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Rzadko zdarza siê, by
umowy na dotacje z Wielko-
polskiego Urzêdu Marsza³-
kowskiego by³y zawierane
poza Poznaniem. Tym razem
takie wyró¿nienie spotka³o
Œmigiel, gdzie 31 marca uro-
czyœcie podpisano dokument
o dofinansowaniu kolejki w¹-
skotorowej.
Umowê gwarantuj¹c¹ uzyska-
nie dotacji na przewozy pasa-
¿erskie w 2006 r. podpisali
Przemys³aw Smulski, cz³onek
zarz¹du Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego, w którego gestii
mieœci siê m.in. transpor t,
i prezes Stowarzyszenia Kole-
jowych Przewozów Lokal-
nych – operatora œmigielskiej
kolejki – Tomasz Strapagiel.
Na uroczystoœci, któr¹ przy-
gotowano w sali narad Urzê-
du Miejskiego, obecny by³ An-
drzej Jêcz, koœciañski staro-
sta, burmistrz Œmigla Józef
Cieœla i jego zastêpca Stefan
Stachowiak, Henryk Szczefa-
nowicz, z-ca dyrektora Depar-

Burmistrz Œmigla, wraz z
Rad¹ Powiatow¹ Izby Rolni-
czej w Koœcianie, by³ organi-
zatorem Forum Rolniczego,
które odby³o siê 22 marca
w Centrum Kultury. W spo-
tkaniu uczestniczy³o kilku-
dziesiêciu rolników, so³tysi,
przedstawiciele œrodowisk
wiejskich. Obecni byli przed-
stawiciele w³adz – Józef Cie-
œla, burmistrz Œmigla i Stefan
Stachowiak, jego zastêpca,
W³adys³aw Geremek, prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
Hubert Ksi¹¿kiewicz, radny
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, radni powiatowi
z Ryszardem Fornalikiem, wi-
ceprzewodnicz¹cym Rady
Powiatowej w Koœcianie i rad-
ni œmigielskiego samorz¹du,
ze Stanis³awem Pawlakiem,
wiceprzewodnicz¹cym Rady
Miejskiej w Œmiglu.
Obrady prowadzi³ Jan Pie-
trzak, zastêpca przewodnicz¹-
cego Rady Powiatowej Izby
Rolniczej i jednoczeœnie prze-

Marsza³ek Smulski w Œmiglu
tamentu Transportu Urzêdu
Marsza³kowskiego, przedsta-
wiciele mediów. Radê Miejsk¹
Œmigla reprezentowa³ Euge-
niusz Stachowski.
Dotacja w wysokoœci 100 ty-
siêcy z³otych jest najwy¿sza
z dotychczas przyznanych
Œmigielskiej kolejce przez
wielkopolskie w³adze. Mar-
sza³ek Smulski podkreœla³, ¿e
sumê tê uda³o siê wygospoda-
rowaæ, gdy¿ Urz¹d Marsza³-
kowski docenia ekonomiczn¹
zasadnoœæ funkcjonowania lo-
kalnego transportu i starania
wprowadzenia tañszego, pro-
ekologicznego paliwa. Walory
kolejki jako zabytku podkre-
œli³ starosta Jêcz. Kolejka, jak
zaznaczy³, wpisana w 1992 r.
jako zespó³ do rejestru zabyt-
ków, jest dziœ wa¿n¹ czêœci¹
dziedzictwa narodowego dla
powiatu koœciañskiego i Zie-
mi Œmigielskiej. Burmistrz
Cieœla przypomnia³ o stara-
niach zmierzaj¹cych do prze-
jêcia przez gminê nierucho-
moœci zwi¹zanych z kolejk¹,

Rolnicze Forum
wodnicz¹cy komisji rolnej
w Radzie Miejskiej Œmigla.
W programie przewidziano
kilka wyst¹pieñ, dotycz¹cych
kluczowych problemów rolni-
ków w gminie Œmigiel. Anna
Postaremczak, kierownik Biu-
ra Powiatowego ARiMR w Ko-
œcianie, zaprezentowa³a m.in.
mo¿liwoœci wynikaj¹ce z dzia-
³alnoœci Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnic-
twa, a Jan Pietrzak omówi³
kwestie zwi¹zane z zakupem
paliwa rolniczego. Spore zain-
teresowanie wywo³a³a infor-
macja przedstawiona przez
Edwarda Piotrowiaka, specja-
listê Stacji Chemiczno-Rolni-
czej w Poznaniu, który infor-
mowa³ o mo¿liwoœciach i wa-
runkach uzyskania dop³at do
wapnowania gruntów, na co
œrodki, pozostaj¹ce w dyspo-
zycji izb rolniczych, przezna-
czy³ urz¹d marsza³kowski.
Sporo pytañ skierowano do
wiceburmistrza Stachowiaka,
który skoncentrowa³ siê na
polityce ochrony œrodowiska

a tak¿e o przygotowaniu przez
gminê koncepcji turystyczne-
go zagospodarowania, w któ-
rej w¹skotorówka stanowi
jedn¹ z wa¿niejszych atrakcji.
Wed³ug marsza³ka Smulskie-
go Urz¹d Marsza³kowski do-
k³ada starañ, aby pieni¹dze jak
najwczeœniej dotar³y do Œmi-
gla. Wit Kreuschner, naczel-
nik œmigielskiej stacji, pytany
jak zostanie spo¿ytkowana
dotacja, powiedzia³, ¿e pieni¹-
dze przeznaczone zostan¹
przede wszystkim na bie¿¹ce
utrzymanie trakcji, wyp³aty
dla pracowników a tak¿e nie-
zbêdne remonty i naprawy.
Niestety, nadal notuje siê licz-

ne zniszczenia, powodowane
w kolejowym sprzêcie przez
miejscowych chuliganów.
Marsza³ek, starosta i inni go-
œcie zwiedzili nastêpnie œmi-
gielsk¹ stacjê kolejow¹ i zapo-
znali siê z taborem, bêd¹cym
w dyspozycji kolejki. Marsza-
³ek wyrazi³ uznanie dla œmi-
gielskich kolejarzy i rzemieœl-
ników, którzy, korzystaj¹c
z bardzo ograniczonych œrod-
ków, potrafili zbudowaæ spe-
cjalne wagony turystyczne.
Wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e zain-
teresuj¹ one potencjalnych
turystów.

Tadeusz J¹der
fot. Tadeusz J¹der

naturalnego. Hodowcy dopy-
tywali siê o kwestie zwi¹zane
z instalacj¹ w gospodarstwach
bezodp³ywowych zbiorników
na gnojowicê i p³yt oborniko-
wych. Wiceburmistrz zachê-
ca³ jednoczeœnie uczestników
spotkania do korzystania
z gminnego programu wspie-
rania indywidualnych, przydo-
mowych oczyszczalni œcie-
ków, przewiduj¹cego dop³aty
dla rolników, którzy na tak¹
inwestycjê siê zdecyduj¹.
Najwiêcej zainteresowania,
a nawet pewnych emocji,
wzbudzi³a problematyka ob-

rotu ziemi¹, prezentowana
przez burmistrza Cieœlê i Jac-
ka Siudê, przedstawiciela
Agencji Nieruchomoœci Rol-
nych. Szczególnie kontrower-
syjna okaza³a siê kwestia
dzier¿awy gruntów z ANR po
by³ym Kombinacie PGR
w Starym Bojanowie przez
przedsiêbiorcê, którego go-
spodarnoœæ budzi powa¿ne
w¹tpliwoœci s¹siadów. Z infor-
macji przekazanych na spo-
tkaniu wynika, ¿e ANR zamie-
rza wypowiedzieæ umowê
dzier¿awcy, a sprawa ta trafi-
³a na wokandê s¹dow¹.

t.j
fot. Tadeusz J¹der
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Pi¹tek, 28 kwietnia, na
trwa³e pewnie wpisze siê w hi-
storiê Samorz¹dowego Gim-
nazjum i Szko³y Podstawowej
w Œmiglu. Tego dnia bowiem
odby³a siê uroczystoœæ piêtna-
stej rocznicy nadania jej imie-
nia Konstytucji 3 Maja. Œwiê-
towanie rozpocz¹³ uroczysty
apel przed frontem szko³y,
w tym samym miejscu, co
przed piêtnastoma laty. Zgro-
madzi³ on nie tylko ca³¹
szkoln¹ spo³ecznoœæ, ale rów-
nie¿ goœci – przedstawicieli
w³adz oœwiatowych, samorz¹-
dowych, rodziców, emeryto-
wanych nauczycieli. Dyrektor
Jolanta Sobecka przypomnia-
³a zebranym dzieje Konstytu-
cji 3 Maja i jej znaczenie w hi-

Œmigiel  stara siê byæ
gmin¹ przyjazn¹ dla œrodowi-
ska. Temu celowi s³u¿¹ niema-
³e przecie¿ œrodki przeznaczo-

Nie chcemy œmieci w lasach!
ne na oczyszczalniê œcieków
i programy kanalizacji a tak¿e
na pomoc dla gospodarstw,
które inwestuj¹ we w³asne,

przydomowe oczyszczalnie.
Przyst¹piono do programu
segregacji odpadków.
Niestety, nie wszyscy rozu-
miej¹ te starania. Zdarzaj¹ siê
przypadki podrzucania œmie-
ci w lasach i przydro¿nych
rowach. Gmina wyda³a œmie-
ciarzom wojnê. Drogi gminy
s¹ regularnie patrolowane
przez stra¿ników miejskich –
Witolda Ciesielskiego i Roma-
na Szmytowicza, którzy z na-
³o¿onych obowi¹zków wywi¹-
zuj¹ siê profesjonalnie i bar-
dzo sprawnie. W ubieg³ym ty-
godniu stra¿nicy, obje¿d¿aj¹c
okolice Wonieœcia, natrafili
przy polnej drodze na niele-
galne sk³adowisko œmieci –
œwie¿y gruz z budowy. Zanie-
czyszczony te¿ zosta³ lasek

w pobli¿u Parska i przydro¿-
ny rów. Dziêki pozostawionym
wœród odpadków urzêdowym
pismom z adresami i stempla-
mi(!), stra¿nicy bez trudu do-
tarli do jednego z dwóch podej-
rzanych, proponuj¹c mu man-
dat karny i uprz¹tniêcie ba³a-
ganu. Poniewa¿ podejrzany nie
wyrazi³ zgody, sprawa zosta³a
skierowana do s¹du grodzkie-
go, który orzeknie o winie
i ewentualnej karze. Oskar¿o-
nemu grozi grzywna w wyso-
koœci 1000 z³.
W³adze gminy Œmigiel zapo-
wiadaj¹ konsekwentne postê-
powanie wobec œmieciarzy
i nie bêd¹ ustawaæ w stara-
niach o czyst¹, przyjazn¹ wo-
bec naturalnego œrodowiska,
gminê.

i ¿yczeniami dla przysz³ej
emerytki pospieszyli radni,
burmistrz oraz przedstawicie-
le jednostek podleg³ych samo-
rz¹dowi.
W tym samym dniu, jeszcze
przed sesj¹, sekretarz Jaku-
bowsk¹ serdecznie ¿egnali
wszyscy urzêdnicy, a bur-
mistrz z³o¿y³ na jej rêce list
z podziêkowaniami za d³ugo-
letni¹, rzeteln¹ pracê na rzecz
œmigielskiej gminy.

