato-
miast w kategorii rekla-
mowej do czasu lotu
doliczano punkty za
wystrój modelu.
Wsród zawodników
mo¿na by³o dostrzec
nie tylko ducha rywali-
zacji, ale i wspó³pracy.
To wa¿ne, bo model
balonu z regu³y mo¿e
wystartowaæ tylko raz,
gdy¿ po zetkniêciu siê
z wilgotn¹ nawierzch-
ni¹ ulega zniszczeniu.
Z przyjemnoœci¹
informujemy, ¿e w ka-

tegorii czasowej zespo³owej
duet sekcji modelarskiej ze
Starego Bojanowa Piotr Lisiak
i Piotr Lewandowski wywal-
czy³ I miejsce i zdoby³ Puchar
Burmistrza Czempinia.
Natomiast w kategorii re-
klamowej Jaros³aw Jêdroœ i
Marcin Stachowiak po ocenie
wystroju balonów zajmowali
odpowiednio I i II miejsce. Po
konkurencji lotnej ostatecznie
zajêli III i V miejsce.
Zakoñczenie zawodów oraz
rozdanie pucharów, dyplo-
mów i nagród rzeczowych
odby³o siê w Szkole Podsta-
wowej w Czempiniu, gdzie
wszyscy zawodnicy i opie-
kunowie zostali tak¿e zapro-
szeni na poczêstunek.

Krzysztof Daniel

Sparingowy marzec
Bardzo pracowicie spêdzi-
li marzec pi³karze Pogoni
1929 Œmigiel. Oprócz re-
gularnych treningów co ty-
dzieñ rozgrywali sparingi.
W dniu 2 marca œmigielanie
zagrali z zespo³em z Czacza,
odnosz¹c zwyciêstwo 2:0.
Bramki w  meczu zdobyli Ar-
tur Basiura oraz Mi³osz Grze-
lak.
Tydzieñ póŸniej grali z dru-
¿yn¹ z Belêcina, osi¹gaj¹c
wynik hokejowy, bo 7:5 dla
graczy Pogoni. Trzy gole

w tych zmaganiach zdoby³ Ar-
tur Basiura, po jednym W³o-
dzimierz Rydlewski, Mi³osz
Grzelak, Przemys³aw Skrzyp-
czak, Krzysztof Kaminiarz.
Z kolei 16 marca, kiedy lesz-
czyñski OZPN prze³o¿y³
pierwsz¹ kolejkê spotkañ ligo-
wych, Pogoñ na w³asnym bo-
isku rozegra³a sparing z Rol-
nikiem Racot, wygrywaj¹c
3:2. Dwie bramki strzeli³
£ukasz Ogrodowczyk, jedn¹
natomiast Krzysztof Kurzawa.

DAS

W rocznicê klubu
Gminny Ludowy Klub
Spor towy Orlêta Ter ra
Czacz powsta³ siedem lat
temu, 15 marca.Z tej oka-
zji  co roku w Czaczu odby-
waj¹ siê mistr zostwa
mieszkañców wsi w tenisie
sto³owym..
Tym razem do zabawy zg³osi-
³o siê 27zawodników w piêciu
grupach wiekowych.
W rywalizacji ¿aczek zwyciê-
¿y³a Joanna J¹der przed Ann¹
Krysman i Marik¹ Maœlak.
Wœród ¿aków najlepszy by³
B³a¿ej Hof fmann. Drugie
miejsce zaj¹³ Bartosz Górecki,
a trzecie Dawid Ratajczak.
W r ywalizacji m³odziczek
i m³odzików zwyciê¿yli Este-
ra Obiega³a przed Magdalen¹
Fr¹ckowiak i Ann¹ Rybarsk¹
oraz Dawid Obiega³a, który
wyprzedzi³ Marcina Langnera
i Mateusza Rudê.

