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15 wrzeœnia odby³a siê XXXIII sesja
Rady Miejskiej Œmigla. Uczestniczy³o
w niej 14 radnych, nieobecny by³ Zenon
Skoracki. Ponadto w sesji udzia³ wziêli
m.in.: burmistrz Œmigla Józef Cieœla, za-
stêpca burmistrza Stefan Stachowiak,
skarbnik Œmigla – Danuta Marciniak,
sekretarz Œmigla – Wanda Jakubowska,
Wiktor Snela – cz³onek Zarz¹du Powia-
tu Koœciañskiego, so³tysi i przewodnicz¹-
cy osiedli, dyrektorzy i kierownicy miej-
scowych zak³adów pracy, mieszkañcy
gminy Œmigiel oraz przedstawiciele pra-
sy: red. red. Alicja Muenzberg z „Gazety
Koœciañskiej” i Anna Szklarska z „Pano-
ramy Leszczyñskiej”.
Po przyjêciu protokó³u z poprzedniej se-
sji radni zapoznali siê z dzia³alnoœci¹
przewodnicz¹cego rady i burmistrza
w okresie miêdzysesyjnym oraz reali-
zacj¹ podjêtych uchwa³. Burmistrz poin-
formowa³ miêdzy innymi o realizacji po-
¿yczki z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska na budowê stacji uzdat-
niania wody w Bronikowie oraz wy³onie-
niu w drodze przetargu wykonawcy tej
inwestycji [Firma Jana Gutkowskiego
z Leszna, war toœæ zadania wynosi
1.099.435 z³ – przyp. W.O].
Przewodnicz¹cy komisji z³o¿yli informa-
cje z prac w okresie od 24 czerwca
do15 wrzeœnia 2005. Komisja Rewizyj-
na w okresie sprawozdawczym odby³a
3 spotkania, na których zajmowano siê
wykonaniem bud¿etu za I pó³rocze 2005,
zarówno gminy jak i Zak³adu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmi-
glu. Zapozna³a siê te¿ z dodatkowymi wy-
jaœnieniami na ten temat z³o¿onymi przez
skarbnika gminy i burmistrza. W okre-
sie sprawozdawczym dochody gminy
wykonano w 54,70 %, tj. na kwotê
13.743.512 z³, a wydatki zrealizowano
w 42,92 %, tj. na kwotê 11.688.483 z³. Ko-
misja zwróci³a uwagê miêdzy innymi na
niskie wykonanie planowanej sprzeda¿y
mienia komunalnego, na niewystarcza-
j¹c¹ œci¹galnoœæ zaleg³oœci podatkowych.
Ustali³a równie¿, ¿e burmistrz Œmigla zle-
ci³ opracowanie koncepcji zagospodaro-
wania turystycznego gminy bez og³osze-
nia konkursu, a wiêc niezgodnie z usta-
leniami rady podjêtymi na sesji bud¿eto-
wej 30 grudnia 2004. Komisja Finanso-
wo-Gospodarcza mia³a 5 posiedzeñ,
w tym jedno wspólne z Komisj¹ Promo-
cji i Rozwoju Gminy oraz jedno z Komisj¹
Spraw Spo³ecznych, na których m.in.
opiniowa³a wnioski dotycz¹ce Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego, dofinanso-
wania klubów sportowych, zatwierdzenia

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dê i odprowadzania œcieków, projekty
uchwa³ na sesjê Rady Miejskiej, wniosek
z³o¿ony do burmistrza Œmigla w sprawie
likwidacji œrodków trwa³ych kolejki w¹-
skotorowej bêd¹cych w bezp³atnym u¿y-
czeniu Stowarzyszenia Kolejowych Prze-
wozów Lokalnych w Kaliszu, omawia³a
te¿ wykonanie bud¿etu gminy w I pó³ro-
czu 2005. Na zaproszenie dyrektora 30
sierpnia 2005 wizytowa³a wspólnie z Ko-
misj¹ Spraw Spo³ecznych budynek Cen-
trum Kultury, gdzie stwierdzono z³y stan
techniczny pokrycia dachowego (da-
chówki, papy) oraz kominów, które na-
daj¹ siê pilnie do rozbiórki lub przemu-
rowania. Komisja Spraw Spo³ecznych
spotka³a siê 7 razy. Opiniowa³a m.in. pro-
jekty uchwa³ na sesje Rady Miejskiej
dotycz¹ce statutów so³ectw, M³odzie¿o-
wej Rady Miejskiej Œmigla. Wspólnie
z Komisj¹ Finansowo-Gospodarcz¹ i za-
stêpc¹ burmistrza Stefanem Stachowia-
kiem odby³a wizytacjê budynku Centrum
Kultury w Œmiglu. Obie komisje wraz
z wiceburmistrzem w tym samym dniu
zlustrowa³y strzelnicê otwart¹ Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego w Œmiglu, któ-
ra od pewnego czasu jest systematycz-
nie niszczona przez chuliganów. Obiekt
ten nie zosta³ przekazany jeszcze na w³a-
snoœæ bractwu i jak dot¹d strzelnica jest
dobrem wspólnym gminy. W zwi¹zku
z tym troska o jej nale¿yte zachowanie
powinna spoczywaæ zarówno na jej u¿yt-
kowniku jak i na w³aœcicielu terenu, czy-
li gminie. Komisja Rolnictwa, Rzemio-
s³a i Ochrony Œrodowiska odby³a 3 po-
siedzenia oraz bra³a udzia³ we wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji Rady
Miejskiej. Zajmowa³a siê opiniowaniem
wniosków w sprawie przydomowych
oczyszczalni œcieków, przygotowaniem
do wyjazdu studyjnego miejscowych rol-
ników do Francji. Odby³a te¿ wizytacjê
„dzikich” wysypisk œmieci na terenie
gminy Œmigiel i podjê³a dzia³ania wstêp-
ne w celu ich rekultywacji, poruszy³a
sprawy zanieczyszczonego po³udniowe-
go kana³u Obry. Komisja Promocji
i Rozwoju Gminy na 4 posiedzeniach za-
opiniowa³a m.in. projekty uchwa³ na se-
sje Rady Miejskiej, rozpatrywa³a wnioski
wykupu mieszkania przez Tadeusza Gry-
giera, wst¹pienia gminy do Zwi¹zku
Miast Polskich, budowy parkingu przy
ul. Konopnickiej w Œmiglu, przejêcia dro-
gi w Starym Bojanowie (przy ul Szkol-
nej) od Agencji Nieruchomoœci Rolnych
w Poznaniu. Zapozna³a siê z planem za-
gospodarowania przestrzennego terenu

przy ul. Dudycza w Œmiglu oraz z pro-
jektami modernizacji trasy kolejowej
Poznañ – Wroc³aw i skrzy¿owania drogi
nr 5 w Czaczu. Rozpatrywa³a wnioski do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy.

Rada Miejska podjê³a 10 uchwa³ w spra-
wach:

1. Udzielenia dotacji powiatowi koœciañ-
skiemu w wysokoœci 5.000 z³ z przezna-
czeniem na zakup kolejnych 2 radiowo-
zów dla Komendy Powiatowej Policji
w Koœcianie. We wniosku policji zapew-
niono o mo¿liwoœci przekazania jednego
z samochodów dla posterunku policji
w Œmiglu. Potwierdzi³ to Wiktor Snela –
cz³onek Zarz¹du Powiatu Koœciañskiego.
2. Upowa¿nienia burmistrza Œmigla do
podpisania aneksu do porozumienia z po-
wiatem koœciañskim o przekazaniu Pu-
blicznemu Gimnazjum dla Doros³ych
w Koœcianie zadania z zakresu edukacji
oraz œrodków finansowych na jego reali-
zacjê. Z gminy Œmigiel do tej szko³y
uczêszcza 11 uczniów.
3. Zaci¹gniêcia po¿yczki w wysokoœci
1.022.000 z³ z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej na budowê stacji uzdatniania wody
oraz sieci wodoci¹gowych dla wsi Bro-
nikowo, Morownica, Machcin. Po¿yczka
bêdzie udzielona na 7 lat, jej rata kwar-
talna bêdzie wynosi³a ok. 35.000 z³.
4. Zmian w bud¿ecie gminy Œmigiel na
rok 2005 zwi¹zanych z przesuniêciami
miêdzy dzia³ami, rozdzia³ami i paragra-
fami (uchwa³a do wgl¹du w biurze rady).
5. Wyra¿enia zgody na nieodp³atne na-
bycie od Agencji Nieruchomoœci Rol-
nych Oddzia³ Terenowy w Warszawie
dzia³ek po³o¿onych w Starej Przysiece
Drugiej. Przejêcie tych dzia³ek zwi¹za-
ne jest z porz¹dkowaniem stanu zaopa-
trzenia mieszkañców gminy w wodê,
poniewa¿ s¹ tam usytuowane studnie.
6. Powo³ania M³odzie¿owej Rady Miej-
skiej Œmigla i nadania jej statutu. Projekt
tej uchwa³y zosta³ opracowany przy
wspó³udziale przedstawicieli szkó³ gmin-
nych.
7. Zmiany Statutu Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Œmiglu zwi¹zanej z przekaza-
niem przez burmistrza Œmigla nowych
zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy
o postêpowaniu wobec d³u¿ników ali-
mentacyjnych oraz o zaliczce alimenta-
cyjnej.

XXXIII sesja Rady Miejskiej Œmigla
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8. Wyra¿enia zgody na nabycie za „sym-
boliczn¹ z³otówkê” dzia³ek gruntowych
po³o¿onych w Ksiêginkach, stanowi¹-
cych drogê ogólnodostêpn¹. Gmina z te-
go tytu³u poniesie koszty geodezyjne
i notarialne.
9. Szczegó³owych zasad udzielania i roz-
miaru zni¿ek tygodniowego obowi¹zko-
wego wymiaru godzin zajêæ dla dyrekto-
rów, wicedyrektorów i innych stanowisk
kierowniczych w szko³ach i przedszko-
lach oraz tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin zajêæ szkolnych dla nie-
których nauczycieli. Podobna uchwa³a
pojêta by³a ju¿ w lipcu 2002, nie uwzglêd-
nia³a jednak wszystkich stanowisk
w szko³ach (np. logopedy, doradcy zawo-
dowego) oraz aktualnych zaleceñ burmi-
strza Œmigla. Uchwa³a przed podjêciem
by³a omawiana z dyrektorami szkó³ oraz
zyska³a pozytywn¹ opiniê Kuratorium
Oœwiaty w Poznaniu Delegatury w Lesz-
nie.
10. Wyra¿enia opinii w sprawie projek-
tu budowy kompostowni odpadów zielo-

nych wraz z obiektami towarzysz¹cymi
w Koszanowie. Uchwa³a ta jest konse-
kwencj¹ przyst¹pienia gminy Œmigiel do
realizacji kompleksowego projektu: „Bu-
dowa zak³adu zagospodarowania odpa-
dów w Trzebani (gm. Osieczna) dla Lesz-
na i gmin subregionu leszczyñskiego”.

Po dyskusji podjêcie uchwa³ w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i odprowadzenie œcieków
oraz wprowadzenia zmian do wieloletnie-
go planu modernizacji i rozwoju urz¹-
dzeñ wodoci¹gowo – kanalizacyjnych
w gminie Œmigiel prze³o¿ono na na-
stêpn¹ sesjê Rady Miejskiej.

W zapytaniach radnych Jan Józefczak
poprosi³ burmistrza o uzasadnienie, dla-
czego tej a nie innej firmie zlecono opra-
cowanie koncepcji zagospodarowania
turystycznego gminy i jak w tym zakre-
sie zosta³ rozeznany „rynek”. Intereso-
wa³ siê te¿ mo¿liwoœciami przejêcia przez
gminê Domu Dzia³kowca wraz z przybu-
dówk¹, ich stanu prawnego w kontekœcie

realizacji zadañ gminy z zakresu opieki
socjalnej (z przeznaczeniem na punkt
wydawania ¿ywnoœci, magazyn ¿ywno-
œci, odzie¿y, oœrodek interwencji kryzy-
sowej itp.). Burmistrz poinformowa³, ¿e
do obu pytañ ustosunkuje siê pisemnie.

W wolnych g³osach i wnioskach m.in.
Jan Pietrzak  poinformowa³ o podjêciu
przez Wielkopolski Zarz¹d Inwestycji
Rolniczych prac konserwacyjnych Po³u-
dniowego Kana³u Obry, modernizacji
jazu w Bonikowie, zabezpieczenia ujêæ
wody w Broñsku, przygotowania doku-
mentacji technicznej odbudowy górnej
czêœci kana³u po³udniowego. Bernard
Jagodzik w zwi¹zku ze zmian¹ organiza-
cji ruchu w Œmiglu przedstawi³ oœwiad-
czenie radnych i zarz¹dów osiedli o pil-
nej potrzebie utwardzenia ulicy Polnej.
Zdzis³aw ¯aczyk zainteresowany by³ re-
kultywacj¹ „dzikiego” wysypiska œmieci
w Przysiece Starej.

Witold Omieczyñski

Tegoroczne do¿ynki, któ-
re odby³y siê 4 wrzeœnia, by³y
na swój sposób wyj¹tkowe,
a to ze wzglêdu na ich organi-
zatorów. Swoje si³y po³¹czy³o
bowiem Starostwo Powiatowe
w Koœcianie, parafia p.w. œw.
Stanis³awa Kostki w Œmiglu
oraz Zwi¹zek Rolników, Kó³ek
i Organizacji Rolniczych
w Œmiglu.
Ju¿ od wczesnych godzin ran-
nych na placu targowym
w Œmiglu – centralnym miej-
scu do¿ynek – widaæ by³o
wzmo¿ony ruch. Rozstawiano
stoiska handlowe i gastrono-
miczne, pracownicy Zak³adu
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przygotowy-
wali miejsca dla widowni,
a pracownicy Centrum Kultu-
ry dekoracjê sceny. Przed go-
dzin¹ 1400 z placu wyruszy³
barwny korowód do¿ynkowy
prowadzony przez Orkiestrê
Dêt¹ OSP w Œmiglu, której to-
warzyszy³y dziewczêta z Ze-
spo³u Tañca Wspó³czesnego
„Pryzmat-Bis”. W korowodzie
nie zabrak³o równie¿ bryczek,
w których zasiedli goœcie spe-
cjalni oraz maszyn rolniczych,
a nawet kilku piêknych moto-
cykli. Korowód przeszed³ uli-

cami miasta do koœcio³a p.w.
Œw. Stanis³awa Kostki, gdzie
zosta³a odprawiona uroczysta
msza œw. w intencji rolników
i zak³adów pracy.
Obrzêd do¿ynkowy p.n. „Wie-
niec wielkopolski” zosta³ wy-
konany tradycyjnie ju¿ przez
Zespó³ Pieœni i Tañca „¯eñcy
Wielkopolscy”. Bogate wieñ-
ce do¿ynkowe symbolizuj¹ce
tegoroczne plony otrzymali
z ich r¹k burmistrz Józef Cie-
œla, ks. dziekan Marian Szy-
mañski oraz Zygmunt Ko-
nieczny – prezes GZKiOR.
Symboliczny bochen chleba
przekazali staroœcie koœciañ-
skiemu Andrzejowi Jêczowi
starostowie tegorocznych do-

Do¿ynki za nami

¿ynek: Kazimiera Kasperska
z Morownicy i Hieronim Ci-
choszewski z Poladowa, (któ-
rych charakterystyki podaje-
my poni¿ej). Starosta, bur-

mistrz Œmigla i ks. dziekan
chlebem upieczonym z tego-
rocznego ziarna podzielili siê
z zebranymi na placu miesz-
kañcami.
Czêœæ artystyczn¹ do¿ynek
rozpocz¹³ zespó³ Gang Marce-
la, który da³ godzinny kon-
cert, nagrodzony przez pu-
blicznoœæ gromkimi brawami.
Ponadto wyst¹pili, jak zawsze
budz¹cy  wœr ód  widzów
ogromne emocje ZPiT „¯eñcy
Wielkopolcy”, Kapela Du-
dziarska ze Zb¹szynia oraz
kabaret „Dziura” prowadzony
przez Zofiê Dragan z Buków-
ca Górnego. Ca³oœæ zakoñczy-
³a zabawa taneczna przy mu-
zyce zespo³u „Sezam”.