A. Kasperska
fot. A.Kasperska

XLI sesja Rady Miejskiej
(30 marca) by³a ostatni¹,
w której Wanda Jakubowska
wystêpowa³a w charakterze
s e k r e t a r z a  Œ m i g l a .  O d
1 kwietnia, po 31 latach pracy
w œmigielskim urzêdzie,
w tym 16 na stanowisku se-
kretarza, przesz³a na zas³u-
¿on¹ emeryturê. W zwi¹zku
z tym jedn¹ z podjêtych
uchwa³ by³o odwo³anie do-
tychczasowego sekretarza.
Z podziêkowaniami, kwiatami

Sekretarz Wanda Jakubowska – ju¿ na emeryturze

Œwiêto œmigielskiej szko³y
storii Polski, powróci³a te¿
wspomnieniami do wydarzeñ
zwi¹zanych z nadaniem szko-
le imienia w 1991 roku.

Kontynuacj¹ apelu by³a
akademia poœwiêcona patro-
nowi szko³y. W trosce o zacho-
wanie realiów uczniowie wy-
st¹pili w strojach wypo¿yczo-
nych z poznañskiej operetki!
W dalszej czêœci programu za-
planowano zwiedzanie wy-
staw - histor ycznej, prac
uczniów, poœwiêconej budo-
wie szko³y. W tym czasie mia³
równie¿ miejsce wyk³ad na
temat Konstytucji 3 Maja, pre-
zentacja multimedialna, poka-
zowa lekcja historii, degusta-
cja potraw regionalnych.
Œwiêto zakoñczy³y prezenta-

cje uczniów. By³y to scenki
gwarowe, przyœpiewki ludo-
we, dowcipy oraz kabaret
„O szkole z humorem”. Wy-
st¹pi³ tak¿e zespó³ „Pryzmat
– Bis” i kapela dudziarska
dzia³aj¹ca przy zespole „¯eñcy
Wielkopolscy”.

Bogaty program obcho-
dów rocznicowych spotka³ siê

z du¿ym zainteresowaniem
wszystkich, którzy byli jego
œwiadkami. Nas, nauczycieli,
pracowników szko³y, uczniów
utwierdzi³ w przekonaniu, ¿e
nawet tak du¿¹ placówkê, jak
œmigielska, mo¿e zjednoczyæ
wspólna idea.

Hanna Portala



maj/20066

Kolejnym znacz¹cym wy-
darzeniem kul tura lnym
w Œmiglu by³ Ekumeniczny
Wieczór Pasyjny. Zosta³ przy-
gotowany 8 kwietnia, w wigi-
liê Niedzieli Palmowej, w daw-
nej ewangelickiej kaplicy
cmentarnej. Spektaklowi, od-
bywaj¹cemu siê w ramach
idei czterech kultur, patrono-
wa³ burmistrz Józef Cieœla
i ksi¹dz S³awomir Sikora
z parafii ewangelicko-augs-
burskiej w Lesznie.
Kaplicê wype³ni³o kilkadzie-
si¹t osób publicznoœci. Krót-
kie wprowadzenie zwi¹zane
z ide¹ czterech kultur, zgod-
nie niegdyœ egzystuj¹cych
w Œmiglu, wyg³osi³ burmistrz
Cieœla. Ks. Sikora podkreœli³,
¿e aczkolwiek na co dzieñ
modlimy siê w innych koœcio-
³ach, to przecie¿ prezentowa-
ne treœci odnosz¹ siê do tego
samego Jezusa Chrystusa.

Ekumeniczny Wieczór Pasyjny
Wiod¹c¹ czêœci¹ wieczoru
by³o widowisko s³owno-mu-
zyczne zatytu³owane „Ojcze,
jestem gotów”, bezpoœrednio
nawi¹zuj¹ce do rozmyœlañ
o chrzeœcijañskiej tematyce
pasyjnej. Wydarzenia, do któ-
rych nawi¹zywano na kanwie
Starego Testamentu, brawu-
rowo zainscenizowa³a grupa
m³odzie¿y katolickiej i prote-
stanckiej z Leszna, w sposób
ujmuj¹cy i daleki od schema-
tyzmu. Rozdawano i dzielono
chleb, przypomniano drogê
krzy¿ow¹, cierpienia i myœli
Jezusa Chrystusa. M³odzie-
¿ow¹ grupê przygotowa³ ks.
S³awomir Sikora, który po-
dobne widowisko zaprezento-
wa³ rok temu, w „Galerii Lo-
chy”, w Bibliotece Publicznej
w Lesznie.
W charakterze lektorów spek-
taklowi towarzyszyli Dawid
Marciniak i red. Tomasz M³o-

tek z leszczyñskiego radia
„Eska”. W antraktach wystê-
powa³ wywodz¹cy siê ze Œmi-
gla, leszczyñski poeta Ry-
szard Biberstajn, który piêk-
nie recytowa³ w³asne wiersze
o tematyce pasyjnej.
Talentem wokalnym b³ysnê³a
te¿ Natalia Sobkowiak, m³oda
organistka ze Starego Bojano-
wa, prezentuj¹c okoliczno-
œciowe pieœni.

Widzowie zgotowali wystêpu-
j¹cemu zespo³owi gor¹c¹ owa-
cjê. Po zakoñczeniu widowi-
ska d³ugo jeszcze rozprawia-
no o potrzebie organizowania
podobnych imprez, przyno-
sz¹cych tak potrzebn¹ lu-
dziom duchow¹ strawê.

tj
fot. Tadeusz J¹der

Na XXII Wielkopolskim
Konkursie M³odych Instru-
mentalistów Cz³onków Or-
kiestr Dêtych im Jana Schul-
za w Osiecznej (25 marca)
spore sukcesy odnieœli muzy-
cy M³odzie¿owej Orkiestry

Œmigielscy muzycy laureatami
konkursu im. Jana Schulza

Dêtej przy OSP w Œmiglu. A¿
piêciu z nich zosta³o laureata-
mi tej presti¿owej imprezy.
Dodatkowe wyró¿nienie, dy-
plom uznania dla œmigielskiej
orkiestry za przygotowanie
najwiêkszej liczby laureatów,

odebra³ kapelmistrz Jan No-
wicki. W kategorii instrumen-
tów dêtych drewnianych, do
12 lat, II miejsce zajê³a Mari-
ka Apolinarska (flet), w tej
samej kategorii, do 15 lat
I miejsce zdoby³a Joanna Blej-
was (saksofon alt), II – Prze-
mys³aw Miedziarek (klarnet),
a Krzysztof Kozak (saksofon

alt) otrzyma³ wyró¿nienie.
III miejsce w kategorii instru-
mentów blaszanych zaj¹³ Ma-
ciej Cieœla (tr¹bka), który jed-
noczeœnie otrzyma³ nagrodê
niespodziankê dla 22. wyko-
nawcy konkursu ufundowan¹
przez Tomasza Schulza – syna
patrona konkursu.

Anita Kasperska

Nowy budynek gimna-
zjum w Czempiniu, w którym
dopiero od kwietnia zabrzmi
pierwszy szkolny dzwonek,
by³ 28 marca miejscem powia-
towych zmagañ wiedzy po¿ar-
niczej. Corocznie Zarz¹d Od-
dzia³u Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych w Koœcianie organizuje
Turniej Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ zapobiega po¿a-
rom”. W tym roku uczestni-
czy³o 36 uczniów szkó³ powia-
tu koœciañskiego w katego-
riach: szkó³ podstawowych,
gimnazjów i placówek ponad-
gimnazjalnych. Gminê Œmi-
giel reprezentowali gimnazja-
liœci z Czacza: Mariola Dwor-
czak, B³a¿ej Hoffmann i Ma-
teusz Buchwald.

M³odzie¿ zapobiega po¿arom
Ich opiekunem by³ nauczyciel
Piotr Konieczny. Zestawy py-
tañ tradycyjnie przygotowa³
Kazimierz Król – prezes
ZOPZ OSP, a komisji konkur-
sowej przewodniczy³ druh Je-
rzy Kram.
Zwyciêskie puchary, ufundo-
wane przez Wojciecha Ziem-
niaka, pos³a na Sejm RP oraz
komendy powiatowe policji
i stra¿y po¿arnej, odebrali:
Renata Marcinkowska –
uczennica Szko³y Podstawo-
wej w Krzywiniu (22 pkt.)
Magdalena Majorczyk z Gim-
nazjum nr 2 w Koœcianie (27,5
pkt.) i Mateusz Walczak z Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Krzywiniu (30 p.).
Bêd¹ oni reprezentowaæ po-
wiat koœciañski w zawodach

wojewódzkich w Poznaniu.
Zespo³owo zwyciê¿y³ Koœcian-
miasto. Reprezentanci naszej
gminy, mimo ¿e indywidual-
nie nie zdobyli miejsc na po-
dium, w klasyfikacji zespo³o-
wej, z 66 punktami, uplasowa-
li siê na II miejscu.

Fundatorami nagród rzeczo-
wych by³y m.in. samorz¹dy
powiatu koœciañskiego, które
patronuj¹ corocznie konkur-
sowi.

Anita Kasperska
fot. Anita Kasperska
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Ju¿ nasi przodkowie wiedzieli, ¿e „re-
klama jest dŸwigni¹ handlu”, ale œrodki,
pozwalaj¹ce korzystaæ z niej, w XIX wie-
ku by³y jeszcze ograniczone. Do dyspo-
zycji mieli g³ównie prasê.
W wydawanym w Œmiglu od 1888 roku
urzêdowym organie miejscowych w³adz
powiatowych obok wiadomoœci typowo
urzêdowych, og³aszanych oczywiœcie
w jêzyku niemieckim, znajdowa³y siê re-
klamy, zamieszczane g³ównie przez miej-
scowych handlowców i rzemieœlników.
Jest spraw¹ ciekaw¹, ¿e reklamy te uka-
zywa³y siê w jêzyku polskim. Czy ktoœ
wie dzisiaj, co to by³y np. kielskie bydlin-
ki? Oferowano je w 1889 roku reklamie:

„Wêdzone wêgorze,
kielskie bydlinki,
flundry, minogi,
œledzie opiekane i wêdzone.
Rozmaite gatunki sardynek
poleca zawsze œwie¿e.
W. Kiedrowski Œmigiel

Choroby zêbów dokucza³y wówczas tak-
¿e mieszkañcom Œmigla, ale mo¿na by³o
im zaradziæ, gdy¿:

„Sztuczne zêby
wprawia siê bez bólu i gwarantuje siê
za zastusowanie i trwa³e wykonanie.
Równie¿ plombuje siê zêby, czyœci i ta-
kowe bez niebezpieczeñstwa za pomoc¹
kokainy i brometylu siê wyrywa, jako
te¿ leczy siê z ³atwoœci¹ fistu³y i bóle
zêbów. Reperacyje wykonuje siê szybko
i jak najtaniej.
L. Holzer
prakt. cyrulik i techn. dentysta w Œmiglu
Rynek nr 15 pod czerwonym krzy¿em.”