Z kadetek najlepsza by³a
Paulina Maœlak przed King¹
Langner i Izabel¹ Fr¹ckowiak.
W rywalizacji kadetów wygra³
Tomasz Fórmanowicz. Dru-
gie miejsce wywalczy³ An-
drzej Fr¹ckowiak, trzecie
£ukasz Jankowiak.
Z juniorów do turnieju zg³osi-
li siê tylko Natalia Maœlak
i Krzysztof Garstka.
W grupie seniorów Iwona
Górecka pokona³a Barbarê
Obiega³ê, a Marek Maœlak.
Rafa³a Gbiorczyka i Leszka
Supsara.
Dobra zabawa i okazja do ak-
tywnego spêdzania czasu – pod-
sumowa³ turniej Marek Ma-
œlak, prezes klubu.
I, co najwa¿niejsze, impreza
interesuje mieszkañców  naszej
wsi. Œwiadczy o tym  spora licz-
ba uczestników rywalizacji
oraz jeszcze wiêksza kibiców.

DAS

Celem utrzymanie w lidze

Pi³karze Gromu Czacz ro-
zegrali w ostatnich ty-
godniach kilka spotkañ
sparingowych. Niestety
wszystkie przegrali. Tre-
nuj¹ jednak intensywnie,
by osi¹gn¹æ cel, jaki po-
stawili przed sob¹ w tego-
rocznych rozgrywkach. To
utrzymanie w A-klasie.
Zawodnicy Gromu ostatnio
grali z Poloni¹ Leszno, prze-
grywaj¹c 0:1. W drugim spa-
ringu ulegli 0:2 Pogoni Œmi-
giel, a w trzecim 0:3 juniorom
Obry Koœcian.
Niestety na grê w dru¿ynie se-
niorów nie mog³o sobie pozwo-
liæ kilku zawodników, musieli
przerwaæ treningi. Do pierw-
szego zespo³u wprowadziliœmy
zawodników z m³odszych dru-
¿yn. Na razie jednak musz¹ oni
nabraæ si³ i umiejêtnoœci. Dla-
tego pierwszy zespó³ nie prezen-
tuje siê tak, jakbyœmy chcieli —
mówi prezes Marek Sowa.

Wierzê jednak, ¿e w lidze uda
nam siê utrzymaæ.
Po jesiennych rozgrywkach
Grom zajmowa³ jedenaste
miejsce. W lidze rywalizuje
czternaœcie zespo³ów. Spada
ostatni. Poziom jest jednak tak
wyrównany, a ró¿nice punkto-
we na tyle niedu¿e, ¿e tym
ostatnim mo¿e byæ jeden z kil-
ku zespo³ów.
Regularnie trenuj¹ te¿ m³od-
si zawodnicy. Grom bowiem
oprócz seniorów ma jeszcze
dru¿yny juniorów m³odszych,
trampkarzy starszych, tramp-
karzy m³odszych i od niedaw-
na zespó³ z³o¿ony z najm³od-
szych zawodników.
Zainteresowanie pi³k¹ w Cza-
czu nie tylko nie s³abnie, ale
systematycznie roœnie, co do-
brze wró¿y na przysz³oœæ. Se-
niorom rosn¹ nastêpcy, którzy
kiedyœ stan¹ w pier wszym
sk³adzie. DAS
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Kontynuuj¹c informacje
o ¿yciu spor towym

w Œmiglu, warto przytoczyæ
trochê wiadomoœci o powsta-
³ym w 1924 roku klubie spor-
towym „Stella”, a szczególnie
o jego dzia³alnoœci w schy³ko-
wym okresie, t.j. 1927 – 29.
Ówczesnym dzia³aczom
i spor towcom nieobce by³y
problemy finansowe i orga-
nizacyjne. W dniu 6 stycznia
1927 roku na walnym zebra-
niu prezesem „Stelli” zosta³
wybrany Leon Pietrzak, a jego
zastêpc¹ W. Koprowiak. Na
sekretarza wybrano Francisz-
ka Trzaskawkê. O wspomnia-
nych trudnoœciach œwiadczy
fakt, ¿e zarz¹dy klubu zmie-
nia³y siê doœæ czêsto. 22
czerwca 1928 roku prezesem
zostaje Majchrowicz, wicepre-
zesem Pietrzak, sekretarzem
Hollender. Wczeœniej, bo od
10 marca 1928 roku, preze-
sem klubu by³ Leon Pietrzak,
wiceprezesem Stefan Grys,