M.D.
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Ma 14 metrów œrednicy,
13 metrów wysokoœci i jest
chlub¹ mieszkañców Brusz-
czewa. Mowa o postawionym
niedawno przy œwietlicy wiej-
skiej wigwamie.
Ponad trzydzieœci osób z wio-
ski pracowa³o spo³ecznie przy
jego budowie, ³¹cznie poœwiê-
caj¹c na to tysi¹c dwieœcie
godzin. –mówi z zadowole-
niem Henryk Dudziñski, so³-
tys Bruszczewa.

Wigwam powsta³ przy dofi-
nansowaniu gminy w kwocie
16 tys. z³otych. W realizacjê
budowy w³¹czy³a siê równie¿
Stra¿ Po¿arna w Koœcianie
oraz  Bank Spó³dz ie lczy
w Œmiglu. Projekt wykona³
Mieczys³aw Górczak z Brusz-
czewa, dokumenty geodezyj-
ne – Andrzej Nawrot z Koœcia-
na, instalacjê elektryczn¹ Jan
Chomski ze Œmigla, wyci¹g
do komina i obrêcz „Œmigrol”,

W gminie stan¹³ wigwam!

nadzór nad budow¹ prowadzi³
Jerzy Kr ystek z Leszna,
a wszystkie te us³ugi zosta³y
zrealizowane nieodp³atnie.
Uroczystego otwarcia wigwa-
mu dokonano 20 sierpnia.
Wstêgê przeci¹³ burmistrz Jó-
zef Cieœla wspólnie z Wies³a-
wem Kasperskim, radnym ze
Starego Bojanowa. Obiekt
poœwiêci³ ks. Zygmunt Bart-
kowiak.
Inauguracji towarzyszy³y za-
bawy dla dzieci, koncert pio-

senki biesiadnej, krótki wy-
k³ad na temat najnowszych
odkr yæ archeologicznych
w Bruszczewie, mecz pi³ki
no¿nej „Kawalerowie kontra
¿onaci”, a tak¿e zabawa ta-
neczna.
Nie lada atrakcj¹ kulinarn¹
sta³y siê dwa pieczone prosia-
ki, z których jednego ufundo-
wa³ Marek Kamieniarz, rolnik
z Olszewa.

A. Kasperska
fot. ze zbiorów pana so³tysa

M³odzi tancerze i muzycy
z eksportowego œmigielskie-
go Zespo³u Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy” utru-
dzeni, wyraŸnie zmêczeni, ale
przy tym zadowoleni, wrócili
z tygodniowego pobytu na
Sardynii (24-30 sierpnia).
„¯eñcy” podbili sardyñsk¹
publicznoœæ, która reagowa³a
¿ywio³owo, uczestnicz¹c we
wspólnych tañcach.
Podró¿ by³a trudna. Po prze-
mierzeniu 1800 kilometrów
autokarem, trzeba by³o na-
stêpnych 8 godzin spêdziæ na
promie p³yn¹cym na w³osk¹

¯eñcy podbijali Sardyniê
wyspê, do miejscowoœci Se-
stu. Na wystêpy w ramach
Miêdzynarodowego Festiwa-
lu Folklorystycznego ar ty-
stów z Niet¹¿kowa zaprosi³
Zespó³ Pieœni i Tañca „Nura-
gi” z Sestu. W tym 14-tysiêcz-
nym mieœcie funkcjonuje jesz-
cze jedna, konkurencyjna,
grupa taneczna o nazwie „San
Gemiliano”. Obok wymienio-
nych, w festiwalu bra³y udzia³
zespo³y: „Jawor” z Akademii
Rolniczej w Lublinie, „Polana”
z Politechniki w Zwoleniu
(S³owacja) oraz grupa tanecz-
na z Omska w Rosji.

Program pobytu 35-osobowe-
go zespo³u tanecznego i 5 mu-
zyków by³ napiêty. Poza kon-
certami obejmowa³ zwiedza-
nie licznych zabytków Sestu,
Municipio i stolicy Sardynii
Cagliari a tak¿e oficjalne i nie-
oficjalne spotkania. „¯eñcy
Wielkopolscy” pokazali du¿¹
klasê w tañcach i melodiach
rzeszowsko-przeworskich,
¿ywieckich i krakowskich.
Najwiêkszym zainteresowa-
niem cieszy³y siê jednak tañ-
ce charakterystyczne dla na-
szej kultury narodowej: ma-
zur i polonezy, w które widzo-
wie nadzwyczaj chêtnie siê
w³¹czal i ,  tañcz¹c razem

z nasz¹ m³odzie¿¹. Tak by³o
np. na wystêpach zamówio-
nych przez sponsorów festi-
walu w nowo otwartym domu
handlowym w Cagliari.
Opiekê nad uzdolnion¹ arty-
stycznie m³odzie¿¹ z Niet¹¿-
kowa sprawowali Rafa³ Klem
i Tadeusz Stankowiak. Nawi¹-
zane kontakty najprawdopo-
dobniej zaowocuj¹ przyjaz-
dem zespo³u „Nuragi” z Sestu
do Œmigla. Nast¹pi to prawdo-
podobnie latem przysz³ego
roku. S¹ ponadto prowadzone
rozmowy o udziale w koncer-
cie w Œmiglu zespo³u ze Zwo-
lenia. T. J¹der

Fot. Rafa³ Klem
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Machcin po³o¿ony jest na
p³d. zach od Œmigla. W 1258
roku miejscowoœæ nosi³a na-
zwê Machcino, a w 1580 roku
Machczino. Nazwa wioski po-
chodzi od imienia osadnika
Machta. W odleg³ych czasach
miejscowoœæ znajdowa³a siê w
rêkach mo¿nego rodu Awdañ-
ców. Po nich w³aœcicielami
Machcina zostali benedykty-
ni z Lubinia, o czym œwiadczy
pochodz¹cy z 1258 roku doku-
ment podpisany przez ksiêcia
Boles³awa Pobo¿nego, po-
twierdzaj¹cy fakt w³adania
Machcinem przez wspomnia-
ny zakon. W XV wieku miej-
scowoœci¹ zarz¹dzali Borko-
wie Gry¿yñscy i Kotwiczowie
Radomiccy. I tak jedna czêœæ
wioski nale¿a³a w latach 1415-
1432 do Przebys³awa Borka
Gr y¿yñskiego z Brenna,
a druga do braci Janusza i

Nankiera Kotwiczów. Ten
ostatni zby³ swoj¹ czêœæ na
r zecz  w/w Przebys ³wa .
W 1444 roku wieœ przesz³a w
rêce Andrzeja Gry¿yñskiego
– bratanka Przebys³awa. Po
synu Andrzeja – tak¿e Andrze-
ju – w³aœcicielem zosta³ Jaro-
s³aw Borek Gry¿yñski, który
zmar³ bezpotomnie w 1513
roku. Kolejnym w³aœcicielem
by³ Piotr £odzia Opaliñski,
kasztelan lêdzki (1508-1545),
po œmierci którego Machcin
przej¹³ jego bratanek Andrzej,
a po jego zgonie w 1593 roku
syn Piotr i po nim z kolei
wnuk, tak¿e Jan Piotr. Nastêp-
nym w³aœcicielem Machcina
zosta³ starosta Odolanowski
i genera³ wielkopolski Jan
Opaliñski, który zmar³ w 1684
roku. Wówczas wioska prze-
sz³a w rêce Jana Karola Opa-
liñskiego, kasztelana poznañ-

skiego. Córka tego ostatnie-
go, Katarzyna, wnios³a Mach-
cin jako wiano œlubne swoje-
mu mê¿owi, królowi Stanis³a-
wowi Leszczyñskiemu. Tak
wiêc Machcin by³ przez pe-
wien okres wiosk¹ królewsk¹.
Król sprzeda³ Machcin wraz
z innymi posiad³oœciami hra-
biemu Aleksandrowi Su³kow-
skiemu. W XIX wieku Mach-
cin nale¿a³ do rodziny £akom-
nickich, a w latach dwudzie-
stych XX wieku do Emila Bier-
kowskiego.
W 1885 roku w Machcinie
by³o 21 domów zamieszka-
³ych przez 131 osób. Wszyscy
byli katolikami, 56 osób by³o
analfabetami. We wrzeœniu
1921 roku domów by³o ju¿ 28,
a mieszka³o w nich 187 osób.
Po 10 latach, a wiêc w grud-
niu 1931 roku liczba domów
wzros³a do 31 i mieszka³y

Z dziejów Machcina
w nich 144 osoby. W tym sa-
mym okresie w tutejszym ob-
szarze dworskim by³o w 1921
roku 13 domów zamieszka-
³ych przez 181 osób, a w 1931
roku liczba domów nie zmie-
ni³a siê, ale mieszkañców
w nich by³o mniej, bo 155.
Obecnie w Machcinie warto
zobaczyæ piêkn¹ zabytkow¹
figurê Matki Boskiej Niepoka-
lanie Poczêtej znajduj¹c¹ siê
przy drodze do Bukówca Gór-
nego. Piaskowa figura pocho-
dzi z XVIII wieku. Cokó³ ozdo-
biony jest rzeŸbami liœci.
W ni¿szej czêœci jest napis:
„Ad 1735 24 May. W czêœci
œrodkowej znajduje siê p³asko-
rzeŸba przedstawiaj¹ca kap³a-
na trzymaj¹cego kromkê chle-
ba (œw. Wincenty – patron
dzie³ mi³osierdzia). Odbywaj¹
siê tutaj nabo¿eñstwa majowe.

Jan Pawicki.

26 sierpnia, w samo po³u-
dnie, na stanowisko archeolo-
giczne w Bruszczewie przyby-
³o prawie dwieœcie osób, aby
osobiœcie zobaczyæ pozosta³o-
œci po codziennym ¿yciu ludzi
sprzed 4000 tysiêcy lat. By³ to
dzieñ – dziêki otwartoœci ar-
cheologów – specjalnie wy-
znaczony na zwiedzanie wy-
kopalisk, a dla chêtnych, spod
Urzêdu Miejskiego wyjecha³
specjalny autobus.
Prof. Janusz Czebreszuk,
wspólnie z archeologami
z Niemiec, poœwiêci³ czas
zwiedzaj¹cym, by opowie-
dzieæ o wynikach swoich ba-

dañ i odpowiedzieæ na pytania
przyby³ych. Zainteresowanie
by³o spore, a pytania najró¿-
niejsze. Zwiedzaj¹cych intere-
sowa³o wszystko, co dotyczy-
³o ¿ycia codziennego miesz-
kañców osady, œrodowiska na-
turalnego, w jakim mieszkali,
a tak¿e co naukowcy ustalili
w wyniku badañ na wykopa-
nych w ubieg³ym roku szcz¹t-
kach cz³owieka. Okaza³o siê,
¿e by³ to mê¿czyzna dwudzie-
stokilkuletni, utykaj¹cy na
jedn¹ nogê. Przypuszcza siê,
¿e zmar³ œmierci¹ naturaln¹.
Œrednia wieku cz³owieka
w tamtych czasach siêga³a za-

Dotykali prehistorii
w Bruszczewie

ledwie oko³o 40 lat. Jedno
z odkrytych stanowisk ukaza-
³o wzmocnienia obronne, a in-

ne fragmenty konstrukcji do-
mostwa. A. Kasperska

fot. A. Kasperska

Staroœcina – pani Kazimie-
ra Styziñska mieszka w Mo-
rownicy, gdzie gospodaruje
wraz z mê¿em Ireneuszem na
27 ha u¿ytków rolnych. Maj¹
czworo dzieci w wieku 6-17
lat.
Gospodarstwo jest prowadzo-
ne w kierunku byd³a mleczne-
go, œrednio utrzymywane sta-

O starostach
ny zwierz¹t to 23 sztuki krów
mlecznych i oko³o 50 sztuk
trzody chlewnej, w tym 5 ma-
cior. Gospodarstwo wyposa-
¿one jest w odpowiednie ma-
szyny i narzêdzia (kombajn
zbo¿owy, 3 ci¹gniki, przycze-
py, p³ugi, agregaty uprawo-
we).

do¿ynek
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Od kilku lat cz³onkowie
M³odzie¿owej Orkiestry Dê-
tej OSP w Œmiglu uczestnicz¹
w warsztatach muzycznych.
W tym roku, na ósmy z kolei,
obóz szkoleniowy pojechali-
œmy do £eby. Ta piêkna miej-
scowoœæ goœci³a nas przez sie-
dem dni, od 20-26 sierpnia.
Celem tegorocznego wyjazdu
by³o przygotowanie repertu-
aru na IV Miêdzynarodowe
Dni Muzyki i Folkloru Lesz-
no 2005 (ale o tym trochê póŸ-
niej), a tak¿e integracja zespo-
³u. Aby warsztaty przynios³y
zamierzony efekt, skróciliœmy
wakacyjn¹ przerwê i ju¿ od
pocz¹tku sierpnia spotykali-
œmy siê na cotygodniowych
próbach, ¿eby przygotowaæ
podwaliny pod póŸniejsz¹,
ciê¿k¹ pracê.

Ze Œmigla wyruszyliœmy
rankiem 20 sierpnia i po po³u-
dniu dotarliœmy do celu. £eba
przywita³a nas s³oñcem i upa-
³em. Od razu po zakwaterowa-
niu ruszyliœmy w stronê pla-
¿y, aby przywitaæ siê z Ba³ty-
kiem. Nie leniuchowaliœmy
zbyt d³ugo, w koñcu nie taki
by³ cel naszej podró¿y. Ju¿
nastêpnego ranka, pomimo
b³êkitnego nieba, usiedliœmy

„Warsztaty uwieñczone sukcesem”

z instrumentami i nutami
w sali æwiczeñ. Po krótkim ro-
zegraniu zabraliœmy siê za
„szlifowanie” nowych utwo-
rów. I tak ka¿dego ranka. Po
wspólnych próbach ruszali-
œmy na gor¹c¹ pla¿ê korzy-
staæ z k¹pieli s³onecznych
i wodnych. Upalna pogoda
zniechêca³a do gry, ale ju¿ po-
po³udniami, to nie my, a in-
strumenty grza³y siê do czer-
wonoœci. To dziêki spotka-
niom w sekcjach. Takie æwi-
czenia s¹ niezbêdne, aby ka¿-
dy zyska³ œwiadomoœæ swoich
niedoci¹gniêæ. Nie zabrak³o
tak¿e gry indywidualnej. Wie-
czory nale¿a³y do nas, prze-
cie¿ celem wyjazdu by³a te¿
integracja grupy. Spêdzaliœmy
je na wspólnych rozmowach,
œpiewach, ¿artach.

Bêd¹c w £ebie, nie mogli-
œmy nie zobaczyæ s³ynnych
ruchomych wydm. Tak wiêc
w œrodê po obiedzie ruszyli-
œmy w kierunku „³ebskiej Sa-
hary”. W wielu oczach zauwa-
¿yæ mo¿na by³o zachwyt dla
tego cudu natury.

Uwieñczeniem naszych
warsztatów by³ koncert, na
którym zaprezentowaliœmy
nowe utwory, wœród nich kil-

ka z zakresu muzyki rozryw-
kowej. Publicznoœæ przyjê³a
nas bardzo ciep³o, a szczegól-
ne owacje otrzyma³ Piotrek
B³aszkowski za utwór „Stran-
gers in the night”, w którym
gra solo na tr¹bce.

¯al by³o odje¿d¿aæ. Nieste-
ty wszystko, co dobre, szyb-
ko siê koñczy. Pozosta³y jed-
nak wspomnienia, no i oczy-
wiœcie nowy repertuar.

Po powrocie orkiestra nie
pró¿nowa³a. Zosta³ wówczas
tylko tydzieñ do konkursu
w Lesznie, a wiadomo, ¿e
chcieliœmy wypaœæ jak najle-
piej. Zatem spotkaliœmy siê
jeszcze kilka razy, aby utrwa-
liæ utwory i dopracowaæ szcze-
gó³y. Wysi³ek siê op³aci³...