Samochodów wtedy nie by³o, a transport

Kielskie bydlinki w Œmiglu
odbywa³ siê przy pomocy wozów kon-
nych, których ko³a trzeba by³o smarowaæ
i dlatego:

„Najlepsze
smarowid³o do wozów
w sêdkach po 1/2, 1/4 i 1/8 centnara
poleca jak najtaniej
Alfred Strecker
Œmigiel”

W³aœciciele nowo otwartych placówek
handlowych informowali mieszkañców
takimi reklamami:

„Otworzenie interesu
szanownej publicznoœci Œmigla
i okolicy donoszê niniejszym uprzejmie,
i¿ otworzy³em w domu pana Juliana
Kalkowskiego, przy rynku Nr 9
Sk³ad
Miêsa i Kiszek
Usilnem staraniem moim bêdzie
tylko dobry towar sprzedawaæ.
Pozwalam sobie zatem uprzejmie
prosiæ o zaszczycenie jak najliczniejszym
odbiorem”

„Szanownej Publicznoœci miasta Œmigla
i okolicy
polecam
nowo za³o¿ony
handel towarów piœmiennych, papieru,
galanteryi
i zabawków
Ksiêgarnia, introligatornia, drukarnia
akcydencyjna
ceny umiarkowane
Us³uga rzetelna
Œmigiel, dnia 1 PaŸdziernika 1889
(Rynek nr 27 obok pos¹gi)
Z szacunkiem
Aleksander Rakowski

Zawiadowca”

Jakich pracowników wówczas poszuki-
wano, mo¿emy dowiedzieæ siê z og³osze-
nia:

„Doskona³y
Czeladnik krawiecki
znajdzie natychmiast zatrudnienie
u Roberta Grunwalda
Mistrz Krawiecki w Œmiglu
Take¿ mog¹ siê 2 uczniowie zg³osiæ.”

Jaka by³a reklama i informacja handlo-
wa w 30 lat póŸniej, tj. w 1919 roku, mo-
¿emy dowiedzieæ siê z nastêpuj¹cych
przyk³adów:

„Trzewiki ¿aglowe
- do gymnastyki
nr 27-35 poleca
Nowak
Rynek 5”

„Kupujê ka¿d¹ iloœæ
wosku pszó³
jakote¿ wosk ziemny
J. Adam Wielichowo”

„2 1/2 metra d³uga
œciana szklana
jest do sprzedania
Fryzjer Cieciñski”

I na zakoñczenie przyk³ad ciekawej
i wa¿nej informacji:

„Dolecia³a! kura
Œmigiel, 1 sierpnia 1919
Zarz¹d policyjny
Frost”

Jan Pawicki

1 kwietnia, w sam prima
aprilis, kolejne powa¿ne suk-
cesy odnotowa³y wokalistki
„Studia Piosenki Muzol” dzia-
³aj¹cego przy Centrum Kultu-
ry pod kierunkiem Henryka
Pelli. W Powiatowym Festiwa-
lu Piosenki, który odby³ siê
w Koœciañskim Oœrodku Kul-
tury, piosenk¹ „Jak siê masz,
dniu” I miejsce wywalczy³a
sobie Emilia Ziegler. W tej
samej kategorii wiekowej (11-
13 lat) zaraz po Emilii uplaso-
wa³a siê Natalia Œwitalska,
która przed jury zaœpiewa³a

Wokalne sukcesy nie na ¿arty
„Piosenkê drewnianych la-
lek”.
Powa¿nym zwyciêstwem
otworzy³a te¿ nowy sezon Ka-
sia Marona, zdobywaj¹c
I miejsce oraz Z³ot¹ Piramidê
w Ogólnopolskim Konkursie
M³odych Talentów w Budzy-
niu „Piramida 2006”.
Ca³a trójka zakwalifikowa³a
siê równie¿ do fina³u Festiwa-
lu Piosenki Dzieciêcej i M³o-
dzie¿owej „Muzol” Œmigiel
2006.

Gratulujemy.
Red.
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Dzieñ  2 kwietnia na za-
wsze ju¿ pozostawi³ w sercach
ludzi z ca³ego œwiata uczucie
niewyobra¿alnej pustki i stra-
ty. W szczególnoœci my – Po-
lacy utraciliœmy œwiat³o, któ-
re ogrzewa³o ka¿de serce, któ-
re topi³o lody, które sprawia-
³o, ¿e ka¿dy dzieñ stawa³ siê
lepszy, radoœniejszy, bardziej
ludzki. Utraciliœmy zarówno
wielkiego myœliciela, filozofa,
etyka, niezrównanego papie-
¿a, któr y wprowadzi³ nas
w trzecie tysi¹clecie, ale
przede wszystkim przyjaciela,
ojca i cz³owieka, który ca³ym
sercem i dusz¹ wspiera³ nas
w codziennych zmaganiach.
Utraciliœmy cz³owieka, który
przez wszystkie swoje dni
myœlami wêdrowa³ po pol-
skich górach, œpiewa³ piosen-
ki, obdarowywa³ uœmiechem
dzieci i p³ywa³ z m³odzie¿¹ na
sp³ywach kajakowych, pocie-
sza³ i b³ogos³awi³ starszych
i chorych, maj¹c nadziejê, ¿e
i my tak¿e myœlami i pamiêci¹
jesteœmy z Nim.
Œmier æ  Pap ie¿a  Po laka
wstrz¹snê³a œwiatem. Niewa¿-
ne sta³y siê granice pañstw
i kontynentów. Przesta³y ist-
nieæ podzia³y, umilk³y wojny,

Œmigiel w ho³dzie Papie¿owi
œwiat wstrzyma³ oddech, za-
mar³.
Min¹³ rok. ¯ycie p³ynie dalej
nieub³aganie, ale gdzieœ ci¹-
gle w uszach brzmi: „Nie lê-
kajcie siê”, przecie¿ ja ci¹gle
jestem z wami. I w³aœnie dla-
tego, ¿e te s³owa tkwi¹ w nas,
w rocznicê œmierci Papie¿a
powsta³a inicjatywa projektu
„Nie lêkamy siê”, koncertu,
czuwania, daru mi³oœci dla
Jana Paw³a II. Samo przedsiê-
wziêcie powsta³o dziêki Fun-
dacji Wspierania Inicjatyw
Spo³ecznych „Za wszelk¹
cenê” w Poznaniu, a przy³¹-
czy³o siê do niego kilkanaœcie
miast z Wielkopolski w tym
i Œmigiel. Poprzez koncert,
który odby³ siê 2 kwietnia
w sali widowiskowej Centrum
Kultury,  mieszkañcy Œmigla
oddali ho³d naszemu Papie¿o-
wi. Koncert rozpocz¹³ siê wy-
stêpem chóru „Harmonia”
pod dyrekcj¹ Piotra Majera.
Œpiewacy wykonali pieœni
i piosenki, które najczêœciej
towarzyszy³y wizytom i piel-
grzymkom papieskim. Kolej-
ny punkt koncertu  wype³ni³
wystêp zespo³u wokalnego
„Alicja”, dzia³aj¹cego przy
Gimnazjum we W³oszakowi-

cach. Zespó³ zaprezentowa³
monta¿ s³owno – muzyczny,
w któr ym pieœni, piosenki
i teksty poetyckie przeplata³y
siê z ¿yciorysem Ojca Œwiête-
go. Bartek Dwornik z Opo-
rówka, laureat ubieg³oroczne-
go Przegl¹du Piosenki Religij-
nej i Koœcielnej „Carmen
Deo”, zaœpiewa³ pieœni: „Alle-
luja, Jezusowi dziœ oddajê
czeœæ” i „Kocham ciê, Jezu-
sie”. Wspania³y popis gry na
instrumentach dêtych dali
m³odzi instrumentaliœci M³o-
dzie¿owej Orkiestry Dêtej ze
Œmigla, uczniowie Zespo³u
Szkó³ w Œmiglu i Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I Stopnia w
Koœcianie. Sandra Stanek za-
gra³a na klarnecie menueta,
Krzysztof Kozak na saksofo-
nie altowym „Serenadê” Schu-

berta, Marika Apolinarska
„Rondo” Bacha, Kasia Herkt
„Sarabandê” Koreliego, Prze-
mek Miedziarek na klarnecie
„Sonatinê” Webera i Asia Blej-
was „Silhouette” Edmunda
Cohaniera. Wszystkim wyko-
nawcom na fortepianie akom-
paniowa³a Sylwia Karczew-
ska. Po instrumentalistach na
scenie zagoœci³y solistki ze
studia piosenki „Muzol” -
Emilia Ziegler, Natalia Œwital-
ska, Kasia Sobolewska, Mag-
dalena Krakowiak. Ostatnim
punktem programu by³ wy-
stêp dzieciêcego zespo³u „Ich-
tis” dzia³aj¹cego przy parafii
farnej w Œmiglu. Na samym
koñcu zespó³ wspólnie z pu-
blicznoœci¹ zaœpiewa³ ulu-
bion¹ pieœñ Ojca Œwiêtego
„Barka”.

II posiedzenie M³odzie¿o-
wej Rady Miejskiej Œmigla od-
by³o siê 3 kwietnia w Urzêdzie
M i e j s k i m .  W  o b r a d a c h
uczestniczyli równie¿ bur-
mistrz Józef Cieœla, jego za-

Rada M³odych ma zespo³y
problemowe

stêpca Stefan Stachowiak, Jan
Józefczak – przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Œmigla, dyrek-
torzy zespo³ów szkó³: w Œmi-
glu – Jolanta Sobecka i w Cza-
czu – Wiktor Snela, Euge-

niusz Kurasiñski, dyrektor
Centrum Kultury oraz kie-
rownik Oœrodka Opieki Spo-
³ecznej Barbara Kuderska
i Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji – Zygmunt Rataj-
czak.
G³ównym tematem obrad
by³o powo³anie zespo³ów pro-
blemowych – do spraw œro-
dowiska i edukacji oraz spraw
sportu i rekreacji.
Projekty uchwa³ zosta³y opra-
cowane na wczeœniejszym,
roboczym spotkaniu, dlatego
g³osowanie nad ich treœci¹
oraz sk³adem osobowym
przebieg³o nadzwyczaj spraw-
nie i zgodnie.
Problematyk¹ œrodowiska
i edukacji zajm¹ siê nastêpu-
j¹cy radni: Martyna Pohl –
przewodnicz¹ca zespo³u, Ma-
ciej Grzelczyk – zastêpca

przewodnicz¹cej oraz Roma-
na Chomska, Anna Kasiñska,
Joanna Sowa, Cyryl Szudra,
Kamil Wojtko, a tak¿e prze-
wodnicz¹cy rady – Micha³
Gzylkowiak. Sportem i rekre-
acj¹ zajm¹ siê: Ariel Witom-
ski, jako przewodnicz¹cy ze-
spo³u, Izabela Bia³a, jego za-
stêpca oraz Joanna Blejwas,
Natalia Chomska, Weronika
Handke, Marcin Nitschke
i Sandra Stanek.
Po zakoñczeniu sesji zespo³y
przyst¹pi³y do opracowania
szczegó³owych planów pracy.
Sw¹ pomoc zadeklarowali
obecni na sali kierownicy i dy-
rektorzy placówek samorz¹-
dowych, s³u¿¹c swymi do-
œwiadczeniami w podejmowa-
nej przez m³odzie¿ tematyce.