a sekretarzem Stanis³aw Hol-
lender. I wreszcie 29 grudnia
1929 roku w³adze policyjne
zosta³y powiadomione, ¿e
„Stell¹” kieruje zarz¹d, któ-
rego prezesem jest Edward
Kijowski, wiceprezesem Ed-
mund Pawlak, sekretarzem
Edmund Hollender, skarbni-
kiem Maksymilian Schulz.
Klub na prze³omie 1928/29
roku liczy³ 90 cz³onków, ale
przechodzi³ w tym czasie po-
wa¿ny kr yzys finansowy
i w zwi¹zku z tym musia³ zre-
zygnowaæ z rozgrywek o mi-
strzostwo Poznañskiego
Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej. Œrodki na swoj¹ dzia-
³alnoœæ klub zbiera³ m.in. po-
przez organizowanie zabaw,
z których dochód by³ przezna-
czony na cele wychowania fi-
zyczno – sportowego. Czasem
z tego tytu³u wynika³y k³opo-
ty. Po jednej z zabaw, która wg
deklaracji w³adz klubu mia³a
odbyæ siê w zamkniêtym gro-

Klub sportowy „Stella” w Œmiglu
nie, ówczesny posterunkowy
Firlej napisa³ w notatce s³u¿-
bowej, ¿e jednak tak nie by³o,
gdy¿ „...na sali w strzelnicy
ustawili stó³ i zbierali sk³adki.
Przy kasie siedzia³ Schneider
skarbnik tego¿ towarzystwa
z Œmigla”. Klub boryka³ siê
w tym czasie nie tylko z pro-
blemami finansowymi.
W dniu 31 maja 1927 roku ma-
gistrat Œmigla zwróci³ siê do
prezesa „Stelli”, Pietrzaka,
z pismem, w którym wydawaæ
siê mog³o, by³o zawarte kurio-
zalne ¿¹danie: „Poniewa¿ ko-
lor bramek na boisku uwydat-
nia siê jako czarno – bia³y,
wzywam Pana do usuniêcia
tych¿e w ci¹gu 3 dni, wzglêd-
nie przez malowanie, gdy¿
w przeciwnym razie zarz¹dzi
siê na koszt Towarzystwa
„Stelli” przymusowe usuniê-
cie bramek i w konsekwencji
opornego stanowiska wzbro-
nione zostanie „Stelli” prawo
u¿ywania boiska”. Podstaw¹

dzia³ania klubu by³ uchwalony
8 stycznia 1928 roku statut,
który zawiera³ postanowienia,
¿e „Stella” jest cz³onkiem Po-
znañskiego Okrêgowego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Cz³on-
kiem mo¿e byæ ka¿da osoba
po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia,
a cz³onkiem oddzia³u krêglar-
skiego po ukoñczeniu 18 lat.
W zwi¹zku z zawar tym
w statucie zapisem, ¿e god³em
klubu jest herb Œmigla, w³a-
dze klubu zwróci³y siê w dniu
22 stycznia 1928 roku do ma-
gistratu z proœb¹ o zezwolenie
na noszenie herbu m. Œmigla
na odznakach klubowych,
gdy¿ klub: „... bêdzie wystêpo-
wa³ w rozgrywkach poza tere-
nem pow. œmigielskiego,
a ogólnie przyjêtym jest, ¿e
pierwszy klub sportowy, któ-
ry reprezentuje miasto, nosi
jako god³o herb miasta.”