IV Miêdzynarodowe Dni
Muzyki i Folkloru w Lesznie
trwa³y trzy dni, od 2 do 4 wrze-
œnia. W przegl¹dzie wziê³o
udzia³ kilkanaœcie orkiestr
dêtych, grupy ma¿onetek
oraz zespo³y folklorystyczne
z kilku krajów europejskich.
Przes³uchania konkursowe
odbywa³y siê w hali Trapez
w sobotê i niedzielê. Imprezie
towarzyszy³y koncerty i poka-
zy zespo³ów, m.in. na lesz-
czyñskim rynku oraz przy

Centrum Handlowym „Man-
hattan”. Nasza orkiestra
uczestniczy³a w tym œwiêcie
tylko w niedzielê (niestety).
Najpierw zaprezentowaliœmy
siê przed jur y w kategorii
„koncer t”, a nastêpnie dali-
œmy popis przed publiczno-
œci¹ na „Manhattanie”, po któ-
rym musieliœmy wracaæ do
Œmigla, aby uœwietniæ do¿yn-
ki. Kilku przedstawicieli ze-
spo³u uda³o siê na leszczyñski
rynek, na którym odbywa³ siê
koncer t orkiestry z³o¿onej
z wszystkich uczestników fe-
stiwalu oraz mia³o miejsce
og³oszenie wyników. Okaza³o
siê, ¿e MOD OSP Œmigiel zdo-
by³a „SREBRNY RÓG”. Ra-
doœæ by³a tym wiêksza, ¿e
obok nas to samo wyró¿nienie
odbiera³y m.in. Orkiestra
Dêta Miasta Leszna oraz Po-
niecka Dzieciêco-M³odzie¿o-
wa Orkiestra Dêta przy Zam-
ku w Rokosowie.

Nasze zwyciêstwo jest do-
wodem na to, ¿e warsztaty
pozwalaj¹ na podnoszenie po-
ziomu gry, co podkreœlone
zosta³o przez jury konkursu
a tak¿e muzyków z innych or-
kiestr.

I. W³och

Powierzchnia upraw to: 3 ha
pszenicy, pszen¿yto – 7 ha,
mieszanka – 3 ha, jêczmieñ –
2 ha, kukurydza – 5 ha, ³¹ki i
pastwiska. Œrednie plony zbó¿
uzyskiwane w gospodarstwie
– oko³o 55 q zbó¿ z ha.
Starosta – pan Hieronim Ci-
choszewski gospodar uje

w Poladowie wraz z ¿on¹ Zofi¹
na 46 ha u¿ytków rolnych.
Maj¹ trzy córki i syna, który
zamierza kontynuowaæ dzie³o
rodziców.
Gospodarstwo jest prowadzo-
ne w kierunku byd³a mleczne-
go. Œrednie stany zwierz¹t
utrzymywane w gospodar-
stwie to: 50 sztuk byd³a, w tym

23 sztuki krów mlecznych,
trzody chlewnej – 70 sztuk,
8 macior. Gospodarstwo wy-
posa¿one jest w niezbêdny
sprzêt zmechanizowany, ma-
szyny i narzêdzia (4 ci¹gniki,
2 przyczepy, kombajn do zbio-
ru zbo¿a i zielonki, presy zbie-
raj¹ce, p³ugi i agregaty upra-
wowe).

Pañstwo Cichoszewscy upra-
wiaj¹10 ha pszenicy, 6 ha jêcz-
mienia jasnego, 7 ha pszen¿y-
ta, 15 ha kukurydzy, a 8 ha zaj-
muj¹ ³¹ki i pastwiska. Œrednie
plony u¿ytkowe w gospodar-
stwie to oko³o 60 q zbó¿ z ha.

red.
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Piêkny jubileusz œwiêtowa-
li 10 wrzeœnia œmigielscy stra-
¿acy, minê³o bowiem 110 lat
od chwili powo³ania Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Œmi-
glu. Przez ten czas pokolenia
odwa¿nych i ofiarnych stra¿a-
ków czuwa³y nad bezpieczeñ-
stwem naszych domów i go-
spodarstw, nic wiêc dziwnego,
¿e na uroczystoœciach jubile-
uszowych, które odby³y siê na
placu æwiczeñ przy œmigiel-
skiej stra¿nicy, pojawi³o siê
wielu znakomitych goœci i
sympatyków. Przybyli m.in.:
Jerzy B³oszyk – wicewojewo-
da wielkopolski, Wies³aw
Szczepañski – wiceprzewodni-
cz¹cy Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, Andrzej
Jêcz – starosta koœciañski,

Nasi stra¿acy œwiêtowali
Edward Strzymiñski – prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu
Koœciañskiego, burmistrz Jó-
zef Cieœla, zastêpca burmi-
strza Stefan Stachowiak, Jan
Józefczak – przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, Kazimierz
Król – prezes powiatowy i
cz³onek zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP
RP, Jaros³aw Tomaszewski –
komendant Powiatowej Stra-
¿y Po¿arnej w Koœcianie oraz
jego zastêpca Andrzej Ziegler.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ prze-
marsz do koœcio³a p.w. œw. Sta-
nis³awa Kostki, gdzie zosta³a
odprawiona msza œw. w inten-
cji stra¿aków. W czasie prze-
marszu i mszy oraz w dalszej
czêœci uroczystoœci na placu
nie mog³o zabrakn¹æ Orkie-

stry Dêtej OSP pod batut¹
Jana Nowickiego, która towa-
rzyszy jednostce ju¿ od piêæ-
dziesiêciu dziewiêciu lat.
Przemarsz orkiestry ubarwi-
³y swoim tañcem z pompona-
mi dziewczêta z zespo³u Pry-
zmat-Bis.
Obchody rocznicowe by³y
okazj¹ do uhonorowania za-
s³u¿onych stra¿aków bran¿o-
wymi odznaczeniami oraz
wrêczenia odznaczeñ pañ-
stwowych za zas³ugi w dzia³al-
noœci spo³ecznej.
Zarz¹d Województwa Wielko-
polskiego przyzna³ œmigiel-
skiej jubilatce oraz jej preze-
sowi Romanowi Schillerowi
Odznakê Honorow¹ za Zas³u-
gi dla Województwa Wielko-

polskiego. Zarz¹d G³ównego
zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP nada³ Medal
Honorowy im. Boles³awa
Chomicza Kazimierzowi Jur-
deczce. Medale przyznane
przez Zarz¹d Oddzia³u Woje-
wódzkiego Zwi¹zku OSP RP
Województwa Wielkopolskie-
go za zas³ugi dla po¿arnictwa
otrzymali W³odzimierz Dêbo-
wiak, Ryszard Muller, Tomasz
Nowak, Wojciech Karolczak,
Roman £êczyñski, Janusz
Szulc i Leszek Karolczak – z³o-
te, Henryk Wasilewski, Hu-
bert Ratajczak, Henryk Na-
dolny, Mieczys³aw Franek,
Tadeusz Czapla i Maciej Ru-
sek – srebrne, Arkadiusz Na-
dolny, Marcin Rusek i Dariusz

£upicki – br¹zowe. Swoje
pierwsze odznaczenia otrzy-
mali juniorzy œmigielskiej jed-
nostki. Zarz¹d Oddzia³u Po-
wiatowego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych w
Koœcianie przyzna³ odznakê
„Wzorowy Stra¿ak” Piotrowi
Mani, Mariuszowi Wajske,
Adrianowi Frankowi, Piotrowi
Szudrze, £ukaszowi Handke,
Dominikowi Szymañskiemu,
Arturowi Schillerowi, Seba-
stianowi Tomkowiakowi i Zbi-

gniewowi Prajsowi. Za zas³u-
gi w dzia³alnoœci spo³ecznej
odznaczeniami pañstwowymi
uhonorowano Feliksa Banasi-
ka, Zbigniewa Macieja Wojcie-
chowskiego, Karola Jankow-
skiego, Jerzego Ratajczaka i
Henryka Starkbauera. Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi oraz
Miros³awa Judka Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi.
Prezes œmigielskiej jednostki
Roman Schiller przedstawi³
podczas uroczystoœci historiê

OSP w Œmiglu, któr¹ zakoñ-
czy³ wypowiedzi¹: „Osobne
s³owa podziêkowania kierujê
do stra¿aków naszej jednost-
ki za niezliczon¹ iloœæ godzin
przepracowanych przy re-
moncie naszej stra¿nicy, za
ogromne zaanga¿owanie przy
konserwacji powierzonego
sprzêtu, za ofiarny i bezinte-
resowny udzia³ w akcjach ra-
towniczych i udzia³ w poka-

zach ratownictwa oraz zabez-
pieczanie imprez”. Do podziê-
kowañ do³¹czyli siê liczni
przedstawiciele œmigielskich
zak³adów pracy i organizacji,
staj¹c siê, jak myœlê, wyrazi-
cielami wdziêcznoœci ca³ego
spo³eczeñstwa naszej gminy.

M.D.
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Istnieje wiele legend i mi-
tów na temat powstania ognia
oraz zdobycia i ujarzmienia go
przez cz³owieka. Cz³owiek
zdoby³ ogieñ prawdopodob-
nie podczas burzy, gdy piorun
zapali³ drzewo w puszczy. Na
podstawie wykopalisk stwier-
dzono, ¿e ju¿ przed 500 tysi¹-
cami lat nasi przodkowie po-
s³ugiwali siê ogniem. Zdoby-
cie i ujarzmienie ognia sta³o
siê pierwszym i najwa¿niej-
szym krokiem ku rozwojowi
spo³eczno-gospodarczego, ku
cywilizacji i kulturze.
Ucz¹c siê pos³ugiwaæ ogniem, cz³owiek zmuszony by³ uczyæ
siê równoczeœnie, jak z nim walczyæ. Pierwsze œlady zorgani-
zowanej ochrony przeciwpo¿arowej mo¿na znaleŸæ w staro-
¿ytnej Grecji. Do gaszenia po¿arów u¿ywano ju¿ wtedy dra-
bin, wiader i t³umic.
W Polsce pierwsze przepisy dotycz¹ce zwalczania po¿arów
pochodz¹ z XIV wieku. W XVIII wieku ukaza³ siê w Warszawie
tzw. „PORZ¥DEK OGNIOWY”. Stanowi³ on zbiór przepisów
wydanych przez sejm, które dotyczy³y organizacji walki z po-

¿arami w miastach
i o s i e d l a c h .
Pierwsz¹ w Polsce
Stra¿ Po¿arn¹ utwo-
rzono w Warszawie
w 1836 roku, nato-
m i a s t  p i e r w s z ¹
Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹ zorganizo-
wano w 1857 roku
we Wronkach.
W Œmiglu najwiêk-
szy po¿ar w historii
mias ta  wybuch ³
25 listopada 1814 r.
Sp³onê³o wówczas
prawie ca³e, w prze-
wa¿aj¹cej czêœci
o drewnianej zabu-

dowie, œródmieœcie z ratuszem. Na 2100 mieszkañców ¾ utra-
ci³o ca³y swój dobytek. Na zgliszczach spalonego miasta wy-
budowano nowe, ju¿ murowane domy. Powsta³y wtedy kszta³t
œródmieœcia przetrwa³ do dnia dzisiejszego.
W mieœcie do roku 1860 namiastk¹ Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych by³y tzw. „Warty Ogniowe”, które w³adze miejskie po-
wo³ywa³y spoœród mieszkañców miasta. G³ównym zadaniem
powy¿szej organizacji by³o pe³nienie wart przeciwpo¿arowych
oraz gaszenie po¿arów. Od oko³o roku 1872 w³adze miejskie
Œmigla powierzy³y ochronê przeciwpo¿arow¹ Towarzystwu
Gimnastycznemu „Sokó³”, które jednak nie potrafi³o siê prze-
ciwstawiæ temu groŸnemu ¿ywio³owi. Widz¹c wielkie zagro-
¿enie, jak i brak odpowiednich s³u¿b po¿arniczych, ówczesny
burmistrz Kluge uzna³ za wskazane, aby wzorem innych miast
utworzyæ w Œmiglu Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹. 27 marca 1895
roku zwo³ano zebranie informacyjne, na którym wybrano tym-
czasowy zarz¹d (pierwszym prezesem zosta³ Kluge) Do maja

Historia œmigielskiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
1895 roku zadeklarowa³y swo-
je przyst¹pienie do OSP
w Œmiglu 72 osoby, w tym
dwóch Polaków – budowniczy
Witold £ukomski i obuwnik
Tomasz Rudkiewicz.
Pierwsza stra¿nica znajdowa-
³a siê przy Nowym Rynku –
obecnie Plac Wojska Polskie-
go, w podwórzu Urzêdu Miej-
skiego. Nastêpne miejsce ga-
ra¿owania sikawki rêcznej to
ulica K¹tna. W 1905 roku mia-
sto wybudowa³o now¹ stra¿ni-
cê przy ul Ogrodowej – obec-
nie Powstañców Wielkopol-

skich. Stra¿nica ta po kilku modernizacjach istnieje do dziœ.
Gdy w latach 1912-1913 w naszym mieœcie wybudowano wo-
doci¹g, jednostka OSP zosta³a wyposa¿ona w nowy sprzêt prze-
ciwpo¿arowy.
Pierwszy po¿ar œmigielska jednostka gasi³a w Olszewie 2 stycz-
nia 1886 roku, gdzie pali³y siê zabudowania gorzelni. Pierw-
sze æwiczenie zorganizowano w lutym 1896 roku przy zabudo-
waniach miejscowej rzeŸni (ul. Lipowa). Stra¿aków alarmowa-
no biciem w dzwony, póŸniej tr¹bkami alarmowymi, a od wrze-
œnia 1948 roku syren¹ elektryczn¹ zamontowan¹ na budynku
przy Placu Rozstrzelanych.
Pierwsza wojna œwiatowa przerzedzi³a szeregi stra¿ackie, kil-
kudziesiêciu cz³onków powo³ano pod broñ, ¿ycie organizacyj-
ne zamar³o. Dzia³alnoœæ naszej OSP zosta³a oficjalnie wzno-
wiona po I wojnie œwiatowej, w styczniu 1921 roku na podsta-
wie uchwa³y Walnego Zgromadzenia. Pierwszym naczelnikiem
po I wojnie œwiatowej by³ dh W³adys³aw Pioch, póŸniejszy bur-
mistrz i prezes OSP.
Do 1939 roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Œmiglu bra³a udzia³
w likwidowaniu 119 po¿arów, w tym 65 w mieœcie. Do wiêk-
szych mo¿na zaliczyæ po¿ar 6 stodó³ w Osiecznie i 6 gospo-
darstw w Czaczu. Jednym z pierwszych cz³onków honorowych
by³ d³ugoletni naczelnik naszej jednostki dh Maksymilian Sta-
chowiak, który ze wzglêdu na z³y stan zdrowia musia³ w 1932
r. ust¹piæ ze stanowiska naczelnika.
II wojna œwiatowa ponownie przerwa³a dzia³alnoœæ OSP. Roz-
strzelani zostali publicznie pod œcian¹ apteki na rynku w Œmi-
g l u  d r u h o w i e :
W³adys³aw Pioch,
Maksymilian Sta-
chowiak, Ignacy
Cieœla, Wilhelm
Kreuschner, Feliks
Zbierski, Leon Szy-
mañski, Walenty
Czy¿owski i Ro-
man  Pr zybysz .
W sposób skryto-
bójczy zosta³ za-
mordowany w le-
sie pod Racotem
dh Józef Dratwiñ-
ski. W obozie kon-
c e n t r a c y j n y m
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w Stuttofie zosta³ zamêczony dh Czes³aw Witczak. Cz³onko-
wie OSP dh Stanis³aw Albrecht i Mieczys³aw Jankowski prze-
¿yli d³ugoletni pobyt w niemieckich obozach koncentracyj-
nych.
27 stycznia 1945 roku Œmigiel zosta³ wyzwolony. W tych dniach
powsta³o w mieœcie 13 po¿arów. Wzorem dla innych w czasie
akcji gaszenia po¿arów by³ Wawrzyniec Judek z synami W³a-
dys³awem i Franciszkiem.
Pierwszym prezesem OSP po II wojnie œwiatowej zosta³ Leon
Graczyk, a naczelnikiem W³adys³aw Bromka. W lutym 1945