Anita Kasperska
fot. Anita Kasperska

B.M.
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Decyduj¹c siê na udzia³
w konkursie „Poznawaj Polskê”,
nie spodziewa³am siê, ¿e znajdê
siê w gronie 28 finalistów. Tym
wiêksza by³a moja radoœæ po
otrzymaniu informacji o wygra-
nej i nagrodzie w postaci trzy-
dniowej wycieczki do Warszawy.
Pojecha³am tam w dniach 27 –
29 marca, z drugim laureatem
z naszej szko³y – Jêdrzejem
Skrzypkiem

Do stolicy dotarliœmy ju¿
o godz. 950. Z dworca central-
nego udaliœmy siê do Pa³acu
Kultury i Nauki, poniewa¿
by³o to miejsce spotkania
wszystkich laureatów konkur-
su. Zwiedziliœmy pa³ac oraz
bardzo interesuj¹c¹ wystawê
„Odkrywanie czasu”. Ogl¹da-
liœmy tak¿e panoramê miasta
z tarasu widokowego na XXX
piêtrze. Oko³o godz. 1800 zo-
staliœmy zawiezieni do hotelu
„Portos”, w którym byliœmy
zakwaterowani.  Wieczór
up³yn¹³ bardzo przyjemnie, na
wzajemnym poznawaniu siê,
opowieœciach o naszych szko-
³ach i miejscowoœciach, w któ-

Po nagrodê do stolicy
rych mieszkamy. Okaza³o siê,
¿e przyjechaliœmy do stolicy
dos³ownie z ca³ej Polski. Jê-
drek i ja poznaliœmy miêdzy
innymi dwie dziewczyny spod
Zakopanego, które przywioz³y
ze sob¹ autentyczne góralskie
stroje!. Najwiêcej czasu spê-
dzi³am z Hani¹ z Bieszczad,
poniewa¿ mieszka³yœmy
w tym samym pokoju. Spotka-
liœmy równie¿ Martynê, któ-
ra mieszka pod £odzi¹. Bra³a
ona udzia³ w obradach Sejmu
Dzieci i M³odzie¿y w Warsza-
wie. By³ tam tak¿e Pawe³ spod
Kielc, który te¿ okaza³ siê bar-
dzo sympatyczny.

Wtorek rozpocz¹³ siê od
zwiedzania Starówki. Bêd¹c
tam, mogliœmy siê przekonaæ,
jak piêkne jest to miejsce,
obejrzeæ s³ynne zabytki – Ko-
lumnê Zygmunta, Syrenkê,
Zamek Królewski. W zamku
uczestniczyliœmy w lekcji mu-
zealnej, po której, w sali kino-
wej, odby³o siê uroczyste roz-
danie dyplomów i nagród
ksi¹¿kowych. Jêdrek i ja otrzy-
maliœmy równie¿ dyplom dla

szko³y. W godzinach popo³u-
dniowych mieliœmy czas wol-
ny na Starym Mieœcie. Uda³o
nam siê wtedy zobaczyæ Pa³ac
Prezydencki, Grób Nieznane-
go ¯o³nierza i pomnik Pi³sud-
skiego. Tego dnia poszliœmy
jeszcze do Muzeum Histo-
rycznego Miasta Sto³ecznego
Warszawy. Zwiedzaj¹c je, do-
wiedzieliœmy siê, jak powsta-
³a nasza stolica.

W œrodê rano, 29 marca,
udaliœmy siê do Wilanowa.
Braliœmy tam udzia³ w lekcji
historycznej „ Wizyta u kró-
la”, a nastêpnie zwiedzaliœmy
park. Pa³ac wraz z otoczeniem

zrobi³ na nas ogromnie wra¿e-
nie. By³ to ostatni punkt w pro-
gramie naszej wycieczki. Wró-
ciliœmy do hotelu, sk¹d – po
po¿egnaniu z uczestnikami
wycieczki i organizatorami –
udaliœmy siê na Dworzec Cen-
tralny, by jechaæ do domu.

Trzy dni spêdzone w stoli-
cy bardzo nam siê podoba³y,
ale niestety szybko minê³y.
Szkoda nam by³o opuszczaæ
Warszawê i laureatów konkur-
su, z którymi siê zaprzyjaŸni-
liœmy.

Monika Kuœnierczak
Sam. Gimnazjum w Œmiglu

Monika i Jêdrek

11 kwietnia w Filii Biblio-
tecznej w Czaczu odby³o siê
malowanie wielkanocnych pi-
sanek. Dzieci z kl. „O” wraz z
opiekunk¹ Barbar¹ Kowalsk¹
i bibliotekark¹ Joann¹ Boroñ

Wielkanocne pisanki
malowa³y pisanki oraz wyko-
na³y inne ozdoby zgodne z tra-
dycj¹ wielkanocn¹. Piêkne pi-
sanki zdobi¹ bibliotekê w Cza-
czu.

J.B.

Coroczny, odbywaj¹cy siê
pod patronatem burmistrza
Œmigla, VI Gminny Konkurs

Z ortografi¹ na „ty”
Ortograficzny „Zostañ Mi-
strzem Ortografii”, odby³ siê
23 marca. Do zmagañ z polsk¹

pisowni¹ w Zespole Szkó³
w Starej Przysiece Drugiej
przyst¹pi³o 15 uczniów szkó³
podstawowych i tylu¿ gimna-
zjalistów – zdobywców pierw-
szych trzech miejsc w elimi-
nacjach na etapie szkolnym.
– Stopieñ trudnoœci tekstu
konkursowego by³ na pozio-
mie œrednim – oceni³a Mario-
la Fr¹szczak, przewodnicz¹ca
jury i jedna z autorek dyktan-
da.
¯adna z prac nie zosta³a napi-
sana bezb³êdnie. Zwyciê¿czy-
ni w kategorii gimnazjum –
Joanna Lajsner ze Starego
Bojanowa pope³ni³a jeden
b³¹d ortograficzny. II miejsce

zajê³a Marika Skórzewska,
a III Sebastian Kamiñski, oby-
dwoje ze Œmigla.
Na poziomie szko³y podstawo-
wej tryumfowa³o Bronikowo –
I miejsce zajê³a Malwina Na-
dolna, a II Monika Konieczna,
III miejsce zaj¹³ uczeñ z Cza-
cza – Wojciech Dudziñski.
Dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe
wrêczy³ burmistrz Józef Cie-
œla (fundator s³owników) wraz
z gospodarzem konkursu, dy-
rektorem Paw³em Szymko-
wiakiem. Nauczycielki, któ-
rych wychowankowie zakwa-
lifikowali siê do konkursu,
otrzyma³y specjalne podziêko-
wania.

fot. Anita Kasperska
Anita Kasperska
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6 kwietnia w bibliotece
w Starym Bojanowie odby³o
siê kolejne spotkanie z cyklu:
„Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Goœciem oko³o 60 m³odych
czytelników by³ radny Miasta
i Gminy Œmigiel Marian Drze-
wiecki.
Goœæ czyta³, a nawet recyto-
wa³ z pamiêci, wiersze Jana
Brzechwy. By³y wœród nich:
„Leñ”,  „Grzyby”,  „Klej”,
„Kaczka-Dziwaczka”, „Tañco-

Przedœwi¹teczne czytanie
wa³a ig³a z nitk¹”, seria o zwie-
rzêtach.
Dzieci dowiedzia³y siê, ¿e
goœæ ma du¿e doœwiadczenie
w czytaniu baœni i wierszy,
poniewa¿ czyta³ systematycz-
nie swym synom.
Spotkanie przebiega³o w mi-
³ej, przedœwi¹tecznej atmosfe-
rze, a przygotowa³y je biblio-
tekarka oraz cz³onkinie Sto-
warzyszenia „Edukacja Jutra”.

V.B.-W.

tora ¿ywnoœciowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich pn.
„Odnowa wsi”. W sumie bêd¹
stanowiæ 80% przewidywa-
nych kosztów . Pozosta³¹
czêœæ pokryje gmina.
Rozpisano przetarg na wyko-
nanie niezbêdnych prac. Obej-

Odnowa Domu Wiejskiego w Starym Bojanowie

muj¹ one docieplenie stropo-
dachu, wymianê okien, wy-
mianê grzejników na konwek-
torowe z zaworami termore-
gulacyjnymi, wykonanie posa-
dzek, wêze³ WC na zapleczu
stra¿nicy, nowe elewacje ze-
wnêtrzne, powstanie parkingu

na kilkanaœcie stanowisk i pla-
cu zabaw dla dzieci.
Przetarg wygra³a firma GIE-
RA z gminy Poniec, która za-
oferowa³a odnowienie obiek-
tu za 324 tys. z³. We wrzeœniu
Dom Wiejski w Starym Boja-
nowie bêdzie zatem jak nowy.
Podpisanie umowy z wyko-
nawc¹, reprezentowanym
przez Piotra Gierê, w³aœcicie-
la firmy, odby³o siê 30 marca
w siedzibie Urzêdu Miejskie-
go Œmigla. Nastêpnie wszyscy
zainteresowani – wraz z za-
stêpc¹ burmistrza Stefanem
Stachowiakiem, so³tysem, dy-
rektorem szko³y i przedszko-
la, miejscowym lekarzem oraz
inspektorem nadzoru – prze-
prowadzili wizjê lokaln¹ bu-
dynku.

tj

W Wielki Czwartek, w Do-
mu Dzia³kowca, do wspólne-
go œniadania wielkanocnego
zasiedli podopieczni œmigiel-
skiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej, osoby samotne i nie-
pe³nosprawne. Obecni byli
przedstawiciele samorz¹du -
zastêpca burmistrza Stefan
Stachowiak, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jan Józefczak,
pr zewodnicz¹cy komisj i
spraw spo³ecznych Rady Miej-
skiej Bogdan Turliñski, a tak-
¿e serdecznie witany Wies³aw
Szczepañski, pose³ na Sejm
i honorowy obywatel Œmigla.

Przy wielkanocnym stole
Na sto³ach tradycyjnie pojawi-
³y siê jajka, kie³basa, sa³atka
warzywna, baranki z mas³a,
szynka, bigos, doskona³y sos
tatarski, œwi¹teczne baby i in-
ne specja³y. Wiêkszoœæ potraw
przyrz¹dzi³y panie pracuj¹ce
w œmigielskim oœrodku, któ-
re oprócz wykonywania obo-
wi¹zków pracownika socjalne-
go, na co dzieñ obs³uguj¹ ja-
d³odajniê.
Œniadanie poprzedzi³y ¿ycze-
nia œwi¹teczne oraz wspólna
modlitwa. ¯yczenia spokoj-
nych œwi¹t w rodzinnej atmos-
ferze, zdrowia i ¿yciowego

optymizmu z³o¿y³ w imieniu
œmigielskiego samorz¹du wi-
ceburmistrz Stachowiak. Naj-

lepsze ¿yczenia sk³ada³ te¿
zebranym pose³ Szczepañski.