Jan Pawicki

2 kwietnia br. w sali gimna-
stycznej Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie
nast¹pi³o podsumowanie
Amatorskiej Ligi Zak³adów
Pracy w Pi³ce Halowej. Orga-
nizatorem rozgr ywek by³
Uczniowski Klub Spor towy
„Junior” w Niet¹¿kowie. Liga
rozpoczê³a siê 10 stycznia
2003 r. Rozegrano 66 spotkañ.
Statystyka ligi wygl¹da impo-
nuj¹co – ³¹czny czas gry wy-
niós³ 1584 minuty, strzelono
348 bramek, a na listê strzel-
ców wpisa³o siê 79 zawodni-

ków. Najlepszym strzelcem
okaza³ siê Robert Zandek z ze-
spo³u „Kowalski” (33 bramki),
przed Mariuszem Kasper-
skim z zespo³u „Budowlani”
(16 bramek) i Adamem Maæ-
kowiakiem – „Nowa Wieœ” (15
bramek).
Klasyfikacja koñcowa przed-
stawia siê nastêpuj¹co:
1. Kowalski – 29 pkt
2. £abêdzki – 22 pkt
3. Oœwiata Niet¹¿kowo – 21

pkt
4. Budowlani – 20 pkt
5. Piekarnia Karczmarek–

19 pkt
6. Nowa Wieœ – 19 pkt
7. Gastrometal – 19 pkt
8. SPA – 13 pkt
9. Mleczarnia – 10 pkt
10. Œmigrol – 7 pkt
11. Urlop Kunert – 7 pkt
12. Hoffman – 1 pkt

Wrêczenia pucharów, medali
i dyplomów dokonali bur-
mistrz Œmigla Józef Cieœla
i sekretarz UKS „Junior” Sta-
nis³aw Grzeœkowiak w asyœcie
III – wicemiss Ziemi Leszczyñ-
skiej Marty Majchrzak.
Fundatorem pucharów by³a

Podsumowanie Amatorskiej Ligi Zak³adów Pracy

Spokój tenisistów
Tenisistom sto³owym Po-
lonii Arsena³ Œmigiel ma-
rzec min¹³ spokojnie.
1 marca w Z³otowie w III Wiel-
kopolskim Turnieju Kwalifi-
kacyjnym M³odzików i M³o-
dziczek jedyna œmigielanka
Sandra Mazurek zajê³a miej-

sce w przedziale 17-20.
Z ch³opców najlepiej wypad³
S³awomir Kreuschner sklasy-
fikowany na pozycji 9-11. Mi-
cha³ Gzylkowiak by³ na miej-
scu 17-24, a Jêdrzej Skrzypek
na 33-40.

16 marca w Poznaniu roze-

firma „Handel Surowcami
Wtórnymi” S³awomira Kowal-
skiego w Niet¹¿kowie, a me-
dali SPA sp. z o.o. Zak³ad Prze-
twórczy w Œmiglu. Dla najlep-
szego strzelca statuetkê ufun-
dowa³ burmistrz Œmigla.
KS „Junior” dziêkuje kibicom
za gor¹cy doping w trakcie
rozgrywek, zawodnikom za
przestrzeganie zasad „fair
play” i zaprasza na nastêpn¹
edycjê ligi, która rozpocznie
siê w paŸdzierniku br.

Prezes UKS „Junior”
Jaros³aw Pietrowski

grano M³odzie¿owe Mistrzo-
stwa Wielkopolski.. W turnie-
ju rywalizowa³o 28 zawodni-
ków wieku 19-21 lat. Najlepiej
ze œmigielan spisa³ siê Patryk
Ratajczak, który by³ 6. Marcin
£¹czny i Marcin Luboñ skla-
syfikowani zostali na miej-

scach 13-16.
W tym dniu mecz ligowy ro-
zegra³a te¿ Polonia IV, prze-
gr ywaj¹c 3:15 z Menosem
II Œrem. Wszystkie trzy punk-
ty wywalczy³ Piotr Mulczyñ-
ski. DAS
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Od lewej w pierwszym rzêdzie: dyr. J. Gromek, kir. E. Beba,
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