roku rozpoczêto przystosowanie do celów po¿arniczych pó³-
ciê¿arówki „Horch”, która po remoncie s³u¿y³a jako wóz bojo-
wy do roku 1963. W pierwszych latach powojennych spo³e-
czeñstwo przekaza³o OSP sztandar, now¹ motopompê
(25 sierpnia 1946 r.) oraz 4 - piêtrow¹ wie¿ê æwiczeñ (lipiec
1951 r.).
W sierpniu 1946 roku utworzona zosta³a orkiestra dêta przy
OSP, która istnia³a do 1952. Po 25 latach przerwy orkiestra
zosta³a reaktywowana z inicjatywy dh Henryka Majchrzaka
i dzia³a do dziœ. W tym czasie prezesem OSP by³ burmistrz dh
Józef Tokarczyk, a naczelnikiem dh Leon Drótkowski. W la-
tach powojennych w celu uzyskania funduszy na dzia³alnoœæ
OSP w Œmiglu organizowa³a imprezy rozrywkowe oraz liczne
konkursy.
Zgodnie z uchwa³¹ Zarz¹du OSP w dniu 1 czerwca 1960 roku
rozpoczê³a dzia³alnoœæ M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza (45
cz³onków). Pierwszym opiekunem MDP (1960-1978), praw-
dziwym przyjacielem i wychowawc¹ m³odzie¿y, by³ dh Franci-
szek Judek, któremu w pocz¹tkowym okresie pomaga³ Jan
£êczyñski – kierowca. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dzia³aj¹ca ówcze-
œnie M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza silnie wpisa³a siê w hi-
storiê OSP w Œmiglu:
- pierwsze miejsce w Wielkopolsce w tenisie sto³owym (dh
Tomasz Judek)
- II miejsce w I Zawodach Sportowo-Po¿arniczych woj. lesz-
czyñskiego w Rawiczu w 1976 roku,
- I i II miejsce w Turnieju Wiedzy Po¿arniczej woj. leszczyñ-
skiego (dh Miros³aw Judek).
- I miejsce w konkursie „Wiosna i lato bez po¿aru” (1986
i 1987 r.)
Wa¿nym wydarzeniem w dzia³alnoœci naszej jednostki by³a
wyjazdowa sesja Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Warszawie, która odby³a siê 27 kwietnia
1977 r. w Œmiglu. Z ramienia naszej jednostki jej wspó³organi-
zatorem by³ prezes dh Franciszek Bagiñski.
W 1985 roku OSP w Œmiglu otrzyma³a nowoczesny samochód
po¿arniczy „Star” GBA 2,5/16. Dzieñ 6 listopada 1992 roku na

trwale zapisa³ siê w historii naszej jednostki. W tym dniu Ko-
menda Rejonowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie
wraz z Urzêdem Miasta i Gminy w Œmiglu przekaza³a do dys-
pozycji naszej jednostki wóz bojowy „Jelcz” GCBA 6/32, któ-
ry razem z wczeœniej otrzymanym wozem stanowi¹ podstawê
dzia³alnoœci gaœniczej.
20 lutego 1995 roku jednostka nasza na podstawie decyzji
wydanej przez Komendanta G³ównego PSP w Koœcianie zo-
sta³a w³¹czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœnicze-
go. Przynale¿noœæ do niego jest szczególnym wyró¿nieniem,
ale i tak¿e wyzwaniem dla naszej jednostki.
W 1999 roku OSP, dziêki staraniom dh Jerzego Cieœli, poprzez
pani¹ Bronis³awê Kuœ nawi¹za³a kontakt ze stra¿akami fran-
cuskimi z Neufchateau w Lotaryngii. Do dziœ trwa przyjaŸñ
i wymiana doœwiadczeñ oraz odwiedziny stra¿aków francu-
skich w Œmiglu i naszych druhów w Neufchateau. Otrzymali-
œmy od francuskich stra¿aków miêdzy innymi dwie motopom-
py, narzêdzia do rozcinania karoserii samochodowych, siedem-
naœcie he³mów Dragera oraz samochód gaœniczy Magirus, któ-
ry jest w jednostce w Czaczu.
W grudniu 1999 roku przebywa³ z kilkugodzinn¹ wizyt¹ w Œmi-
glu Waldemar Pawlak, prezes Zarz¹du G³ównego ZOSP RP.
W 2000 roku zosta³ poddany karosacji Star GCBA 2,5/16, któ-
ry otrzyma³ nowe funkcjonalne nadwozie. W 2002 roku jed-
nostka zosta³a wyposa¿ona w nowy samochód Ford Transit
do ratownictwa technicznego. Otrzymaliœmy równie¿ nowo-
czesny sprzêt – motopompê Tohatsu, pompê szlamow¹, urz¹-
dzenie gaœnicze IFEKS, szczêki ¿ycia (Lukas), agregat pr¹do-
twórczy, pi³ê do drewna, pi³ê do stali i betonu, aparaty odde-
chowe, urz¹dzenia rozruchowe, sprê¿arkê i wiele innego sprzê-
tu.
W ostatnim okresie zosta³ przeprowadzony remont stra¿nicy,
w wyniku którego uzyskano funkcjonalne pomieszczenie ku-
chenne, wyremontowaliœmy œwietlicê i ubikacjê, zamontowa-
no nowe okna i uchylne bramy gara¿owe, odnowiona zosta³a
elewacja budynku stra¿nicy.
Zakup sprzêtu i remont stra¿nicy nie by³by mo¿liwy bez po-
mocy Komendanta G³ównego PSP, Zarz¹du G³ównego, Woje-
wódzkiego, Powiatowego i Gminnego ZOSP RP, wojewody

wielkopolskiego, marsza³ka Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, Starostwa Powiatowego, burmistrza a przede wszyst-
kim Rady Miejskiej Œmigla.
Swoj¹ cegie³kê do³o¿y³a te¿ Spó³dzielnia Meblarska, wêdka-
rze i Zak³ad Gospodarki Komunalnej.
Statystyka wyjazdów œmigielskiej jednostki do przeró¿nych
zadañ przedstawia siê nastêpuj¹co: w 1999 roku-56 razy, w 2000
roku – 35 razy, w 2001 roku – 25 razy, w 2002 roku – 109 razy,
w 2003 roku – 99 razy, 2004 roku – 81 razy.

Roman Shiller
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A ¿  s z e œ æ d z i e s i ¹ t  l a t
w zgodnym po¿yciu ma³¿eñ-
skim maj¹ ju¿ za sob¹ Pañ-
stwo Maria i Józef Adamczew-
scy. Oboje mieszkaj¹ w gospo-
darstwie w Prêtkowicach,
przy lesie, prawie na granicy
gminy Œmigiel, w kierunku
Kotusza. Wspólnie doczekali
siê s³usznego wieku: Pan Jó-
zef, który wywodzi siê z Kar-
œnic, ma 87 lat, Pani Maria,
urodzona pod Lwowem, jest
o cztery lata m³odsza. Mieli
szeœcioro dzieci, z których
troje, niestety, ju¿ nie ¿yje.
Chocia¿ zdrowie ju¿ nie takie,
jak kiedyœ, oboje jubilaci
¿wawo jeszcze krz¹taj¹ siê po

60 lat ma³¿eñskiego sta¿u!
obejœciu, pracuj¹, czasami
ogl¹daj¹ telewizjê, s³uchaj¹
radia i czytaj¹ gazety. Najwiê-
cej jednak radoœci sprawiaj¹
im wnuki, których naliczyli-
œmy czternaœcioro, i troje pra-
wnuków, w tym najukochañ-
szy 9-letni Kajetan z Karœnic.
Z okazji donios³ej rocznicy do
Prêtkowic zjecha³a prawie
ca³a rodzina, by dostojnym
jubilatom ¿yczyæ d³ugich jesz-
cze lat ¿ycia w zdrowiu i do-
tychczasowej pogodzie du-
cha. O jubileuszu pamiêtali te¿
przedstawiciele w³adz gminy.
Burmistrz Józef Cieœla i rad-
ny Jan Pietrzak 20 sierpnia
z³o¿yli ma³¿eñstwu ¿yczenia,

podarowali kwiaty i okoliczno-
œciowy list gratulacyjny. By³a
wspania³a okazja, by powspo-
minaæ dawne lata, w tym
zw³aszcza huczne wesele, któ-

re ponad pó³ wieku temu –
dok³adnie 6 sierpnia 1945
roku – para z Prêtkowic wy-
prawi³a w œmigielskiej strzel-
nicy

fot. A. Kasperska

T. J¹der

Rozstrzygniête zosta³y
konkursy – fotograficzny i pla-
styczny – pod nazw¹ „Kolejko-
we impresje”, og³oszone przez
burmistrza Œmigla z okazji
105-lecia powstania w¹skoto-
rówki. Jury w sk³adzie: Anto-
ni Szulc, Justyna Ziegler i Pa-
we³ Sa³acki, nie mia³o ³atwe-
go zadania. Ostateczne roz-
s t r zygn iêc ia  og ³oszono
17 wrzeœnia, w czasie kolejko-
wego pikniku w Robaczynie.
Prezentujemy je poni¿ej.
Konkurs plastyczny
Udzia³ w nim wziê³y dzieci
w wieku 6-14 lat. Nap³ynê³o
kilkadziesi¹t prac. Jury posta-
nowi³o przyznaæ 10 „szczegól-
nych wyró¿nieñ”, które wraz
z nagrodami ksi¹¿kowymi
uroczyœcie wrêczy³ laureatom
burmistrz Cieœla w Sali Wiej-
skiej w Robaczynie. Nagro-
dzono prace nastêpuj¹cych
autorów:

Kolejkowe impresje

Oli Wojtkowiak z Niet¹¿kowa
Patrycji Zimniak ze Œmigla
Zuzi Szczerbal ze Starego

Bojanowa
Bogusza Szulca ze Œmigla
Dawida Pelca z ¯egrówka
Zuzanny Zaj¹c z ¯egrówka
Patryka Pelca z ¯egrówka
Oli Banasik ze Œmigla
Karoliny Ciorgi z ¯egrówka
Mileny Koz³owskiej z ¯egrówka

Konkurs fotograficzny
Wp³ynê³o 9 prac, a ich poziom
okaza³ siê bardzo wysoki. Dla
zwyciêzcy burmistrz Œmigla
ufundowa³ nagrodê w wysoko-
œci 500 z³. Korzystaj¹c z mo¿-
liwoœci regulaminowych, jury
zadecydowa³o wszak¿e o in-
nym podziale nagród. Przy-
znano pier wsz¹ nagrodê
w wysokoœci 300 z³ i dwie dru-

gie, po 100 z³. Laureatem I na-
grody zosta³ Miros³aw Ko-
nieczny ze Starego Bojanowa,
a dwóch drugich Albert Miko-
³ajczyk z Koœciana i Honorata
Karolczak ze Œmigla. Spe-
cjaln¹ nagrodê, przyznan¹
przez redakcjê „Gazety Ko-
œciañskiej”, otrzyma³ zestaw
fotogramów autorstwa Krzysz-
tofa Szymoniaka z Gniezna.
Wszyscy autorzy prac fotogra-
ficznych otrzymali dyplomy
z podziêkowaniami za udzia³
w konkursie oraz album foto-
graficzny „Wielkopolska” An-
drzeja Mroczka.
Wyró¿nione prace z obu kon-
kursów – jak zapewni³a nas
redakcja - bêd¹ systematycz-
nie prezentowane na ³amach
„Gazety Koœciañskiej”.

T. J¹der
fot. A. Kasperska

W imieniu Zarz¹du OSP Œmigiel dziêkujê w³adzom samorz¹dowym, sponsorom, orkiestrze dêtej, zespo³owi Pryzmat-
Bis, harcerzom, prezesowi Zarz¹du Powiatowego za pomoc w zorganizowaniu uroczystoœci 110-lecia istnienia naszej jed-

nostki. Dziêkujê równie¿ tym wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹
podczas jubileuszu.

Prezes OSP Œmigiel
Roman Schiller

Podziêkowanie
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1. 20
2. 17
3. 2
4. 3
5. 6
6. 4
7. 4
8. 0
9. 0

10. 1
11. 0
12. 1
13. 1
14. 0
15. 1

60

LISTA NR 1
Komitet Wyborczy 

Kubiak Jacek Roman

Jezierski Jacek

Barys Elżbieta Krystyna
Rybicki Marian
Apolinarski Antoni
Wójcik Tadeusz

Bąkowski Andrzej
Kurek Magdalena Anna

Ruch Patriotyczny,                       
skrót nazwy: Ruch Patriotyczny

Bartz Ewa
Baraniak Błażej Wojciech
Krzywda Karolina Alicja
Kowalski Marcin

Świątkowski Janusz Ryszard
Płoszajczak Roman Mirosław
Mitelska Danuta

1. 6
2. 1
3. 2
4. 0
5. 1
6. 2
7. 2
8. 0
9. 1

10. 0
11. 2
12. 1
13. 3
14. 1
15. 0
16. 0
17. 3
18. 4
19. 1

30

LISTA NR 2
Komitet Wyborczy 
Polska Partia Pracy                      

Ślipko Andrzej
Sowa Stanisław
Janiszewska Joanna
Stencel Krzysztof Jerzy
Jedwabny Rafał
Antczak Marcin
Garbala Zbyszko
Dostatni Arkadiusz
Ziętek Ryszard
Idziaszek Marcin
Wojciechowski Mieczysław Jan
Garbala Jolanta
Dudziak Andrzej

Belka Stanisław Mieczysław
Rogusz Andrzej

Królik Robert
Łakoma Magdalena
Galińska Marzena Anna
Pawlak Ryszard

1. 226
2. 53
3. 7
4. 8
5. 13
6. 4
7. 2
8. 13
9. 9

10. 8
11. 15
12. 6
13. 3
14. 4
15. 5
16. 7
17. 3
18. 10
19. 1
20. 1
21. 1
22. 1
23. 2

24. 13
415

LISTA NR 3
Komitet Wyborczy 

Liga Polskich Rodzin                     

Ratajczak Elżbieta
Rostowski Marcin
Missałła Ewa Genowefa
Kraska Magdalena Agnieszka
Szyszka Zdzisław Andrzej
Borucki Jan Zbigniew
Włosik Marian
Pawlak Przemysław
Gmerek Maria Danuta
Lasik Kristian Piotr
Kalinowski Błażej
Dalinkiewicz Tamasz
Rymarczyk Marta
Białasik Zenon Antoni
Homski Mariusz
Biedrowska Katarzyna
Jurczyk Wojciech Piotr
Siwińska Agnieszka
Bigaj Mirosława
Kidawa Łukasz
Kłaput Łukasz
Sionkowski Stanisław
Gackowski Michał
Józefiak Michał

1. 30
2. 8
3. 1
4. 2
5. 2
6. 1
7. 2
8. 1
9. 0

10. 1
11. 3
12. 1

52

Porzucek Wojciech Jerzy
Szymkowiak Karol
Truszkowski Marek Aleksander

Kierzkowski Janusz Andrzej
Król Jacek Józef
Nowakowski Cezary Jędrzej
Paszkowski Józef Tadeusz

Pryczak Wojciech Henryk
Krzynowek Konrad Ryszard
Dwornik Maciej Aleksander
Grudziński Wojciech Aleksander

LISTA NR 4
Komitet Wyborczy 

Patrii Demokratycznej-Demokraci.pl

Witczak Mariusz Janusz

1. 23
2. 9
3. 20
4. 38
5. 2
6. 0
7. 2
8. 3
9. 21

10. 11
11. 0
12. 1
13. 5
14. 1
15. 2
16. 0
17. 3
18. 0
19. 1
20. 0
21. 0
22. 0
23. 2
24. 1

145

Szczypko Bogdan Antoni
Widerski Sławomir Jan
Matkowski Marian

Majusiak Wiesław
Dobrzycki Damian Rafał
Skowroński Grzegorz
Baum Edward Józef

Załustowicz Andrzej
Nowak Adam
Wyduba Mieczysław Sylwester
Matuszewska Iwona Maria

Michalak Marian
Mańka Piotr
Kaj Karol
Pogoreło Ewa Marta

BołuńdŸ Bronisław Adam
Bartoszek-Szłapak Grażyna Barbara
Orzechowski Tadeusz
Smelkowski Czesław Feliks

Pawliczak Karolina Monika
Sokołowski Rufin
Skoracki Jerzy
Marek Zdzisław Krzysztof