Anita Kasperska

fot. Anita Kasperska

O d n o w a  W i e j s k i e g o
Domu w Starym Bojanowie
zosta³a zainicjowana przez
mieszkañców wsi. W tym
przestronnym budynku mie-
œci siê m.in. przychodnia zdro-
wia, sala klubowa (Klub Senio-
ra „Jesienne Ró¿e”) z zaple-
czem, remiza stra¿acka, punkt
us³ugowy i klasy szkolne. S³o-
wem, tam w³aœnie koncentru-
je siê ¿ycie wsi, zatem troska
mieszkañców o obiekt nie
mo¿e nikogo dziwiæ.
Ju¿ we wrzeœniu 2004 r. o od-
nowienie budynku zabiega³a
rada so³ecka. W maju 2005 r.
zosta³  z ³o¿ony wniosek,
a w tym roku gmina uzyska³a
œrodki z funduszy europej-
skich. Pochodz¹ one z progra-
mu operacyjnego na restruk-
turyzacjê i modernizacjê sek-
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W grudniu ubieg³ego roku stopa bezrobocia wynosi³a
17,6%. Wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycznego liczba bez-
robotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy w koñcu lute-
go 2006 r. wynios³a 2 865,9 tys. osób (w tym 1 508,6 tys. ko-
biet) i by³a ni¿sza o 0,8 tys. osób ni¿ przed miesi¹cem. Jedno-
czeœnie jest ona ni¿sza o 228,6 tys. (o 7,4%) od liczby bezrobot-
nych zarejestrowanych przed rokiem (w lutym 2005 r. w po-
równaniu z poprzednim miesi¹cem liczba bezrobotnych
zmniejszy³a siê o 0,4 tys. osób). Z ogólnej liczby bezrobotnych
prawie po³owa (42,6%) mieszka³a na wsi.

W województwie wielkopolskim wed³ug stanu z koñca lu-
tego 2006 liczba bezrobotnych wynosi³a 219 488 osób. Bezro-
bocie w stosunku do stycznia zwiêkszy³o siê o 137 osób tj. 0,1%.
W stosunku do lutego 2005 r. liczba bezrobotnych w wojewódz-
twie zmala³a o 20 641 osób, tj. 8,6%. Grupa bezrobotnych ko-
biet zmniejszy³a siê o 391 osób w stosunku do stycznia 2006 r.
i wynios³a w koñcu lutego 124 497, co stanowi ponad po³owê
(56,7%) ogólnej liczby bezrobotnych. Wœród osób bezrobot-
nych zamieszka³ych na wsi zanotowano spadek o 38 osób w sto-
sunku do stycznia 2006 roku. Nast¹pi³ tak¿e spadek o 7,6% tj.
8 329 osób w porównaniu z lutym 2005 roku.

Tabela 1. Zmiany jakie nastêpowa³y wœród liczby osób bez-
robotnych w poszczególnych latach.

R o k  

i  m ie s ią c  

L ic z b a  

b e z r ob o tn y c h  

o g ó ³e m  

L i c z b a  

b e z r o b o tn y c h  

k o b ie t  

L ic z b a  

b e z r o b o tn y c h  

m ę ż c z y z n  

1 9 9 8  X I I  1 2 1  4 9 1  7 4  9 8 8  4 6  5 0 3  

1 9 9 9  X I I  1 6 4  6 3 9  9 6  6 9 6  6 7  9 4 3  

2 0 0 0  X I I  1 9 3  3 2 6  1 1 1  4 9 6  8 1  8 3 0  

2 0 0 1  X I I  2 3 7  2 6 8  1 2 7  8 5 0  1 0 9  4 1 8  

2 0 0 2  X I I  2 4 9  2 3 8  1 2 9  9 0 6  1 1 9  3 3 2  

2 0 0 3  X I I  2 4 7  8 6 9  1 3 2  1 0 0  1 1 5  7 6 9  

2 0 0 4  X I I  2 3 2  2 5 1  1 2 7  9 3 8  1 0 4  3 1 3  

2 0 0 5  X I I  2 1 1  4 2 0  1 2 2  0 1 1  8 9  4 0 9  

2 0 0 6  I  2 1 9  3 5 1  1 2 4  8 8 8  9 4  4 6 3  

2 0 0 6  II  2 1 9  4 8 8  1 2 4  4 9 7  9 4  9 9 1  

Problem bezrobocia nie omin¹³ powiatu koœciañskiego. Jak
pokazuj¹ dane statystyczne Powiatowego Urzêdu Pracy w Ko-
œcianie na koniec grudnia 2005 roku zarejestrowanych by³o
w powiecie koœciañskim 4 182 bezrobotnych, w tym 2 402 ko-
biety. Rok wczeœniej by³o 4 779 bezrobotnych, w tym 2 542
kobiety. Nast¹pi³ spadek liczby osób bezrobotnych z terenu
powiatu koœciañskiego o 597 osób, w tym o 140 kobiet.

Tabela 2. Zmiany w poziomie bezrobocia w powiecie ko-
œciañskim wed³ug PUP w Koœcianie.

BEZROBOCIE U NAS

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e stopa bezrobocia na koniec grudnia
2005 roku wynosi³a 15,2 %, a na koniec grudnia 2004 roku by³o
to 16,9 %. Nast¹pi³ spadek stopy bezrobocia o 1,7 %. Kolejna
tabela obrazuje stopê bezrobocia w powiecie koœciañskim w od-
niesieniu do województwa wielkopolskiego i ca³ej Polski w ci¹-
gu ostatnich lat.

Tabela 3. Poziom stopy bezrobocia wed³ug PUP w Koœcia-
nie

Bezrobocie to problem powszechnie znany, dotykaj¹cy osoby w ka¿dym przedziale wiekowym. Pod koniec
2005 roku sytuacja na rynku pracy w Polsce by³a znacznie gorsza ni¿ w innych krajach Unii Europejskiej.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzêdzie Pracy
w Koœcianie w koñcu lutego 2006 r. wynios³a 4 386 osób (w tym
2 526 kobiet i 2 361 mieszkañców wsi). Wœród zarejestrowa-
nych bezrobotnych by³o 3 750 osób poprzednio pracuj¹cych,
636 osób dotychczas niepracuj¹cych i 57 osób zwolnionych
z przyczyn dotycz¹cych zak³adów pracy.

Ten wa¿ny problem nie omija równie¿ mieszkañców gmi-
ny Œmigiel. Jak wynika z oficjalnych danych, bez pracy w koñ-
cu lutego 2006 roku pozostawa³y 963 osoby (w tym 534 kobie-
ty, 667 mieszkañców wsi). Dotychczas nie pracowa³o 159 osób,
a 12 zwolniono z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy. D³ugo-
trwa³e bezrobocie odnosi siê do 544 osób. Bez kwalifikacji za-
wodowych pozostaje 213 osób. Z danych statystycznych wyni-
ka, ¿e brak pracy dotyka tak¿e ludzi m³odych i dobrze wy-
kszta³conych. Tabela 4. przedstawia strukturê bezrobocia na
terenie powiatu koœciañskiego i gminy Œmigiel.
Bezrobocie to bardzo powa¿ny problem, dlatego przez ró¿ne
instytucje podejmowane s¹ dzia³ania, które maj¹ na celu po-
prawê sytuacji na rynku pracy. Przeciw bezrobociu wystêpuj¹
miêdzy innymi Powiatowe Urzêdy Pracy. W Koœcianie PUP
aktywizuje bezrobotnych do dzia³ania poprzez organizowanie
szkoleñ. Bezrobotni mog¹ skorzystaæ z realizowanych projek-
tów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego.
Przy Centrum Kultury w Œmiglu dzia³a Gminne Centrum In-
formacji, które oferuje aktualne informacje o ofertach pracy
w gminie, powiecie, kraju i za granic¹. Pracownicy Infocen-
trum chêtnie pomagaj¹ w redagowaniu dokumentów aplika-
cyjnych (CV, list motywacyjny) oraz w tworzeniu nowych pod-
miotów gospodarczych. Udostêpniaj¹  informacje o szko³ach,
kursach i warsztatach szkoleniowych. GCI organizuje równie¿
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy komputero-
we, spotkania informacyjne dla szkó³, szkolenia tematyczne
(w dniach 19 – 20 kwietnia odby³y siê warsztaty „Wprowadze-
nie na rynek pracy”). Ka¿da osoba, która przyjdzie do GCI ma
dostêp do prasy lokalnej, specjalistycznej i innych publikacji.
Na miejscu mo¿na tak¿e skorzystaæ z Internetu.
Centrum Kultury wspólnie z „ Grup¹ Edukacyjn¹ – Czarnec-
cy” z Poznania przygotowuje wniosek do Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (dzia³anie 1.6.
– Integracja i reintegracja zawodowa kobiet) o fundusze z Eu-

Stopa bezrobocia w %

Polska Województwo 
wielkopolskie

Powiat 
kościański

31.12.2002 18,0 15,9 15,8
31.12.2003 18,0 16,0 15,9
31.12.2004 19,1 16,2 16,9
31.12.2005 17,6 14,6 15,2

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych w latach 
(stan na koniec miesiąca) Wzrost/spadek

2004 2005 (w porównaniu lat 2004 i 2005)
Styczeń 4993 4977 -16
Luty 5134 5068 -66
Marzec 5169 4907 -262
Kwiecień 5014 4804 -210
Maj 4950 4543 -407
Czerwiec 4976 4434 -542
Lipiec 4879 4391 -488
Sierpień 4794 4347 -447
Wrzesień 4668 4386 -282
Październik 4645 4267 -378
Listopad 4660 4186 -474
Grudzień 4779 4182 -597

Miesiąc
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Tabela 4. Struktura bezrobocia na terenie powiatu koœciañskiego i gminy Œmigiel wed³ug PUP w Koœcianie. Stan na dzieñ
28.02.2006 r.

ropejskiego Funduszu Spo³ecznego w celu wyrównywania na
rynku pracy szans kobiet zamieszka³ych w naszej gminie.
Miejmy nadziejê, ¿e wszystkie te starania bêd¹ coraz lepiej

wspierane przez odpowiednie instytucje powo³ane do walki
z bezrobociem a rz¹d stworzy lepsze warunki do tworzenia
nowych miejsc pracy i uruchamiania w³asnej dzia³alnoœci go-
spodarczej.

Anna Strauchman

LEGENDA
* Œ - gmina Œmigiel
   K - powiat koœciañski

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
1 2 3 4 5 6 7 8

* K 386 174 204 91 4386 2526 610 228
Œ 87 43 42 19 963 534 159 49
K 313 134 169 66 3750 2075 592 226
Œ 70 33 36 14 804 416 153 48

K 1 0 1 0 57 41 7 3

Œ 0 0 0 0 12 8 2 0

K 73 40 35 25 636 451 18 2
Œ 17 10 6 5 159 118 6 1

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogó³em)
K 193 89 92 46 2361 1381 319 100
Œ 57 29 24 14 667 369 112 31
K 3 1 0 0 24 12 9 3
Œ 1 0 0 0 11 3 5 1
K 70 40 32 20 407 255 9 3
Œ 14 11 3 2 93 65 2 0
K 0 0 0 0 0 0 0 0
Œ 0 0 0 0 0 0 0 0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogó³em)
K 177 80 93 42 1306 752 134 23
Œ 34 20 20 7 278 154 40 8
K 11 8 8 4 62 36 1 1
Œ 3 3 1 1 16 12 0 0
K 123 58 64 31 2499 1576 18 4
Œ 25 14 13 5 544 325 6 2
K 40 15 18 3 633 270 128 41
Œ 8 1 2 0 152 68 30 9
K 62 35 26 18 897 619 64 39
Œ 14 8 8 5 213 157 16 8
K 6 5 0 0 123 116 11 10
Œ 2 2 0 0 32 28 3 2
K 25 15 13 5 299 159 62 27
Œ 4 2 1 1 70 35 13 5

Niepe³nosprawni 15

Ogó³em (w. 
02+04)

poprzednio 
pracujące
w tym zwolnione 
z przyczyn 
dotyczących 
zak³adu pracy
dotychczas nie 
pracujące

Zamieszkali na wsi

w tym posiadający 
gospodarstwo rolne

Bez kwalifikacji zawodowych 13

Samotnie wychowujące co 
najmniej jedno dziecko do 7 
roku życia

14

D³ugotrwale bezrobotne 11

Powyżej 50 roku życia 12

Do 25 roku życia 9

Które ukoñczy³y szko³ę 
wyższą, do 27 roku życia

10

7

8

Osoby w okresie do 12 
miesięcy od dnia ukoñczenia 
nauki

Cudzoziemcy

5

6

Wyszczególnienie

0

1

z tego 
osoby

2

3

4

Bezrobotni 
zarejestrowani

Bezrobotni, 
którzy podjęli 

pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogó³em
w tym z prawem 

do zasi³ku
w miesiącu sprawozdawczym w koñcu mies. sprawozdawczego
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Internet

Internet oprócz pozytyw-
nych war toœci niesie treœci
szkodliwe, szczególnie dla
dzieci i m³odzie¿y. Doroœli,
rodzice musz¹ zadbaæ o to, by
ochroniæ swoje dzieci przed
takimi zagro¿eniami.
Przedstawiamy kilka zasad,
które pomog¹ Pañstwu,
a przede wszystkim dzieciom,
w bezpiecznym korzystaniu
z Internetu.

Komputer powinien staæ
w miejscu ogólnie widocznym
dla ka¿dego domownika. Po-
zwoli to Pañstwu na kontrolo-
wanie co faktycznie dziecko
robi przy komputerze – gra,
mo¿e czatuje, a mo¿e ogl¹da
niedozwolone treœci?

Czy pozwalaj¹ Pañstwo, by
ich dziecko przebywa³o w go-
dzinach nocnych poza do-
mem, bez Pañstwa wiedzy,

20 marca – Œmigiel
Ustalono i zatrzymano spraw-
cê czterech w³amañ do samo-
chodów na terenie Œmigla.
Okaza³ siê nim 20-letni miesz-
kaniec Leszna.

24 marca – Wonieœæ
W ci¹gu dnia z terenu prywat-
nego gospodarstwa w Wonie-
œciu dotychczas nieustalony
sprawca skrad³ wa³ek prze-
kaŸnikowy. Straty oceniono na
400 z³.

1 kwietnia – Wonieœæ
Oko³o godziny 0310 zatrzyma-

no 53 – letniego mieszkañca
gminy Œmigiel, który jecha³
rowerem, maj¹c 0,9 ‰ alkoho-
lu w wydychanym powietrzu.

7 kwietnia – Œmigiel
Oko³o godz. 430 na drodze nr
5 – obwodnicy Œmigla dosz³o
do wypadku drogowego. 35 -
letni mieszkaniec gminy Ko-
œcian, kieruj¹cy Fiatem Duca-
to, jad¹c od strony Leszna,
zderzy³ siê z jad¹cym z prze-
ciwka dostawczym Mercede-
sem, w który uderzy³ jad¹cy
za nim ci¹gnik siod³owy m-ki
MAN z naczep¹ (tzw. TIR),
kierowany przez 31 - letniego

mieszkañca gminy W³oszako-
wice. W wyniku zderzenia
dosz³o prawdopodobnie do
uszkodzeñ zbiorników paliwa
i po¿aru Mercedesa i MAN-a.
Na miejscu zgin¹³ kierowca
Mercedesa, 22 - letni mieszka-
niec gminy Brodnica. Pozo-
stali dwaj kierowcy nie odnie-
œli powa¿niejszych obra¿eñ

cia³a, byli trzeŸwi. Przyczyny
i okolicznoœci wypadku s¹
przedmiotem prowadzonego
œledztwa. Obwodnica by³a nie-
przejezdna przez kilka godzin,
a ruch zosta³ skierowany ob-
jazdem przez Œmigiel – ulica-
mi, przez które prowadzi³a
dawna trasa nr 5.

fot. Anita Kasperska

Policja radzi
w niewiadomym miejscu? Je-
¿eli dziecko „surfuje” w Inter-
necie w godzinach nocnych
i nie wiedz¹ Pañstwo, ¿e to
robi ,to tak samo jakby by³o
poza domem!!!

Dziecko powinno znaæ
podstawowe zasady bezpie-
czeñstwa korzystania z Inter-
netu. Doroœli powinni nauczyæ
swoje dzieci, jak bezpiecznie
korzystaæ z poczty e-mail, ze
stron, jak pos³ugiwaæ siê pry-
watnymi danymi – podawania
obcym swoich danych perso-
nalnych, adresowych, adresu
e-mail, numeru telefonu ko-
mórkowego. Je¿eli Pañstwo
s³abo pos³uguj¹ siê Interne-
tem lub w ogóle – to mo¿e
warto razem z dzieckiem po-
znaæ te tajniki?

Naucz dziecko, by kry-
tycznie podchodzi³o do treœci
poznanych w Internecie. Nie
wszystkie informacje prezen-

towane i poznane w Interne-
cie musz¹ byæ prawdziwe, nie-
które z nich mog¹ stanowiæ
du¿e zagro¿enie, np. werbo-
wanie do sekt, rozpowszech-
nianie pozytywnego wizerun-
ku osób za¿ywaj¹cych narko-
tyki i narkomanii itp. Dlatego
te¿ nasze pociechy powinny
znaæ sposoby weryfikowania
tak poznanych informacji.

Nasz komputer powinien
mieæ zainstalowany program
antywirusowy, dodatkowo
mo¿na zainstalowaæ program
filtruj¹cy, który bêdzie bloko-
wa³ niedozwolone strony (por-
nograficzne itp.)
W skrajnych sytuacjach mo¿-
liwe jest tak¿e zainstalowanie
w komputerze „niewidoczne-
go programu szpiega”, co
mo¿e nam umo¿liwiæ kontro-
lê nad treœciami ogl¹danymi
przez nasze pociechy

Pamiêtajmy – najlepsz¹
ochron¹ jest rozmowa z dziec-
kiem !!!

Prawo wobec niepo¿¹da-
nych treœci
Treœæ art. 202 § 2 Kodeksu
Karnego brzmi: Kto ma³olet-
niemu poni¿ej lat 15 prezen-
tuje treœci pornograficzne lub
udostêpnia mu przedmioty
maj¹ce taki charakter albo
rozpowszechnia treœci porno-
graficzne w sposób umo¿liwia-
j¹cy takiemu ma³oletniemu
zapoznanie siê z nimi, podle-
ga grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do lat 2.

Treœæ tego ar tyku³u ma
zastosowanie tylko w przypad-
ku, kiedy osoba prezentuj¹ca
lub udostêpniaj¹ca takie treœci
wie, ¿e ma do czynienia
z osob¹ ma³oletni¹ (poni¿ej
15 lat). Je¿eli jednak dziecko
samodzielnie korzysta z ta-
kich internetowych ofert – ar-
tyku³ nie ma zastosowania.
Wiêcej informacji dotycz¹-
cych sieciowego bezpieczeñ-
stwa ma³oletnich znaleŸæ mo¿-
na:

www.dzieckowsieci .p l

www.kidprotect.pl
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K r z y ¿ ó w k a

Kupon konkursowy „WŒ” nr 5
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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----------------------------------------------------------

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

Nagrodê
sponsoruje:

Pionowo
1. czubata papuga
2. komedia Fredry
3. rodzaj ogrodzenia
4. s¹siad Kargula
6. czêœæ dzia³a
7. uczeñ szko³y wojskowej
8. imienniczka Iwaszkiewi-
cza

9. opiekuje siê zabytkami
13. œlimak o zredukowanej

muszli
14. nieporadny kundelek
19. „liche” drzewo
20. poczucie umiaru
21. francuskie przepraszam
22. Ali Muhammad
23. w powiedzeniu nog¹ za-

miata
24. dzie³o Rubowa
27. mech bagienny
28. zimowa stolica Polski
29. sk³adaj¹ jajeczka
34. zabieg p³ucny
35. autor „Blaszanego bêben-

ka”
36. okrycie dla siwka
37. z tam¹ na Nilu
39. amerykañski tygodnik
40. panuje na Saharze
41. rasowy koñ

Poprawne has³o krzy¿ówki
z nr 4/06 brzmia³o: „Popie-
lec”.
Nagrodê – do odbioru u fun-
datora – Firma „FOTO-ELF”,
ul. Koœciuszki 6 – otrzymuje
Adela Lipowicz ze Œmigla.

1 2 3 4

5 6 7   
 4

8
20

9

10
8

11 11 12 13 14

15 21 16 2

17 24 18 14 19 10

7 22

19 20 21 22 23 24

25 12 9
26 27 28 

18
29

30 31 
17

32  
5 3

33 34 35 
25

36 37

38  
6 13

39 40
1

41

42 15 26 43

44 45

46
16

47
 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

Poziomo
5. przecinaj¹ parki
9. z niego czekolada

10. wœród zadañ szaradziar-
skich

11. lico z³otego
12. ³up Indianina
15. pobo¿ny na pokaz
16. wiêkszy od balkonu
17. dzie³o szewca

18. wa¿ny port Grecji
20. ma³a sofa
25. zbiór opisów g³oœnych

procesów karnych
26. ojciec Dymitra
30. zaprasowany na spo-

dniach
31. miêdzy startem a met¹
32. bywa ³amany

33. obchodzi imieniny 19 mar-
ca

38. strój treningowy
39. zespó³ artystów teatral-

nych
42. model suzuki
43. bucha z kot³a
44. czarna na twarzy Zorro
45. zespó³ z Kor¹
46. zimowy pojazd
47. s³ynie z wydm

Uwaga! Pilne!
Oczekujê informacji o losach
przedwojennego sztandaru
Cechu RzeŸnickiego.

Hubert Zbierski
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Tropy
Wañkowiczow-

skiego
Smêtka wiod¹

do Parska

B l i s k o w s c h o d n i  w ¹ t e k  B r u n a t n e g o  B a r o n a

Grzegorz Nowak (c.d.n.)