LISTA NR 5
Komitet Wyborczy 

Spychalski Andrzej Kazimierz

Socjaldemokracji Polskiej,                    
skrót nazwy: KW SDPL                      

1. 276
2. 46
3. 10
4. 48
5. 23
6. 40
7. 15
8. 27
9. 8

10. 4
11. 4
12. 7
13. 8
14. 4
15. 13
16. 1
17. 7
18. 2
19. 12
20. 5
21. 1
22. 0
23. 36
24. 5

602

Smoderek Roman
Wojciechowski Martyna
Pacholewicz Ryszard

Pietraszek Arkadiusz
Trawińska Katarzyna
Stempniak Jerzy
Marchiński Antoni

Pluciński Ryszard Tadeusz
Kamiński Leszek Bogdan
Kulon Tomasz Józef
Krawiec Janusz Marian

Sałata Józef
Januszkiewicz Piotr
Manikowski Andrzej
Kaleta Piotr

Kasprzak Zenon
Nowacki Bogdan
Rogacki Adam
Rożek Marek

Dera Andrzej Mikołaj
Bierła Leszek
Kotomska Hanna Maria
Czechak Lidia

LISTA NR 6
Komitet Wyborczy 

Prawo i Sprawiedliwość

Czarnecki Witold

1. 258
2. 10
3. 58
4. 4
5. 14
6. 4
7. 7
8. 5
9. 7

10. 2
11. 2
12. 3
13. 4
14. 7
15. 5
16. 5
17. 0
18. 10
19. 21

426

LISTA NR 7
Komitet Wyborczy 

Szczepański Wiesław Andrzej

Sojusz Lewicy Demokratycznej                 
skrót nazwy: Komitet Wyborczy SLD

WoŸny Grzegorz Marian
Hayn Ryszard
Aleksandrzak Leszek Grzegorz
Kotewicz-Wojnowska Agnieszka Zofia
Skutecki Józef
Polowczyk Tadeusz
Jaszczyk Grażyna
Wojtczak Szczapan Jan
Fiołka Krzysztof Stanisław
Celka Franciszek Grzegorz
Ochliński Tomasz
Kwitoń Krzysztof Michał
Matczak Małgorzata
Decker Magdalena Maria
Rachwał Marcin Jan
Umławski Mieczysław Jan
Pawlak Grzegorz
Mielcarek Marek Jerzy

1. 92
2. 816
3. 10
4. 9
5. 7
6. 6
7. 12
8. 3
9. 7

10. 8
11. 4
12. 2
13. 6
14. 7
15. 5
16. 4
17. 0
18. 4
19. 8
20. 1
21. 43
22. 9
23. 1
24. 21

1085

LISTA NR 8
Komitet Wyborczy 

Platforma Obywatelska RP

Grupiński Rafał
Ziemniak Wojciech Stanisław
Urbaniak Jarosław
Wiorek Iwona Sylwia
Wujkowski Jarosław Wojciech
Lachowicz Bronisław
Orzechowski Maciej Bolesław
Tyra Andrzej
Suchanecki Mariusz
Wojtczak Janusz
Sitnicki Mariusz Radosław
Mus Andrzej
Głowinowska Monika Urszula
Mejza Szymon
Drobina Małgorzata
Dworzyński Andrzej Jacek
Pietraszek Dariusz Andrzej
Musielak Kazimierz
Gruszka Barbara
Gwizdek Jacek
Adamczak Małgorzata
Błaszczyk Ilona
Wojnowski Tomasz Andrzej
Poślednik Marian

1. 2
2. 0
3. 1
4. 1
5. 1
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0

10. 2
11. 0
12. 0

7

LISTA NR 9
Komitet Wyborczy 

Nowak Małgorzata

Polskiej Partii Narodowej                  
skrót nazwy: KW PPN

Cieślak Mirosław Jozef
Jędrasiak Tadeusz
Paczesna Jolanta
Staniak Julian Adam
Ziernik Wiesław Bogdan
Chudzik Teresa
Lipiec Edward
Gorlicki Lucjan
Sadkowski Tomasz
Kucab Barbara
Trojanowski Wojciech

1. 64
2. 14
3. 7
4. 5
5. 75
6. 10
7. 3
8. 32
9. 3

10. 13
11. 9
12. 2
13. 1
14. 7
15. 0
16. 2
17. 11
18. 3
19. 48
20. 7
21. 6

322

LISTA NR 10
Komitet Wyborczy 

Polskiego Stronnictwa Ludowego                
skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL

Grzyb Andrzej Marian
Racki Józef
Walkowski Piotr
Nosal Krzysztof
Szkudlarczyk Jan Ignacy
Grzesiek Jan
Marszałek Hieronim
Maćkowiak Marian Zbigniew
Karalus Michał Roman
Nowak Marek Tadeusz
Grzesiak Dawid Marcin
Moryson Tadeusz
Głuszyński Jerzy
Antczak Tomasz
Zadka Grzegorz Józef
Rogala Antoni Florian
Balcerek-Basińska Jolanta Elżbieta
Balcer Michał Wawrzyniec
Dolczewski Bogdan Stanisław
Konieczny Bogdan Jan
Janas Marian

1. 0
2. 1
3. 1
4. 0
5. 0
6. 1
7. 0
8. 0
9. 0

10. 0
11. 0
12. 0
13. 0

3

LISTA NR 16
Komitet Wyborczy 

Partii Inicjatywa RP,                      
skrót nazwy: KWP Inicjatywa RP

Czarnojańczyk Robert Jerzy
Wróbel Justyna Anna
WoŸniak Marcin Adam
Sowizdrzał Mariusz
Garlik Katarzyna
Sołtysik Mirosław Jan
Kędzia Jolanta Ewa
Rudowicz Kamila
Naglik Sławomir Antoni
Brylewski Bogdan Szczepan
Ulbrych Katarzyna Joanna
Fluder Barbara
Spaleniak Teresa

Liczba wyborców, którym wydano
karty do g³osowania: – 4910
Frekwencja w gminie Œmigiel – 36,6%
w tym:
Ruch Patriotyczny – 1,22%
Polska Partia Pracy – 0,61%
Liga Polskich Rodzin – 8,45%
Partia Demokratyczna – 1,06%
Socjaldemokracja Polska – 2.97%
Prawo i Sprawiedliwoœæ – 12,26%
Sojusz Lewicy Demokratycznej –
8,68%

1. 4
2. 0
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 1
9. 2

10. 0
11. 0
12. 0
13. 0

7

LISTA NR 11
Komitet Wyborczy 

Centrum,                                  
skrót nazwy: KW Centrum

Jańczak Marian Józef
Grzegorski Tadeusz
Patecki Antoni
Poniatowski Bogdan
Famulski Bronisław
Leśniak Grzegorz
Szyguła Karol Mirosław
Marciniak Marta
Janowski Krzysztof Józef
Płonka Stanisław
Fitzner Teresa Maria
Berger Lech Bernard
Kokot Stanisław Bogumił

1. 14
2. 1
3. 0
4. 0
5. 2
6. 18
7. 0
8. 0
9. 0

10. 2
11. 0
12. 2
13. 5
14. 0
15. 0

44

LISTA NR 12
Komitet Wyborczy 

Rubiński Dawid Marek

PlatformyObywatelskiej                        
Janusza Korwin-Mikke

Poloch Przemysław Piotr
Szymkowiak-Wierzba Izabela Honorata
Chichowlas Robert
Kubiak Jacek
Wojciechowski Zbigniew
Gałkowski Krzysztof Andrzej
Serwa Andrzej Jacek
Jurdzińska Jerzy Andrzej
Tarasiewicz Hanna
Panek Anatol
Goj Józef Piotr
Adamczyk Sebastian
Fengler Grzegorz Ludwik
Orkowski Andrzej

Nie ma listy nr 13 na plakacie

1. 3
2. 2
3. 1
4. 0
5. 2
6. 0
7. 0
8. 1
9. 0

10. 0
11. 1
12. 0

10

LISTA NR 14
Komitet Wyborczy 

Polskiej Konfederacji - Godność i Praca

Tarnowski Tomasz
Czaplicki Roman Ryszard
Niszczak Kryspin
Wędlik Karolina Anna
Szymczak Agnieszka

Szczaśniak Joanna
Staszak Sławomir
Warczyńska Aniela Anna

Sulgostowska Maria Magdalena
Gralińska Agnieszka Agata
Nowak Krzysztof
Grubski Tomasz

1. 144
2. 303
3. 56
4. 237
5. 49
6. 11
7. 9
8. 293
9. 12

10. 21
11. 5
12. 6
13. 9
14. 10
15. 9
16. 31
17. 2
18. 3
19. 12

1222

LISTA NR 15
Komitet Wyborczy 

Dębicki Tadeusz

Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,       
skrót nazwy: KW Samoobrona RP

Ptak Bernard Adam
Jędryczka Agnieszka Maria
Wojtkowiak Tadeusz Józef
Adamczak Rafał Maciej
Niewieś Sylwester
Ibron Jacek Krzysztof
Książkiewicz Hubert
Jurdeczka Paweł
Nowak Krzysztof
Faner Waldemar
Cierniak Stanisław
Rybczyński Józef Stanisław
Jakubowski Jacek Ryszard
Urban Bronisław Kazimierz
Ratajczak Wanda Maria
Zybała Benedykt Franciszek
Muszyński Marek Kazimierz
Juszczak Stanisław

1. Adamczak Mirosław Jan 1184
2. Chlebowski Mariusz Jerzy 240
3. Dąbrowski Krzysztof 247
4. Dembny Artur Piotr 192
5. Ferenc Genowefa Maria 489
6. Juszczak Jan Piotr 101
7. Kuświk Grzegorz Dariusz 117
8. Maćkowiak Zdzisław 722
9. Martuzalski Stanisław Franciszek 73
10. Maruwka Janusz Wojciech 315
11. Muth Włodzimierz Kazimierz 59
12. Obsadny Kazimierz 814
13. Paczesny Tadeusz Stanisław 41
14. Paszkowiak Jerzy Kazimierz 256
15. Pelec Tadeusz 857
16. Skoczylas Rafał 791
17. Trybuła Zbigniew Andrzej 1065
18. Witczak Mariusz Sebastian 920
19. Wojtyła Andrzej Franciszek 241

8724

Wyniki wyborów do Senatu RP w okrêgu 

wyborczym nr 35

Senat – OKW nr 35
Sejm – OKW nr 36

Wybory - podsumowanie

Platforma Obywatelska – 22,10%
Partia Narodowa – 0,14%
Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,56%
Centrum – 0,14%
Platforma Obywatelska Janusza Korwin-
Mikke – 0,90%
Polska Konfederacja Godnoœæ i Praca –
0,2%
Samoobrona RP – 24,89%
Partia Inicjatywa RP – 0,06%
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III Piknik Przyjació³ Œmi-
gielskiej Kolejki, zorganizo-
wany w 105-t¹ rocznicê uru-
chomienia w¹skotorówki,
okaza³ siê znacz¹cym wyda-
rzeniem w ¿yciu gminy. Pomi-
mo ch³odnej i wilgotnej aury
zgromadzi³ w Robaczynie –
miejscu obchodów – kilkuset
uczestników, którym pogoda
nie popsu³a humorów. Impre-
zê uroczyœcie, sygna³em ko-
lejarskiej tr¹bki, otworzy³
w czapce zawiadowcy bur-
mistrz Józef Cieœla, Wielki Ko-
ordynator Œmigielskiej Kolej-

Na pikniku by³o œwietnie!
ki. Nastêpnie, pod batut¹ Jana
Nowickiego, koncer towa³a
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
OSP.
Goœciem honorowym pikniku
by³ Wies³aw Szczepañski, wi-
ceprzewodnicz¹cy Sejmiku
Wielkopolskiego i wiceprze-
wodnicz¹cy SLD.
On w³aœnie, w asyœcie burmi-
strza Cieœli, uhonorowa³ œmi-
gielskich kolejarzy – Jana
Duszyñskiego i Kazimierza
Sobolewskiego, odznak¹ za
zas³ugi dla województwa
wielkopolskiego. Pochwalne

ozdobne listy, wykonane na
czerpanym papierze, otrzyma-
li ponadto wszyscy kolejarze,
dziêki którym kolejka funk-
cjonuje, przewo¿¹c pasa¿erów
i towary – Wit Kreuschner,
W³odzimierz ̄ ak, Jan Duszyñ-
ski, Tomasz Kiciñski, Walde-
mar Jan Koz³owski, Kazimierz
Sobolewski, £ukasz Nowak
i Mieczys³aw £upicki.
Przysiêgê dozgonnej mi³oœci
do œmigielskiej kolejki z³o¿y-
³a kilkudziesiêcioosobowa
grupa nowych entuzjastów
w¹skotorówki. Rotê œlubowa-
nia adepci powtarzali za red.
Paw³em Sa³ackim, a legityma-
cje wrêczy³ im burmistrz Cie-
œla.
Specjalne przes³anie do
uczestników przekaza³ spra-
wuj¹cy patronat nad pikni-
kiem wielkopolski marsza³ek
Stefan Miko³ajczak, który nie
móg³ uczestniczyæ w œmigiel-
skiej imprezie. Obecni byli za
to radni sejmiku Józef Fiksa
i Hubert Ksi¹¿kiewicz. W³a-
dze powiatowe reprezentowa³
Micha³ Jurga, wicestarosta

koœciañski i Ryszard Fornalik,
wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu, a gminne burmistrz
Józef Cieœla, przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Przyjació³
Kolejki oraz grupa radnych
z przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej Janem Józefcza-
kiem. Dopisali goœcie zagra-
niczni. Licznej delegacji cze-
skiej przewodzi³ Ivan Pfaur,
starosta Kamenicy nad Lipou
i Jan Šatava, dyrektor w¹sko-
torówki w Jindøichovym
Hradcu. W imieniu delegacji
niemieckiej wyst¹pi³ Klaus-
Dieter Walz, przekazuj¹c œmi-
gielskiej kolejce ozdobny gra-
werton.
W oficjalnej czêœci odby³o siê
ponadto wrêczenie nagród
laureatom plastycznego i foto-
graficznego konkursu „Kolej-
kowe impresje”. Nastêpnie
rozpoczê³a siê okolicznoœcio-
wa sesja popularnonaukowa,
zorganizowana przy udziale
Wy¿szej Szko³y Logistyki
w Poznaniu, partnera wspó³-
pracuj¹cego ze œmigielsk¹ ko-
lejk¹. Sesjê prowadzi³ dr Ma-

ciej Stajniak, opiekun Nauko-
wego Studenckiego Ko³a Lo-
gistyki. Na wstêpie g³os zabra³
Hubert Zbierski, regionalista,
który zaprezentowa³ ponad
stuletni¹ historiê œmigielskiej
kolejki. Po nim, na temat ró¿-
nych rozwi¹zañ przyjêtych
przez w¹skotorówki z ca³ego
kraju, wypowiadali siê studen-
ci.
Kulminacyjnym punktem,
koñcz¹cym czêœæ oficjaln¹,
by³o podpisanie umowy po-
miêdzy w³adzami Œmigla, w¹-
skotorówk¹ z Jindøichovego
Hradca i Stowarzyszeniem
Kolejowych Przewozów Lo-
kalnych. Porozumienie o wza-
jemnej wspó³pracy i pomocy
podpisane zosta³o w w¹skoto-
rowej salonce na stacji w Œmi-
glu. Jak zaznaczono, porozu-
mienie to – prze³amuj¹c nie-

zbyt optymistyczne historycz-
ne tradycje umów zawiera-
nych w salonkach – bêdzie
s³u¿yæ rozwojowi i lepszej
przysz³oœci kolejek. W t³umie
reporterów i w obecnoœci go-
œci, porozumienie podpisali:
burmistrz Józef Cieœla, dyrek-
tor Jan Šatava i Tomasz Stra-
pagiel, prezes SKPL.
Do najwa¿niejszych punktów
programu nale¿a³a interesuj¹-
ca i witana oklaskami parada
zabytkowego taboru kolejo-
wego na stacji w Œmiglu oraz
przejazd poci¹giem do Bielaw.
Pasa¿erom rozœpiewanego,
œwi¹tecznego poci¹gu –
w obie strony – towarzyszy³a
kapela „Wiarusy”, a ogrom-
nym powodzeniem cieszy³ siê
wagon restauracyjny…
Po powrocie specjalnego po-
ci¹gu do Robaczyna, pikniko-

wicze brali udzia³ w zakoñcze-
niu towarzysz¹cemu g³ównej
imprezie rajdu rowerowego
oraz bogatym programie re-
kreacyjnym i artystycznym.
Wœród rozgrywanych konku-
rencji najwiêkszym zaintere-
sowaniem i powodzeniem cie-
szy³o siê miotanie klockiem
hamulcowym w¹skotorówki,
wa¿¹cym ok. 6 kilogramów.

Podczas wystêpów artystycz-
nych gor¹co oklaskiwano
„¯eñców Wielkopolskich”
i „Pr yzmat-Bis”,  a tak¿e
„Gwiazdeczki” i grono laure-
atów konkursu piosenki dzie-
ciêcej „MUZOL”.
Ca³oœæ zwieñczy³a zabawa ta-
neczna, do której przygrywa³
zespó³ „VEGAS”.

T. J¹der; fot. A. Kasperska
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Mo¿liwe, ¿e piêknie po³o-
¿ona nad brzegiem Atlantyku
portugalska Miranda do Co-
rvo bêdzie nowym zagranicz-
nym par tnerem Œmigla .
Wstêpne rozmowy na ten te-
mat œmigielska delegacja od-
by³a podczas sierpniowego
pobytu w zaprzyjaŸnionym
Neufchateau we Francji.
Neufchateau zdaje siê byæ
zainteresowane wzajemn¹
wspó³prac¹ swych miêdzyna-
rodowych przyjació³. Za¿y³oœæ
z portugalsk¹ Mirand¹ do
Corvo ma tam d³ug¹ tradycjê
i trwa ju¿ od oko³o trzydzie-
stu lat. Zrodzi³a siê zupe³nie
naturalnie. W Neufchateau od
lat mieszka znacz¹ca portu-
galska mniejszoœæ, gdy¿ Por-
tugalczycy przez lata, w po-
szukiwaniu lepszego bytu,
chêtnie przyjmowali lepiej
p³atn¹ pracê we Francji. Dziœ
w Neufchateau stanowi¹
drug¹ co do liczebnoœci mniej-
szoœæ, po Turkach. Maj¹ tam
sw¹ siedzibê (Dom Portugal-
czyków), któr¹ nieodp³atnie

Miranda nowym partnerem Œmigla?
przekaza³y im w³adze municy-
palne lotaryñskiego miasta.
Miranda jest oœrodkiem wiêk-
szym od Œmigla. Liczy oko³o
15 tysiêcy mieszkañców. Po-
³o¿ona jest na atlantyckim wy-
brze¿u, od którego oddziela j¹
wysokie pasmo górskie. Po-
siada znakomite walory tury-
styczne, które podkreœla spe-
cyficzna i bardzo podobno
smaczna miejscowa kuchnia
oraz liczne zabytki architektu-
ry i atrakcje przyrodnicze.
W niedalekim s¹siedztwie
mieœci siê Coimbra, miasto
z kilkuset mieszkañcami, lot-
niskiem i s³ynnym uniwersy-
tetem, którego tradycje siê-
gaj¹ XII wieku.
Œmigielska delegacja dwu-
krotnie oficjalnie spotyka³a siê
z Portugalczykami i burmi-
strzem Mirandy – m³od¹
i energiczn¹ Mari¹ Ferreir¹.
Najpierw na por tugalskim
stoisku na targach, gdzie wy-
mieniono pami¹tki i foldery,
a tak¿e dokonano wzajemnej
prezentacji obu gmin. Drugie

spotkanie mia³o miejsce
w Domu Por tuga lsk im,
w przeddzieñ wyjazdu obu de-
legacji do swych krajów. Bur-
mistrz Józef Cieœla zaprosi³
portugalsk¹ burmistrzyniê do
przyjazdu na Dni Œmigla
w maju przysz³ego roku. Por-
tugalczycy równie¿ zaprosili
œmigielan do siebie, na odby-
waj¹ce siê w czerwcu targi tu-
rystyczne. Ustalono te¿ spo-
sób kontaktowania siê i wy-
mianê niezbêdnych informa-
cji oraz fotografii.

- Nasza wiedza na temat Por-
tugalii i warunków ¿ycia
w tym kraju jest znikoma, po-
dobnie zreszt¹ jak Portugal-
czyków o nas. ¯yjemy jednak
we wspólnej Europie i myœlê,
¿e dziêki nawi¹zanym kontak-
tom mamy szansê dowiedzieæ
siê wiêcej i podj¹æ po¿yteczn¹
dla obu stron wspó³pracê – po-
wiedzia³ po spotkaniu bur-
mistrz Józef Cieœla.

T. J¹der
fot. T. J¹der

Niewielki Garlin w gminie
Karstädt (Brandenburgia,
Niemcy), w którym godnoœæ
nadburmistrza sprawuje
Klaus Dieter Walz, zaprzyjaŸ-
niony z licznymi mieszkañca-
mi Œmigla i okolic, obchodzi³
swoje wielkie œwiêto. 27 sierp-
nia przypad³a 750-ta rocznica
powstania tej miejscowoœci,
a dzieñ wczeœniej zorganizo-
wano obchody 120-lecia miej-

Garlin ma 750 lat!
scowej stra¿y po¿arnej. Do
udzia³u w uroczystoœciach za-
proszono goœci ze Œmigla,
z burmistrzem Józefem Cieœl¹
i Romanem Schillerem, preze-
sem OSP.
W trakcie jubileuszowej gali
zaprezentowano barwn¹ hi-
storiê Garlina w formie uro-
czystej parady. Przedstawiono
w niej wszystkie wa¿niejsze,
udokumentowane wydarze-

nia z dziejów. Nie pominiêto
przy tym historii najnowszej,
z typowymi dla czasów NRD
obrazkami odnosz¹cymi siê
do obecnoœci ¿o³nierzy ra-
dzieckich, czerwonych flag
z gwiazdami, dzia³alnoœci nie-
mieckich pionierów, czy te¿
osi¹gniêæ wschodnioniemiec-
kiej techniki i uspó³dzielczo-
nych gospodarstw rolnych.
Po paradzie odby³ siê festyn
z udzia³em blisko dwóch ty-
siêcy osób, przyby³ych z ca³e-
go powiatu.
Poza uczestnictwem w uro-
czystoœciach œmigielska dele-
gacja bra³a udzia³ w spotka-
niach roboczych. Prawdopo-
dobnie przynios¹ one wymier-
ny efekt w postaci wymiany
m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e
wyjazdu na praktyki wakacyj-
ne w du¿ych specjalistycz-
nych gospodarstwach mlecz-
nych uczniów szko³y rolni-
czej. Szykuje siê te¿ wspó³pra-
ca stra¿y po¿arnych. Œmigie-

lanie odwiedzili tak¿e wielk¹,
licz¹c¹ 50 jednostek, fermê
elektrowni wiatrowych. Ogó-
³em, na przestrzeni 12 km kw.
mieœci siê tam 200 takich po-
tê¿nych wiatraków, maj¹cych
oko³o 150 metrów wysokoœci.
Niemcy gotowi s¹ podzieliæ
siê swoimi doœwiadczeniami
w budowie podobnych obiek-
tów, podobnie zreszt¹ jak kwe-
sti¹ pozyskiwania biogazu
(równie¿ stosowanego do za-
silania w energiê miejsco-
wych gospodarstw) z odcho-
dów z fermy byd³a. Podjête
zosta³y kontakty z kolejk¹ w¹-
skotorow¹ w pobliskim Lin-
denbergu oraz pastorami pa-
rafii ewangelickiej. Burmistrz
Cieœla zaprosi³ Klausa Diete-
ra Walza wraz z przedstawicie-
lami niemieckiej w¹skotorów-
ki do udzia³u w uroczysto-
œciach 105-lecia œmigielskiej
kolejki.

T. J¹der
fot. T. J¹der
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Tak naprawdê trudno po-
wiedzieæ, kiedy zrodzi³a siê
myœl, ¿eby zorganizowaæ fe-
styn, ale mo¿emy z ca³¹ pew-
noœci¹ powiedzieæ, ¿e pomy-
s³odawc¹ by³ dh Karol W³o-
darczak. Byliœmy przekonani,
¿e pomys³ warto wcieliæ w ¿y-
cie, bo mo¿e to byæ œwietna
zabawa dla dzieci i m³odzie¿y,
a dla nas – kolejne wyzwanie.
St¹d w³aœnie 11 wrzeœnia na
terenie przy wiatrakach odby³
siê Festyn Harcerski dla har-
cerzy naszego hufca oraz dzie-
ci i m³odzie¿y z gminy Œmi-
giel. Organizatorem by³a Ko-
menda Hufca ZHP Œmigiel
oraz grono m³odych instruk-
torów na czele z dh Karolem.
Na festynie obecne by³y
wszystkie œrodowiska z nasze-
go hufca: Bronikowo, Czacz,
Stare Bojanowo, Œmigiel, Wil-
kowo Polskie, ¯egrówko. Ju¿

Festyn harcerski
od samego rana harcerze za-
gospodarowywali teren wokó³
wiatraków. Rozk³adali namio-
ty, budowali prycze, zawiesza-
li liny, przygotowywali prze-
ró¿ne konkurencje. Festyn
rozpocz¹³ siê o godzinie 1500

uroczystym apelem, na któ-
rym obecni byli Józef Cieœla,
burmistrz Œmigla, Jan Józef-
czak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Œmigla oraz Wiktor
Snela, radny powiatu koœciañ-
skiego.
Na uczestników festynu cze-
ka³y przeró¿ne zadania. Mo¿-
na by³o poznaæ ¿ycie obozowe
oraz wystrój namiotów har-
cerskich (wraz ze zbudowan¹
prycz¹!). Przygotowaliœmy
atrakcje wymagaj¹ce wspó³-
uczestnictwa wszystkich zain-
teresowanych, sprawdzaj¹ce
sprawnoœæ fizyczn¹ i umy-
s³ow¹, jak: zjazdy na linie,

wspinanie siê po skrzynkach,
rowerowy tor przeszkód,
przeci¹ganie liny, sma¿enie
jajecznicy na ognisku(!), strze-
lanie z wiatrówki, rzuty do
puszek, a dla najm³odszych
pl¹sy i zabawy harcerskie.
Druhny wykonywa³y koloro-
we plecionki we w³osach. Po-
nadto mo¿na by³o dowiedzieæ
siê, co to jest paintball oraz
spróbowaæ jazdy na k³adach.
Dla ka¿dego uczestnika przy-
gotowaliœmy s³odki upomi-
nek. Przez ca³y czas p³onê³o
ognisko, przy którym mo¿na
by³o sma¿yæ kie³baski. Nie
lada atrakcj¹ by³ pokaz ra-
townictwa wykonany przez
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
w Œmiglu.
Poprzez organizacjê takich
imprez chcemy pokazaæ, ¿e
harcerstwo daje mo¿liwoœæ
spo¿ytkowania energii i zapa-

³u m³odych ludzi w sposób
konstruktywny. Uwa¿amy, ¿e
warto zaprezentowaæ alterna-
tywne zajêcia, nauczyæ warto-
œciowych umiejêtnoœci. Nasza
oferta spotka³a siê z serdecz-
nym przyjêciem, dlatego
mamy nadziejê, ¿e wiele dzie-
ci i  m³odzie¿y skorzysta
z szansy pokonywania na co
dzieñ wyzwañ harcerskiego
szlaku, na który zawsze mog¹
wst¹piæ.
Sk³adam serdeczne podziêko-
wania tym, bez których orga-
nizacja festynu nie by³aby
mo¿liwa – Centrum Kultury
w Œmiglu oraz Ochotniczej
stra¿y Po¿arnej w Œmiglu.
Dziêkujê tak¿e panu Józefowi
Cieœli, burmistrzowi Œmigla
oraz zarz¹dowi Starostwa Po-
wiatowego w Koœcianie za
wsparcie finansowe.

Magdalena Drótkowska
zdjêcia – Marcin Nowak

10 wrzeœnia w Koœcianie
odby³ siê Turniej Szachowy
o Mistrzostwo Juniorów Po-
wiatu Koœciañskiego w Sza-
chach Szybkich. Nie zabrak³o
w nim równie¿ reprezentan-
tów „Wie¿y” Œmigiel, którzy
do ostatniej rundy walczyli
o jak najlepsze rezultaty.
W turnieju dziewcz¹t zwyciê-
¿y³a Ma³gorzata £upicka, zdo-
bywaj¹c z³oty medal w katego-
rii do lat 18. Srebro w katego-
ri i  do lat  12 wywalczy³a
Agnieszka Adamczak. W tur-
nieju ch³opców najlepszym

Szybkie szachy
z ekipy œmigielskiej okaza³ siê
Mateusz Górny, który z do-
robkiem 4 pkt uplasowa³ siê
na trzecim miejscu w grupie
do lat 15. Z bardzo dobrej stro-
ny pokazali siê równie¿ Jakub
Kasperski i Jakub Tañski, któ-
rzy równie¿ z 4 punktami za-
jêli odpowiednio czwarte i pi¹-
te miejsce w kategorii do lat
12. W tej samej grupie grali
równie¿ Bartosz Ja³kiewicz,
Aleksander Ja³kiewicz oraz
Jakub Kurasiñski. Bardzo
dzielnie walczyli nasi najm³od-
si reprezentanci: Gustaw Tañ-

ski zdoby³ br¹zowy medal
w grupie do lat 8, a Adam
Marciniak uplasowa³ siê tu¿ za

nim. Gratulujemy medali-
stom!

/M.J./



paŸdziernik/2005 17
Czeœæ, Milusiñscy!

Pewnie ka¿dy z Was zauwa¿y³, ¿e skoñczy³y siê wakacje. Ja te¿ zauwa¿y³em, bo widzê, jak maszerujecie z plecakami do szko³y.
Zawsze staram siê Was rozœmieszyæ, opowiadaæ weso³e historie, ale dzisiaj jestem powa¿ny, bo chcê Wam powiedzieæ coœ
bardzo wa¿nego. Dotyczy to bezpieczeñstwa. Wiem, wiem, powiecie, ¿e ju¿ tyle razy doroœli mówili o tym, ¿e Wy wszystko
wiecie, ale ja mimo tego powtórzê jeszcze raz, bo ulice wokó³ szko³y sta³y siê bardzo ruchliwe i musimy na wszystko bardzo
uwa¿aæ, ¿eby nikomu nic z³ego siê nie sta³o. Znalaz³em nawet wierszyk, który, mam nadziejê, przypomnicie sobie przy ka¿dym
przechodzeniu przez jezdniê.

Mam nadziejê, ¿e nigdy nie zapomnicie tych zasad i bêdzie-
cie zawsze bardzo ostro¿ni.
A teraz pos³uchajcie mojej zagadki. W du¿ych miastach przy
przejœciach dla pieszych jest sygnalizacja œwietlna. Napisz-
cie, jakiego koloru mog¹ zapalaæ siê œwiat³a i co one ozna-
czaj¹. Czekam na Wasze odpowiedzi, które przeœlecie na ad-
res Centrum Kultury w Œmiglu. Nagroda czeka!
Pozdrawiam.