K³opoty mniejszoœciowych
dzia³aczy
Œwie¿o upieczony dziedzic
Gero Wolf Rudolf baron von
Gersdorff, wróci³ do rodzinne-
go maj¹tku. Ju¿ nie do Parska,
bo szybko przechrzczono
wieœ, nadaj¹c jej now¹, hitle-
rowsk¹ nazwê – Gersdorf. Jed-
nak wiele wskazuje na to, i¿ po-
bydgoski okres nie by³ dla nie-
go najlepszy. Nazistowskie
w³adze pozornie nagrodzi³y
jego dotychczasow¹ wiernoœæ
narodowosocjalistycznym ide-
a³om. W rzeczywistoœci w hi-
tlerowskich Niemczech nie
bardzo wierzono ludziom, któ-
rzy ju¿ raz zdradzili swoj¹ oj-
czyznê (Gersdorff by³ przecie¿
obywatelem Polski i przedwo-
jennym, polskim oficerem re-
zerwy). ¯aden z przywódców
organizacji mniejszoœciowych
nie odegra³ po tzw. „wcieleniu
ziem” do Rzeszy istotnej roli
w dalszym ¿yciu politycznym
i w administracji. Mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e ich pozycja by³a
nieproporcjonalnie niska
w stosunku do ¿ywionych
oczekiwañ i aspiracji, a wszyst-
kie eksponowane stanowiska
administracyjne i partyjne za-
jêli zaufani prominenci z Nie-
miec. Tak by³o w powiecie ko-
œciañskim, gdzie funkcje lan-
drata i szefa hitlerowskiej par-
tii NSDAP obj¹³ m³ody nazista
z Nadrenii, Helmuth Liese.
Gersdorffowi pozosta³a na os³o-
dê dzia³alnoœæ w organizacji Hi-
tlerjugend i praca w rodzinnym
maj¹tku. Tu napisa³ nastêpn¹
ksi¹¿kê o swojej walce przeciw-
ko polskiemu narodowi.
Niemka Walburg Lehfeldt,
w³aœcicielka (od 1945 roku)
maj¹tku Powodowo ko³o
Wolsztyna („Maj¹tek Lehfel-
de”, Warszawa, 1996, z przed-
mow¹ Andrzeja Szczypiorskie-
go), uznana przez polsk¹ re-
cenzjê za szczer¹ i obiektywn¹
wobec spraw Polski, w swoich
wspomnieniach potwierdza
ca³¹ sytuacjê: „[...] byli przy-
wódcy niemieckiej mniejszoœci
narodowej nie mieli du¿ych
wp³ywów w nazistowskich
urzêdach. Nie byli ju¿ potrzeb-

ni, próbowano siê ich pozbyæ.
Dla nazistów ich postawa by³a
zbyt chrzeœcijañska, nie byli
te¿ wystarczaj¹co rygorystycz-
ni wobec Polaków i ¯ydów.”
Te ostatnie stwierdzenia s¹
doœæ kontrowersyjne – zw³asz-
cza w kontekœcie szczególnej
aktywnoœci lokalnych Niem-
ców w Wielkopolsce. Jednak
w tym wzglêdzie opinia pani
Lahfeldt nie mo¿e byæ obiek-
tywna, gdy¿ jej m¹¿ Dietz by³
nie tylko aktywnym dzia³a-
czem DtV, ale zna³ siê osobi-
œcie z prezesem Zrzeszenia
Hansem Kohnertem (a wiêc
z Gersdorffem zapewne te¿).
W okresie ponorymberskim
Walburg Lehfeldt, jako osoba
pozostaj¹ca w czasie wojny,
z racji swoich koneksji i pew-
nych osobistych k³opotów,
w czêstych kontaktach ze zna-
cz¹cymi oficerami Abwehry,
z admira³em Canarisem na
czele (zaliczonymi póŸniej
przez zachodnich aliantów do
tzw. niemieckiego ruchu opo-
ru), œwiadczy³a przed angiel-
skimi w³adzami okupacyjnymi
na rzecz Hansa Kohnera
i przyczyni³a siê do jego uwol-
nienia – z kolejnego ju¿ – in-
ternowania oraz pozytywnego
zakoñczenia procesu tzw. de-
nazyfikacji.
„[...] Od 30 kwietnia do 4 maja
[1947] by³am w Berlinie. Po-
wodem by³a wiadomoœæ, ¿e
nasz przywódca mniejszoœci
niemieckiej z czasów polskich,
dr Kohnert, zosta³ aresztowa-
ny przez Anglików, gdy¿
wbrew swojej woli za zas³ugi
dla niemieckiej mniejszoœci na-
rodowej mianowany zosta³
przez Hitlera SS-Oberfürerem.
Dr Kohner t, volksdeutsch
z Prus Zachodnich, zosta³,
podobnie jak wielu innych,
w dniu wybuchu wojny w 1939
roku aresztowany przez Pola-
ków w Bydgoszczy i po wyda-
rzeniach krwawej niedzieli wy-
pêdzony a¿ w okolice Warsza-
wy [£owicza]. Gdy wraz z in-
nymi Niemcami [m.in. von
Gersdorffem] wyzwolony zo-
sta³ przez Wehrmacht, przez
przypadek potr¹ci³ go niemiec-

ki czo³g. Z polecenia Hitlera
zosta³ przetransportowany sa-
molotem do profesora Sauer-
brucha [do kliniki w Berlinie],
który musia³ amputowaæ mu
nogê. Kiedy obudzi³ siê z nar-
kozy, nominacja zosta³a ju¿
dokonana. By³ to jednak tylko
tytu³, nie zwi¹zany z ¿adn¹
funkcj¹. W latach 1940 i 1941
doprowadzi³am do spotkania
doktora Kohnerta, który bar-
dzo siê za nami wstawia³, gdy¿
zna³ Dietza z jego dzia³alnoœci
na rzecz mniejszoœci niemiec-
kiej, z Canarisem i Abwehr¹.
By³am te¿ œwiadkiem kilku
rozmów, podczas których dok-
tor Kohnert wyra¿a³ siê z obu-
rzeniem i zaniepokojeniem
o okropnych czynach SD i SS
i sam prosi³ Canarisa o pomoc
dla innych zagro¿onych osób.
Poniewa¿ wszyscy cz³onkowie
ruchu oporu, których zan³am
i którzy byli œwiadkami tych
rozmów, zostali do tego czasu
wymordowani przez SS, by³am
jedyn¹ osob¹, która mog³a
œwiadczyæ na korzyœæ doktora
Kohnerta. Pojecha³am wiêc do
Berlina i próbowa³am za po-
œr e d n i c t w e m  a d w o k a t a
i obroñcy cz³onków ruchu opo-
ru, pana doktora Rudolfa Dixa
[podczas Procesu Norymber-
skiego obroñca Hjalmara
Schachta, ministra ekonomii
i prezesa Banku III Rzeszy],
dotrzeæ do angielskich s¹dów.
[...] Dr Kohnert opowiada³ mi
póŸniej, ¿e wkrótce zosta³ prze-
s³uchany w kwestii mojej oso-
by i po krótkim czasie zwolnio-
ny z obozu dla internowa-
nych.” (W.Lehfeld, „Maj¹tek
Lehfelde”, 1996).
Dosyæ anegdotycznie brzmi
w tym wszystkim historia
o mianowaniu Kohnerta na
wysoki stopieñ w SS „poza jego
œwiadomoœci¹” (SS-Oberfürer
nie mia³ odpowiednika w pol-
skiej hierarchii stopni wojsko-
wych. Mo¿na go t³umaczyæ
jako brygadiera. W gradacji
stopni SS by³ ostatnim z wy-
¿szych stopni oficerskich, tu¿
przed nominacjami generalski-
mi). Zreszt¹ historia z narkoz¹
jest mocno naci¹gana – Koh-

nert operowany by³ co najwy-
¿ej pod koniec wrzeœnia 1939,
a awans otrzyma³ 13 listopada
tego roku. Ju¿ nie w narkozie
odbiera³ Kohnert z r¹k Herin-
richa Himmlera na zamku Or-
densburg „Vogelsang” w Wa-
welsburgu, gnieŸdzie pseudo-
germañskich mitów i mistycz-
nych mrzonek, unikalny pre-
zent – Totenkopfring der SS –
honorowy pierœcieñ SS. Wy-
ró¿nienie to by³o w nazistow-
skich Niemczech bardzo ce-
nione i niezwykle elitarne, in-
dywidualnie datowane i nume-
rowane, zdobne w symbolicz-
ne runy oraz grawerowane fak-
symile podpisu SS-Reichsfüre-
ra. Wszystkie nadania pierœcie-
ni i szpad honorowych SS by³y
skrupulatnie odnotowywane
w dorocznych tzw. listach star-
szeñstwa oficerów tej zbrodni-
czej formacji. W przypadkach
takich wyj¹tkowych zaszczy-
tów nie mo¿na byæ mowy
o „nieœwiadomym” ich odbie-
raniu. Nie by³y to zreszt¹ jedy-
ne wyró¿nienia by³ego preze-
sa DtV w czasach III Rzeszy.
W latach 1939-45 uhonorowa-
no go nadaniami ziemskimi
i dwoma bardzo wysokimi od-
znaczeniami - Wojennym Krzy-
¿em Zas³ugi I klasy oraz Krzy-
¿em Rycerskim tego¿ orderu.
Jako cz³onek NSDAP (nr legi-
tymacji 7848301; SS – 356871)
posiada³ zaszczytn¹, z³ot¹ od-
znakê tej partii, nadan¹ mu
przez samego Adolfa Hitlera.
Zaiste mocna musia³a byæ i d³u-
gotrwa³a narkoza; niestety do-
tknê³a ona tak¿e wielu innych
Niemców tamtej epoki. Dziœ
s³yszymy coraz czêœciej o ko-
niecznoœci uznania cierpieñ
narodu niemieckiego w czasie
II wojny œwiatowej, (np. spra-
wa tzw. wypêdzonych), niew¹t-
pliwie ciê¿kich i rzeczywi-
stych, jednak bez w³aœciwego
kontekstu ich powstania,
a przede wszystkim przyczy-
nowego, niezaprzeczalnego
sprawstwa hitlerowskich Nie-
miec w bezprecedensowym
konflikcie wojennym w histo-
rii œwiata, w latach 1939-45.
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Wszyscy znamy wierszyk
Juliana Tuwima o lokomoty-
wie. Czarnej, sapi¹cej, sp³ywa-
j¹cej potem… Wiele wskazu-
je na to, ¿e bêdziemy tak¹ lo-
komotywê mieli na trasie œmi-
gielskiej kolejki. Mo¿na te¿
z tej okazji spodziewaæ siê na-
p³ywu do Œmigla kolejowych
entuzjastów, a tych przecie¿
w ca³ym œwiecie nie brakuje.
Mieszkañcy Wolsztyna ju¿ siê
o tym przekonali. Wolsztyñ-
ska lokomotywownia stanowi
obiekt zachwytu i westchnieñ
mi³oœników kolei parowej.
Podobnie mo¿e te¿ byæ w Œmi-
glu. Wszystko dziêki Angliko-
wi Howardowi Jonesowi i jego
przedsiêwziêciu, które nazwa-
no Wolsztyn Experience.
Funkcjonuje ono ju¿ od dzie-
wiêciu lat, od kiedy Howard,
kolejowy hobbysta, zamiesz-
ka³ w Polsce. Co roku do
Wolsztyna œci¹gaj¹ t³umy ko-
lejowych fanatyków. Jak
szacuje przedsiêbiorca, tylko
w ubieg³ym roku zostawili oni
w Wolsztynie dobry milion
z³otówek... Zapaleñcy, g³ów-
nie z Wysp Brytyjskich, ale
tak¿e ze Stanów Zjednoczo-
nych, Niemiec, a nawet dale-
kiej Japonii, najlepiej czuj¹ siê
w otoczeniu prawdziwych pa-
rowozów i tradycyjnej parowej
trakcji. Ich wyznania bywaj¹
niekiedy szokuj¹ce. Mo¿emy
przeczytaæ je w folderze, wy-