Wasz Œmiglaczek
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9 sierpnia – Nowa Wieœ
Oko³o godz. 1940 w Nowej Wsi
zatrzymano 44-letniego miesz-
kañca gminy Œmigiel, który
jecha³ rowerem, bêd¹c w sta-
nie nietrzeŸwym – 0,9 ‰ alko-
holu w wydychanym powie-
trzu.
13 sierpnia – gmina Œmi-
giel
W nocy z 12 na 13 sierpnia
nieznany sprawca w³ama³ siê
do sklepu w jednej z miejsco-
woœci na terenie gminy Œmi-
giel. Z³odziej skrad³ papiero-
sy ró¿nych marek – straty
oceniono na oko³o 3.000 z³.
Oko³o godz. 1940 w Œmiglu na
ul. Koœciuszki zatrzymano 35-
letniego mieszkañca Œmigla,
który jecha³ rowerem, maj¹c
0,6 ‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
17-18 wrzeœnia – Przysie-
ka
W nocy w³amano siê do skle-
pu spo¿ywczego. Z³odzieje
skradli papierosy i s³odycze
o wartoœci 1.200 z³.
19 sierpnia – Koœcian
Oko³o godz. 1250 w Koœcianie
na Os. Piastowskim zatrzyma-
no 66-letniego mieszkañca
gminy Œmigiel, który jecha³
rowerem, maj¹c 0,9 ‰ alkoho-
lu w wydychanym powietrzu.
24 sierpnia – S³onin
Oko³o godz. 140 w S³oninie
przy³apano czterech nielet-
nich (dwóch ch³opców w wie-
ku 17, 16 lat, mieszkañców
Koœciana oraz dwie szesnasto-
latki, mieszkanki Koœciana

W tegorocznym marco-
wym numerze „WŒ” zamieœci-
liœmy ostrze¿enie przed naby-
waniem od nieznanych osób
aparatów fotograficznych ma-
j¹cych byæ niebywa³¹ okazj¹
dla kupuj¹cego, a w rzeczywi-
stoœci bêd¹cych nic nie war-
tymi bublami. Mimo tych
ostrze¿eñ w ostatnim okresie
liczba osób, które da³y siê sku-
siæ na takie zakupy, wzros³a.
Ostrzegamy wiêc ponownie!

teria³y zostan¹ przekazane do
S¹du Rejonowego Wydzia³u
Rodzinnego i Nieletnich.
26 sierpnia – Koœcian
Oko³o godz. 2130 w Koœcianie
na ul. Poznañskiej 48-letni
mieszkaniec gminy Œmigiel,
kieruj¹c samochodem ciê¿a-
rowym Volvo, podczas omija-
nia pieszych id¹cych jezdni¹
potr¹ci³ jednego z nich, 29-let-
niego mieszkañca Koœciana.
Poszkodowany ze wstrz¹œnie-
niem mózgu zosta³ przewie-
ziony do szpitala. Policja pro-
wadzi postêpowanie zmierza-
j¹ce do ustalenia szczegó³owe-
go przebiegu zdarzenia.
27 sierpnia – Sp³awie
Oko³o godz. 2350 zatrzymano
57-letniego mieszkañca gmi-
ny Œmigiel, który jecha³ rowe-
rem, maj¹c 1,1 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
9 wrzeœnia – Koœcian
Oko³o godz. 2150 w Koœcianie
na ul. Ch³apowkiego zatrzy-
mano dwóch rowerzystów, 30-
letniego mieszkañca Koœcia-
na i 31-letniego mieszkañca
Œmigla, którzy jechali rowera-
mi, bêd¹c w stanie nietrzeŸ-
wym – 2.3 i 1,5 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
12 wrzeœnia – Czacz
Oko³o godz. 1600 w Czaczu
zatrzymano 49-letniego miesz-
kañca gminy Œmigiel, który
kierowa³ samochodem m-ki
Mazda 323, maj¹c 0,6 ‰ alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. Podczas sk³adania wyja-
œnieñ okaza³o siê, ¿e zatrzy-
many ma orzeczony zakaz
prowadzenia pojazdów na
okres 5 lat za jazdê w stanie

nietrzeŸwoœci. Za z³amanie
zakazu s¹dowego grozi mu do
3 lat pozbawienia wolnoœci.
15 wrzeœnia – Œmigiel
KPP w Koœcianie zosta³a po-
informowana przez mieszkañ-
ca gminy Œmigiel o oszustwie
dokonanym za poœrednic-
twem gie³dy internetowej. Na
pocz¹tku wrzeœnia pokrzyw-
dzony znalaz³ w Internecie
og³oszenie z ofert¹ sprzeda¿y
telefonu komórkowego Nokia
6610i. Po kontakcie telefonicz-
nym przekaza³ na konto sprze-
daj¹cego kwotê prawie 400 z³.
Pomimo tego nie otrzyma³
zamówionego  te le fonu ,
a sprzedaj¹cy unika kontaktu.

Po raz kolejny policja ostrze-
ga przed pochopnym zawiera-
niem transakcji. Proponujemy
miêdzy innymi rozwa¿yæ mo¿-
liwoœæ bezpoœredniego kon-
taktu ze sprzedaj¹cym lub
skorzystanie z us³ugi escrow
– systemu zabezpieczenia
transakcji online. Polega on
na tym, ¿e kupuj¹cy wp³aca
pieni¹dze za wylicytowany
przedmiot na specjalne, bez-
pieczne konto bankowe firmy
œwiadcz¹cej us³ugê. Nastêp-
nie sprzedaj¹cy wysy³a towar
do kupuj¹cego. Gdy kupuj¹cy
potwierdzi fakt otrzymania
towaru, wówczas zap³ata jest
przelewana z bezpiecznego
konta bankowego na konto
sprzedaj¹cego. (Op³ata to
oko³o 3% wartoœci transakcji,
któr¹ ponosi kupuj¹cy. Wiêcej
informacji nale¿y szukaæ na
aukcyjnych stronach interne-
towych).

Ponawiamy ostrze¿enie!

i gminy Koœcian) na w³amaniu
do sklepu. W trakcie zatrzy-
mania dziewczyny sta³y na
czatach, a ch³opcy po rozbiciu
kilku drzwi penetrowali zaple-
cze sklepu. Z³odzieje zdo³ali
jedynie dokonaæ uszkodzeñ
i wypiæ dwie butelki Pepsi,
a ich ³upem mia³y paœæ g³ów-
nie papierosy. W wyniku prze-
prowadzonych czynnoœci udo-
wodniono zatrzymanym, któ-
rzy wspó³pracowali z jeszcze
jednym nieletnim z Koœciana,
dokonanie w ostatnim czasie
kilku w³amañ. Nieletni, dzia-
³aj¹c w ró¿nych sk³adach oso-
bowych, dwukrotnie w³amali
siê do sklepu w Przysiece (03-
04 i 17-18 sierpnia), sklepu
w S³oninie (26-27 lipca), dwa
razy do barów na terenie Ko-
œciana (13-14 i 18-19 sierpnia)
oraz dwukrotnie usi³owali siê
w³amaæ do sklepu na terenie
gminy Œmigiel, lecz nie mogli
pokonaæ istniej¹cych tam za-
bezpieczeñ. Za ka¿dym razem
sprawcy kradli g³ównie papie-
rosy oraz pewne iloœci s³ody-
czy. Papierosy w wiêkszoœci
by³y sprzedawane wœród zna-
jomych, lecz pewna czêœæ tra-
fi³a do kiosku na terenie Ko-
œciana, w którym sprzedawa-
³a 69-letnia koœcianianka. Ko-
biecie tej przedstawiono za-
rzut paserstwa (do 5 lat pozba-
wienia wolnoœci) a jej postawa
zas³uguje na szczególne potê-
pienie (kupowa³a kradzione
przedmioty od nieletnich).
W stosunku do nieletnich ma-

Nie dajmy siê zwieœæ podob-
nym „okazjom”.
Oszustwo dotyczy nie tylko
aparatów fotograficznych.
W pierwszych dniach wrze-
œnia dosz³o w Koœcianie do
oszustwa przy sprzeda¿y rze-
komo z³otych monet. Do
szeœædziesiêciokilkuletniego
mieszkañca Koœciana, który
wychodzi³ z banku, podszed³
nieznany mu mê¿czyzna.
Mówi³ ³aman¹ polszczyzn¹,

wtr¹caj¹c s³owa rosyjskie lub
ukraiñskie. Zaproponowa³
sprzeda¿ z³otych monet po
bardzo atrakcyjnej cenie, t³u-
macz¹c, ¿e pilnie potrzebuje
gotówki. Gdy koœcianiak nie
wykazywa³ zbytniego zainte-
resowania, podszed³ do nich
kolejny mê¿czyzna, podaj¹cy
siê za miejscowego dentystê.
Stwierdzi³, ¿e pods³ucha³ przy-
padkowo rozmowê i jest zain-
teresowany monetami. Zacz¹³

je ogl¹daæ, g³oœno stwierdza-
j¹c, ¿e jest to niebywa³a oka-
zja i dodaj¹c, ¿e gdyby tylko
dysponowa³ odpowiedni¹ go-
tówk¹, ani chwili by siê nie
zastanawia³.. Zachowanie obu
oszustów doprowadzi³o do
tego, ¿e mê¿czyzna zdecydo-
wa³ siê na zrobienie interesu.
Wyp³aci³  z banku ponad
20.000 z³. i zamieni³ je na ”z³o-
te monety” oferowane przez
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
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----------------------------------------------------------

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

Og³oszenia drobne

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

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

Nagrodê sponsoruje:

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 8-9/05 WŒ brzmia³o: „Co
godzina, to nowina”. Nagrodê
– do odbioru u fundatora- Fir-
ma „FOTO-ELF”, ul. Ko-
œciuszki 6 – otrzymuje p. Ha-
lina Nowak ze Œmigla

Tanio sprzedam szafê oszklon¹ tel. 0693 147 609

Wynajmê pod wystawkê w Czaczu: 60 m2  i 150 m2.
Tel. 526 93 66

Sprzedam basen z filtrem 4,5x3,5, g³. 1m
te. 501 440 110

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

Przyjmê gruz budowlany
tel. (065) 518 07 76

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

Poziomo:
3. np. Libijczyk
6. wyruszenie w drogê
7. kwas + alkohol
9. rozbrzmiewa polsk¹ pio-
senk¹

10. „grosz” Egipcjanina
12. narzuta
14. trunek z ry¿u
16. zanurzona w elektrolicie
18. kieruje prac¹ doktoranta
21. s³ony lub gorzki

Pionowo
1. do czyszczenia lufy
2. lek lub kosmetyk
3. wielbiciel
4. na pagonie starszego sze-
regowego

5. zak³opotanie
8. filmowy lub spirytystycz-
ny

11. œlad
13. niesiona potrzebuj¹cym
15. PKP
17. dokumenty s¹dowe
18. brak powodzenia
19. ciê¿kie po³o¿enie
20. krajanka
23. ma wiecznie zielon¹ sto¿-

kowat¹ koronê
25. pretensja
26. zlot wiedŸm
28. np. tatarska czapka
29. krzew z rodziny oliwkowa-

tych
31. gazuje wodê

cudzoziemca. W rzeczywisto-
œci monety, jakie otrzyma³ po-
krzywdzony, okaza³y siê mo-
netami angielskimi „One Pen-
ny” z 1967 r. nie stanowi¹cy-
mi wiêkszej wartoœci, choæ
z wygl¹du mog³y przypomi-
naæ z³oto.
Nale¿y dodaæ, ¿e do niemal

identycznego przestêpstwa
dosz³o w ostatnich dniach
sierpnia ubieg³ego roku.
Oszuœci dzia³ali w sposób kla-
syczny – jeden proponowa³
sprzeda¿ i uzasadnia³ nisk¹
cenê, a drugi rzekomo wy-
kszta³cony, wzbudzaj¹cy za-
ufanie, potwierdzi³ dobr¹ ofer-
tê, a nawet by³ zainteresowa-

ny kupnem. Ich dzia³anie uœpi-
³o czujnoœæ pokrzywdzonego.
Dlatego ponownie apelujemy:
– nie zawierajmy transakcji
w sytuacjach nietypowych
(osoby nieznane, ulica, jeste-
œmy zaczepieni itp.),
– transakcje o bardzo du¿ym
zysku powinny wzbudzaæ na-
sze podejrzenie,

– przed transakcj¹ upewnijmy
siê, czy oferowany towar jest
pe³nowar toœciowy (w tym
przypadku poprzez sprawdze-
nie wszystkich monet u z³ot-
nika),
– nie wpuszczajmy do miesz-
kania tzw. domokr¹¿ców ofe-
ruj¹cych towary lub te¿ nie-
spodziewane wygrane.

M.D.
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33
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. bystroœæ, fantazja
24. przesz³y lub przysz³y
27. zmniejszenie stanu perso-

nalnego firmy
30. zgie³k, wrzawa
32. strusie lub indycze
33. gromada krêgowców
34. ogó³, komplet
35. reklamuje
36. amorek
37. zaworek
38. imiê Terientiew



paŸdziernik/200520

Prawdziwym wydarze-
niem, które na d³ugo zostanie
w pamiêci mieszkañców gmi-
ny, by³ niedzielny wieczór
(11 wrzeœnia)  z  kultur¹
¿ydowsk¹. G³ównym punk-
tem programu by³ koncert ze-
spo³u poznañskiego Shalom.
Muzycy zagrali liczne motywy
¿ydowskie i klezmerskie. Pu-
blicznoœæ, szczelnie wype³nia-
j¹ca poewangelick¹ kaplicê,
z nieukr ywanym entuzja-
zmem przyjê³a wystêp zespo-
³u. Niektór ym utworom,
w tym zw³aszcza wirtuozer-
skim, popisowym solowym
partiom na skrzypcach w wy-
konaniu Artura Banaszkiewi-
cza i wokalnym Ewy Stañko,
towarzyszy³y d³ugie owacje na
stoj¹co.
Koncert poprzedzony zosta³
wyst¹pieniem burmistrza Cie-
œli, któr y przypomnia³, ¿e
Œmigiel od wieków sprzyja³
przybyszom z zewn¹trz i zna-
ny by³ z tolerancji, a przed laty
w mieœcie spod znaku wiatra-
ków zgodnie funkcjonowali

Shalom w kaplicy
przedstawiciele czterech kul-
tur i religii. Rys historyczny
dotycz¹cy gminy ¿ydowskiej
w Œmiglu interesuj¹co przed-
stawi³a Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, po czym o zwy-
czajach i tradycjach ¿ydow-
skich opowiedzia³ Bogus³aw
£owiñski, kierownik ar ty-
styczny zespo³u i prezes Sto-
warzyszenia Wielkopolska-
Izrael.
Sympatyczn¹ atmosferê im-
prezy podkreœli³o przygotowa-
ne wczeœnie koszerne pieczy-
wo (cha³ki), którym wraz
z aromatyczn¹ herbat¹ czêsto-
wano wszystkie osoby uczest-
nicz¹ce w koncercie w kapli-
cy. Koncertowi towarzyszy³y
dwie wystawy - tradycyjnej
pocztówki ¿ydowskiej oraz
kirkutów, czyli cmentarzy
¿ydowskich w Wielkopolsce,
w fotografii Anny Olejniczak.
Publicznoœæ domaga³a siê, by
podobne imprezy wesz³y na
sta³e do œmigielskiego kalen-
darza zdarzeñ artystycznych.

T. J¹der foto A. Kasperska

Trzy pierwsze gospodar-
stwa w gminie zakoñczy³y
budowê przydomowych
oczyszczalni, korzystaj¹c z do-
finansowania Gminnego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej. S¹ to
posiad³oœci Teofila Stró¿yñ-
skiego w Ksiêginkach, Teodo-
zji i Stanis³awa Ratajczaków
w Niet¹¿kowie i Joanny Lo-
renc w ̄ egrówku. £¹cznie do
urzêdu wp³ynê³o dziewiêæ
wniosków. Osiem ju¿ zosta³o
pozytywnie zaopiniowanych
przez Komisjê Rozwoju Rol-
nictwa, Rzemios³a i Ochrony
Œrodowiska. Program przewi-
duje dofinansowanie przydo-
mowych oczyszczalni w 22
miejscowoœciach - Broñsku,
Ksiêginkach, Prêtkowicach,
Bielawach, ̄ egrowie, ̄ egrów-
ku, Czaczyku, Nowym Bia³-
czu, Olszewie, Parsku, Starej
Przysiece Pierwszej, Starym
Bia³czu, ̄ ydowie, Gniewowie,
Machinie, Nowym Szczepan-

Powstaj¹ nowe przydomowe oczyszczalnie œcieków

kowie, Wydorowowie, Sierpo-
wie, Che³kowie, Zygmunto-
wie, Skoraczewie, Nowym
Œwiecie, Sikorzynie, Smolnie.
Nie przewiduje siê tam budo-
wy zbiorczego systemu kana-
lizacji. Jednoczeœnie jest mo¿-
liwe dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni
równie¿ w innych miejscowo-
œciach gminy, je¿eli z przy-
czyn technicznych lub ekono-
micznych przy³¹czenie do ist-

niej¹cego systemu kanalizacji
jest niewykonalne.
O typie oczyszczalni decydu-
je inwestor. Z trzech zaprezen-
towanych - ze z³o¿em rozs¹-
czaj¹cym, roœlinno-trzcinowej
i kontenerowej - najwiêkszym
zainteresowaniem cieszy siê
oczyszczalnia z systemem
rozs¹czaj¹cym. Jej dzia³anie
przebiega w dwóch etapach
oczyszczania. Œcieki doprowa-
dzane s¹ do pojemnika zbior-

czego, w którym zamontowa-
ny jest filtr, a nastêpnie odpro-
wadzone s¹ do uk³adu rozs¹-
czaj¹cego, w którym zachodzi
proces doczyszczania œcie-
ków przy udziale bakterii tle-
nowych. Koszt tego typu
oczyszczalni uzale¿niony jest
od iloœci odprowadzanych
œcieków. Dla œredniej wielko-
œci gospodarstwa wynosi oko-
³o 6 tys. z³otych. W takim przy-
padku refundacja wyniesie 2,5
tys. z³otych. Jej zasady zosta-
³y ustalone w regulaminie,
który mówi, ¿e pomoc finan-
sowa dla jednego przedsiê-
wziêcia wynosiæ bêdzie do 50
% wartoœci brutto wydatków,
lecz nie wiêcej ni¿ 2,5 tys. z³o-
tych.
W³adze gminy maj¹ nadziejê,
¿e program dofinansowania
budowy przydomowych
oczyszczalni przyczyni siê do
polepszenia stanu œrodowiska
w naszej gminie.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska
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Neufchateau we francu-
skiej Lotaryngii, w dniach 12-
16 sierpnia, odwiedzi³a œmi-
gielska delegacja z burmi-
strzem Józefem Cieœl¹, Euge-
niuszem Stachowskim, prze-
wodnicz¹cym komisji promo-
cji i rozwoju Rady Miejskiej
oraz Tadeuszem J¹derem,
specjalist¹ ds. promocji gmi-
ny w Urzêdzie Miejskim. Ce-
lem pobytu by³o zacieœnienie
zwi¹zków pomiêdzy obydwo-
ma stronami i rozszerzenie
wspó³pracy.
Delegacja bra³a udzia³ w do-
rocznych, 58. ju¿ z kolei go-
spodarczo-rolnych targach
w Neufchateau oraz uroczy-
stoœciach Bractwa Tour te
Neocastrienne, które nada³o

godnoœæ honorowego kawale-
ra burmistrzowi Cieœli. Zasa-
dy przysz³ego uczestnictwa
Œmigla w targach w Neufcha-
teau omawiano z przedstawi-
cielami w³adz miasta, z me-
rem Jacquesem Drapierem
i szefem komitetu partner-
stwa, wicemerem Pierrem
Obrechtem. Wstêpne rozmo-
wy o ewentualnym podjêciu
wspó³pracy przeprowadzone
zosta³y równie¿ z uczestnicz¹-
cymi w targach Portugalczy-
kami z Mirandy do Corvo
(wieloletnim partnerem Neuf-
chateau) i jej burmistrzem
Mari¹ de Fatima Simoes Ra-
mos Do Vale Ferreir¹.
Delegacja podjê³a ponadto
rozmowy o wspó³pracy z fir-

Zacieœniamy wspó³pracê
z Neufchateau

mami przemys³u meblarskie-
go i miejscowym Czerwonym
Krzy¿em. Odwiedzi³a te¿ spe-
cjalizuj¹ce siê w produkcji
mlecznej gospodarstwo rolne
Gerarda Leclerca, w którym
rozmawiano o op³acalnoœci
i zasadach hodowli obowi¹zu-
j¹cych w Unii Europejskiej.

Polacy zwiedzili zwi¹zane
z osob¹ króla Stanis³awa Lesz-
czyñskiego Nancy oraz rzym-
ski amfiteatr i œwi¹tyniê z ga-
loromañsk¹ mozaik¹ w miej-
scowoœci Grand.

T. J¹der
fot. T. J¹der

Mleczna farma „Farm de
Rainval” nieopodal Neufchate-
au jest znana polskim prakty-
kantom z Technikum w Nie-
t¹¿kowie. Pañstwo Leclerc
przyjêli ju¿ oœmiu adeptów tej
szko³y i wspominaj¹ ich bar-
dzo dobrze. W ich domu s¹
liczne polskie akcenty. Na
honorowym miejscu – s³ow-
nik polsko-francuski. Z uwag¹
i ¿yczliwoœci¹ przyjmuj¹ wszel-
kie informacje dotycz¹ce Pol-
ski i wszystkiego, co dotyczy
naszego kraju.
Jak na francuskie warunki,
gospodarstwo jest niewielkie,
w sumie ma 65 hektarów
gruntu. Grozi mu likwidacja,
jest po prostu za ma³e, by wy-
trzymaæ konkurencjê. Gerard
Leclerc utrzymuje 30 krów
mlecznych. S¹ to wysokiej kla-
sy dójki, daj¹ce 7500 tysi¹ca
litrów mleka rocznie. Wiêcej
wyprodukowaæ nie mo¿e,
gdy¿ za ponadlimitow¹ dosta-
wê nikt mu nie zap³aci. Jeœli
natomiast zmieœci siê w nor-
mie, dostanie unijn¹ premiê
w wysokoœci oko³o pó³ euro-
centa za litr.
Ferma jest dobrze zorganizo-
wana i usprzêtowiona. Do pe³-

Francuskim œladem niet¹¿kowskich praktykantów

nej obs³ugi wystarcza prak-
tycznie jeden cz³owiek. Udój
jest ca³kowicie zmechanizo-
wany, a w pomieszczeniu udo-
jowym mleko pozyskuje siê
jednoczeœnie od oœmiu krów.
Co drugi dzieñ odbieraj¹ je
specjalistyczne cysterny, bez-
poœrednio z gospodarstwa.
Wczeœn ie j ,  na  mie j scu ,
w zbiorniku na 2000 litrów,
mleko jest sch³adzane.
Ja³ówki pochodz¹ z w³asnego
przychówku i pozostaj¹ na far-
mie. M³ode byczki s¹ kierowa-
ne do innego gospodarstwa.
Oprócz byd³a, na ³¹ce mo¿na
by³o dostrzec kilka owiec ho-
dowanych na w³asne potrze-

by. Gospodarzy i goœci nie
odstêpowa³y dwa dobrze u³o-
¿one psy. Jeden z nich nosi
imiê Uroda, gdy¿ takie nada-
³a mu gospodyni, która z za-
ciêciem uczy siê jêzyka pol-
skiego, rozumie sporo i zna
wiele polskich s³ów. Jak twier-
dzi Bronis³awa Kus, t³umacz-
ka i przewodniczka wszyst-
kich Polaków w Neufchateau,
jest bardzo zdoln¹ uczennic¹.
¯ona pana Gerarda pracuje na
pó³ etatu w opiece na niepe³-
nosprawnymi. Problemy ze
zdrowiem nie pozwalaj¹ jej na
bezpoœredni¹ dzia³alnoœæ
w gospodarstwie, które pozo-
staje pod pe³n¹ kontrol¹ w³a-

œciciela. Dzieci s¹ ju¿ doros³e.
Dwóch synów, których spo-
tkaliœmy w gospodarstwie,
jest ju¿ po studiach. Jeden
skoñczy³ agronomiê, drugi
bankowoœæ i od wrzeœnia po-
dejmuje pracê w Nancy.
Do z³o¿enia wizyty francu-
skim gospodarzom œmigielsk¹
delegacjê  przebywaj¹c¹
w Neufchateau zainspirowa³
Eugeniusz Stachowski, so³tys
Gliñska, przewodnicz¹cy ko-
misji promocji i rozwoju Rady
Miejskiej Œmigla. – Spodzie-
wam siê, ¿e po powrocie do
kraju rolnicy bêd¹ mnie pytaæ,
jak Francuzi radz¹ sobie z wy-
mogami UE, jak siê u nich
gospodaruje. Chcia³bym mieæ
o tym jakieœ wyobra¿enie –
przekonywa³. Francuscy far-
merzy przyjêli œmigielan bar-
dzo serdecznie. Gospodarz,
Gerard Leclerc, cierpliwie
i szczerze odpowiada³ na
wszystkie pytania, pokaza³ te¿
ca³e obejœcie i – na zakoñcze-
nie – poczêstowa³ znakomi-
tym, wyci¹gniêtym prosto
z lodówki jab³ecznikiem.

T. J¹der
fot. T. J¹der
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Wspó³czesna literatura
polska nie obfituje w pozytyw-
nych bohaterów, wrêcz prze-
ciwnie, czêsto na kartach naj-
nowszych ksi¹¿ek mamy do
czynienia z postaciami ma³o
buduj¹cymi.
Dlatego tak wa¿n¹ wydaje siê
wydana po raz pier wszy
w 1998 roku przez wydawnic-
two „Znak” powieœæ Antonie-
go Liber y pt. „Madame”.
G³ównym bohaterem owej
ksi¹¿ki jest osiemnastoletni
ch³opak, bêd¹cy uczniem kla-
sy maturalnej w jednym z war-
szawskich liceów. Akcja po-
wieœci Libery ma miejsce w la-
tach 60-tych; s¹ to czasy trud-
ne dla ludzi wyró¿niaj¹cych
siê, wiêc i tak¿e dla naszego
bohatera. Ch³opak jest bardzo
inteligentny, wszechstronnie
uzdolniony naukowo i arty-
stycznie. Próbuje zmieniæ za-
stan¹ szar¹ rzeczywistoœæ.
Tworzy zespó³ muzyczny, ze-
spó³ teatralny, pilnie pog³êbia
sw¹ wiedzê literack¹ oraz z in-
nych interesuj¹cych go dzie-
dzin. Wci¹¿ siê rozwija i nie
zniechêcaj¹ go wcale grani-
cz¹ce z absurdem przeciwno-

Warto przeczytaæ
œci, jakie s¹ wpisane w ¿ycie
w pañstwie komunistycznym.
Ksi¹¿ka rozpoczyna siê od
stwierdzenia dopiero co wkra-
czaj¹cego w doros³e ¿ycie
m³odego cz³owieka, ¿e d³ugo
odnosi³ wra¿enie, i¿ urodzi³
siê za póŸno. Wszyscy doro-
œli opowiadali mu bowiem, ¿e
kiedyœ wszystko by³o zupe³nie
inne i lepsze. Nauczycielka
muzyki twierdzi³a, ¿e kiedyœ
istnieli rzeczywiœcie wspania-
li kompozytorzy, a teraz nikt
ju¿ nie potrafi tworzyæ. In-
struktor gry w szachy opowia-
da³, ¿e jedynie przed II wojn¹
œwiatow¹ mo¿na by³o siê spo-
tkaæ z prawdziwymi mistrza-
mi tej gry. Pan Konstanty, al-
pinista starej daty, by³ przeko-
nany, ¿e tylko kiedyœ mo¿na
by³o rzeczywiœcie oddaæ siê
pasji chodzenia po górach.
Teraz bowiem góry s¹ prze-
si¹kniête bezmyœlnymi wy-
cieczkowiczami. Dziêki tym
wszystkim opiniom na temat
przesz³oœci, ch³opak postano-
wi³, ¿e zrobi wszystko, by o je-
go czasach przysz³e pokolenia
mówi³y z zachwytem. Konse-
kwentnie swym dzia³aniem

zdaje siê to potwierdzaæ. Co
prawda, by³o mu w ¿yciu
³atwiej, poniewa¿ otacza³ siê
ludŸmi nosz¹cymi w sobie
istotne wartoœci. Rodzice s³u-
chali radia „Wolna Europa”,
przyjaciel domu – pan Kon-
stanty wtajemnicza³ bohatera
w dramatyzm powojennych
dziejów, jego syn– Jerzyk by³
wyk³adowc¹ na romanistyce.
Ci wszyscy ludzie maj¹ nie-
w¹tpliwie dobroczynny wp³yw
na kszta³towanie siê osobowo-
œci ch³opca. Ale i on sam po-
siada niezwyk³¹ intuicjê i po-
trafi bardzo szybko znaleŸæ to,
co w ¿yciu ma najwiêksze zna-
czenie. Z wymienionych prze-
ze mnie do tej pory cech Ant-
ka (tak pozwolê go sobie na-
zwaæ, bo ksi¹¿ka jest w pew-
nym stopniu autobiografi¹)
mo¿na mniemaæ, ¿e jest wy-
j¹tkowo powa¿nym m³odym
cz³owiekiem. Ale to niepraw-
da, potrafi siê te¿ dobrze ba-
wiæ, ma œwietne poczucie hu-
moru. Jest zdolny równie¿ do
mi³oœci, zakochuje siê bo-
wiem z nauczycielce jêzyka
francuskiego (tytu³owej Ma-
dame), ale nawet prze¿ywaj¹c
typow¹ dla wieku m³odzieñ-
czego platoniczn¹ mi³oœæ, jest

wielce oryginalny.
Jednym z najpiêkniejszych
fragmentów powieœci jest
moment, w któr ym m³ody
ch³opak uœwiadamia sobie,
czym chce zajmowaæ siê w do-
ros³ym ¿yciu: „I ujrza³em siê
nagle oczami wyobraŸni, jak
siedzê ca³ymi dniami w jakimœ
pokoju przy biurku i w taki czy
inny sposób – piórem, czcionk¹
maszyny – zaczerniam kartki
papieru. Wymyœlam i uk³a-
dam urzekaj¹ce historie –
wziête z rzeczywistoœci, lecz
od niej powabniejsze i mister-
nie skomponowane niczym
utwór muzyczny i brzmi¹ce
w g³oœnej lekturze jak po-
emat. I dobieram wyrazy, i ba-
wiê siê zdaniami, a¿ wychodzi
mi wreszcie kryszta³owy aka-
pit. I wtedy idê na spacer – aby
obmyœliæ nastêpny – to bêdzie
moje ¿ycie – powiedzia³em
pó³g³osem.”
Œmiem twierdziæ, ¿e idealizm
stworzonego przez Antoniego
Liberê bohatera jest godny
naœladowania. By³oby wspa-
niale, gdyby wszyscy m³odzi
ludzie mieli w sobie tyle pasji
i chêci stworzenia czegoœ wa¿-
nego.

Kinga KaŸmierczak

W dniach 15-20 sierpnia
Klub Tenisa Sto³owego Polo-
nia „Arsena³” Œmigiel zorgani-
zowa³ obóz sportowy w Lgi-
niu.
Uczestnicy – 17 ch³opców i 4
dziewczynki – byli zakwatero-
wani w budynku szko³y pod-
stawowej, z bardzo dobr¹ baz¹
treningow¹. Zajêcia, które
prowadzili Danuta Strzelczyk
oraz Tadeusz Koz³owski, od-
bywa³y siê dwa razy dziennie,
z podzia³em na dwie grupy. Na
treningach przedpo³udnio-
wych zawodnicy doskonalili
elementy techniczne tenisa
sto³owego. Po obiedzie co-

Trenowali w Lginiu
dziennie szli nad jezioro k¹paæ
siê i hartowaæ. Po kolacji mieli
drugi trening przeznaczony
na grê na punkty.
Trenerzy uwa¿aj¹, ¿e obóz
kondycyjny przed sezonem
jest bardzo przydatny. Trenin-
gi obozowe mo¿na porównaæ
do jednego miesi¹ca pracy
podczas normalnych, odby-
waj¹cych siê w tygodniu, tre-
ningach. Cieszy ich fakt inte-
gracji grupy oraz to, ¿e naj-
m³odszy uczestnik zgrupowa-
nia, 8-letni Wojtek Kasprzak,
dobrze prze¿y³ pierwsze roz-
stanie z rodzicami.
Klub serdecznie dziêkuje Sta-

rostwu Powiatowemu w Ko-
œcianie oraz firmie Foto-Elf za
dofinansowanie obozu, dziêki

czemu mog³o braæ w nim
udzia³ tylu zawodników.

D.S.

Uwaga!!!
4 listopada 2005 r. rusza IV edycja w pi³ce halowej w Niet¹¿kowie. Wszystkich chêtnych,

którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w Amatorskiej Lidze Pi³ki Halowej organizator prosi o kontakt
pod nr. tel. 51-80-027.

Termin zg³oszenia dru¿yny up³ywa z dniem 15 paŸdziernika 2005 r.
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