Parowóz poci¹gnie nasz¹ kolejkê!
danym (oczywiœcie wy³¹cznie
po angielsku) przez Wolsztyn
Experience. Np. Jim Gough
z Anglii o przejazdach parow¹
trakcj¹ mówi: ”To byæ mo¿e
nie jest lepsze jak seks, ale
trwa d³u¿ej”, a jego rodak Ro-
ger Greatrex, który w Wolsz-
tynie by³ ju¿ czterokrotnie,
przyznaje: „Bóg nie móg³
uczyniæ nic lepszego, jak za-
chowaæ parowozy...”
Howard Jones, wraz z Mar-
kiem Ciesielskim, swym asy-
stentem, który koñczy w³a-
œnie anglistykê na poznañ-
skim UAM i te¿ nale¿y do zde-
klarowanych mi³oœników ko-
lejowej parowej techniki, byli
4 kwietnia goœæmi Józefa Cie-
œli, burmistrza Œmigla i Wita
Kreuschnera, naczelnika œmi-
gielskiej w¹skotorówki. Przy-
jecha³ te¿ Tomasz Strapagiel,
prezes i Karol Waszak, sekre-
tarz Stowarzyszenia Kolejo-
wych Przewozów Lokalnych.
Przedmiotem spotkania by³o
rozpatrzenie mo¿liwoœci spro-
wadzenia do Œmigla parowo-
zu w¹skoszynowego i zasady
jego zaanga¿owania do prze-
wozów na trasie œmigielskiej
kolejki. Spotkanie zakoñczo-
no podpisaniem porozumie-
nia. Zak³ada ono sprowadze-
nie do Œmigla parowozu na
koszt firmy Wolsztyn Expe-
rience. Lokomotywa parowa
bêdzie pracowa³a na ca³ej tra-

sie – do Starego Bojanowa
i Wielichowa – a¿ do koñca
roku. Parowóz bêdzie w sk³a-
dzie wiêkszoœci kursów oso-
bowych i turystycznych, a tak-
¿e pos³u¿y do przewozów to-
warowych. Koszty sprowadze-
nia i zaanga¿owania w Œmiglu
parowozu poniesie Anglik, ale
œmigielska kolejka umo¿liwi
w zamian nieodp³atnie uczest-
nictwo w przewozach zagra-
nicznym grupom turystycz-
nych, dla których organizato-
rem jest Wolsztyn Experien-
ce. Uroczyste podpisanie
umowy przewidziane jest
w dniu przywiezienia parowo-
zu do Œmigla. Najprawdopo-
dobniej stanie siê to 4 lub
5 maja. Potem jeszcze tylko
niezbêdne próby – i pocz¹w-
szy od po³owy maja a¿ do koñ-
ca tego roku – parowóz bêdzie
regularnie przemierza³ ca³¹
trasê œmigielskiej kolejki. Do
tego czasu trzeba bêdzie uru-

chomiæ potrzebne dla parowo-
zu urz¹dzenia, w tym np. pom-
pê wodn¹, a tak¿e zapewniæ
niezbêdne zabezpieczenia
przeciwpo¿arowe na trasie
przejazdu.
Howard Jones nie ukrywa³
zadowolenia z kontaktu ze
Œmiglem i podpisanego poro-
zumienia. Z zainteresowa-
niem zapozna³ siê z taborem
kolejowym i stacj¹ w Œmiglu.
Zwiedzi³ równie¿ warsztaty
kolejowe, w których wykona-
no specjalne turystyczne wa-
gony kolejki – wagon barowy
i salonkê z miejscami sypial-
nymi. Burmistrzowi i koleja-
rzom pogratulowa³ zaœ konse-
kwencji w staraniach o utrzy-
manie i przywrócenie do
œwietnoœci œmigielskiego za-
bytku na torach.

Tadeusz J¹der
fot. Tadeusz J¹der

Wiele wskazuje na to, ¿e
lekcje wychowania fizycznego
w Starej Przysiece Drugiej ju¿
w przysz³ym roku szkolnym z
korytarzy zostan¹ przeniesio-
ne do sportowej sali z praw-
dziwego zdarzenia. Kto wie,
mo¿e bêdzie to szansa na roz-
wój wielkich sportowych ta-
lentów, które dot¹d wœród
uczniów tego zespo³u szkó³
nie mog³y ujawniæ siê w pe³-
ni?
Wykonawca nowego i nie-
zbêdnego dla normalnej pra-
cy szko³y obiektu obiecuje, ¿e
na koniec paŸdziernika bêdzie

Sala w Przysiece ju¿
w paŸdzierniku!

on gotowy do u¿ytku. Wyko-
nawcê sali wy³oniono w dro-
dze og³oszonego przez burmi-
strza Œmigla przetargu. Wziê-
³o w nim udzia³ a¿ 15 oferen-
tów. Komisja przetargowa
w drodze obowi¹zuj¹cej pro-
cedury wy³oni³a zwyciêzcê.
Najkorzystniejsze warunki
zaproponowa³o Pr ywatne
Przedsiêbiorstwo Przygoto-
wania i Realizacji Budownic-
twa „Kontrakt” – Kubiaczyk,
Pawlak, Wosiek. Firma zobo-
wi¹za³a siê postawiæ salê o wy-
miarach 18,50 m x 24 m i 7,20
m wysokoœci wraz z zaple-

czem sanitarnym. Dostêp do
sali z budynku szkolnego za-
pewni ³¹cznik. Koszt realiza-
cji brutto wyniesie ponad
1.235 tysiêcy z³.

Umowê, 27 marca w biurze
burmistrza Œmigla, w imieniu
firmy podpisa³ Jan Wosiek.

t.j
fot. Tadeusz J¹der
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31 marca w miejscowoœci
Œwiêta odby³y siê Dru¿ynowe
Mistrzostwa Wielkopolski
w Tenisie Sto³owym Gimna-
zjów. Ogromny sukces odnio-
s³y uczennice œmigielskiego
gimnazjum Justyna ¯urek,
Weronika ̄ urek i Sandra Ma-
zurek. Podopieczne pani Da-
nuty Strzelczyk popisa³y siê
nie lada wyczynem, wygrywa-
j¹c wszystkie mecze w stosun-
ku 3-0. W pó³finale pokona³y
Gimnazjum w Taczanowie,
a w finale Gimnazjum nr 1
w Jarocinie. Dru¿yna ze Œmi-
gla uzyska³a w ten sposób

o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla

W sobotê, 25 marca, na je-
denastu sto³ach rozstawio-
nych w zespole szkó³ w Œmi-
glu, rozgrywane by³y Dru¿y-
nowe Mistrzostwa Wielkopol-
ski w Tenisie Sto³owym Szkó³
Podstawowych. Prawo startu
w tych mistrzostwach, mia³o
po 14 zespo³ów dziewcz¹t
i ch³opców, które uzyska³y
pier wsze i drugie miejsca
w mistrzostwach rejonów.
Œmigiel reprezentowa³a dru-
¿yna ch³opców w sk³adzie:
Wojciech Przybylski, Przemy-
s³aw Grz¹œlewicz i Kamil No-
wak (rezerwowy). Œmigielscy
pingpongiœci, podopieczni
Danuty Strzelczyk, spisali siê
bardzo dobrze, docieraj¹c do
fina³u imprezy. Zmierzyli siê

III Turniej Siatkówki Mê¿czyzn

Gimnazjalistki mistrzyniami

Pingpongiœci œmigielskiej SP – wicemistrzami województwa!

w nim z póŸniejszymi tryum-
fatorami turnieju ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Oborni-
kach Wlkp., którym po zaciê-
tym meczu ulegli 1:3. Trzecie
miejsce w turnieju ch³opców
zaj¹³ zespó³ ze Szko³y Podsta-

awans na zawody ogólnopol-
skie w Bydgoszczy.

S³abiej spisali siê ch³opcy,
plasuj¹c siê na szóstej pozycji.
Wystêpowali w sk³adzie Mi-
cha³ Gzylkowiak, Jêdrzej
Skrzypek i S³awomir Kreusch-
ner. Reprezentanci naszej
s z k o ³ y  p r z e g r a l i  m e c z
o „czwórkê” z dru¿yn¹ z Bo-
dzewa 0-3, a w meczu decydu-
j¹cym o miejscu pi¹tym prze-
grali 1-3 z Gimnazjum nr 1
w Jarocinie.

Ryszard Primel

Stoj¹ od lewej: Weronika
i Justyna ¯urek, Sandra

Mazurek

Kolejny turniej w cyklu
Grand Prix 2006 odby³ siê
9 kwietnia. W rozgrywkach
pozosta³o 6 dru¿yn (dru¿yna
z Borowa Czempiñ, która
w pierwszym turnieju zajê³a
ostatnie miejsce, odpad³a ze
wzglêdu na zbyt du¿¹ liczbê
uczestników).
Jak zawsze o przynale¿noœci
do grupy i partnerach decy-
dowa³o losowanie.

Wyniki turnieju: I miejsce
OKFiR Œmigiel (tak samo jak
w poprzednim!) II – „Byle co”
Koœcian, III – „Zryw” Gostyñ,
IV – „Polonez” Leszno, V –
Bar „Duet” Œmigiel, VI – „No
name” Œmigiel. Najlepszym
zawodnikiem zosta³ pan Woj-
ciech Wieczorek z dru¿yny
OKFiR Œmigiel (równie¿, jak
w poprzednim turnieju!)
W klasyfikacji Grand Prix, po

wowej w Osiecznej. Wœród
dziewcz¹t zwyciê¿czyniami
okaza³y siê zawodniczki ze
Z³otowa, drugie miejsce zajê-
³a dru¿yna z Dobroso³owa
(pow. Konin), a trzecie z Nie-
chanowa (k. Gniezna).

Nagrody wrêczali zwyciêz-
com burmistrz Józef Cieœla
i Edward Strzymiñski, wice-
prezes Wielkopolskiego
Szkolnego Zwi¹zku Sportowe-
go i jednoczeœnie przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu w Koœcia-
nie. Poza dyplomami i pucha-
rami ufundowanymi przez
obu panów, najlepsze dru¿yny
zosta³y wyró¿nione nagroda-
mi rzeczowymi. Dla zwyciêz-
ców plecaki zasponsorowa³
Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu, nagrody
dla dru¿yn, które zajê³y II i III
miejsca, firma „Spor ting”
z Leszna, a dla zespo³ów z IV
miejsc ksiêgarnia Arsena³
w Poznaniu.

drugim spotkaniu na pierw-
szym miejscu znajduje siê
dru¿yna OKFiR Œmigiel.

Przed nami kolejne dwa tur-
nieje.

Zygmunt Ratajczak

tj
fot. Foto Elf





Œmigiel w ho³dzie Papie¿owi


