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11 stycznia 1919 roku wymaszerowa³a z tego
miejsca Kompania Œmigielska, aby wzi¹æ udzia³
w walkach Powstania Wielkopolskiego.

115-lecie chóru „Harmonia” w Œmiglu
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Dzieñ po Œwiêtach Bo¿ego Narodze-
nia œmigielska rada uchwali³a najwa¿-
niejsz¹ w roku uchwa³ê, bo dotycz¹c¹
bud¿etu gminy na rok 2008.
Przewidywane dochody na nadchodz¹cy
rok to kwota 34 439 320 z³, które w sto-
sunku do planów roku poprzedniego
maj¹ byæ o 2 999 389 z³ wiêksze. Nato-
miast zaplanowane wydatki opiewaj¹ na
kwotê 37 408 120 z³ i s¹ o 1 337 927 z³
wiêksze ni¿ w 2007 r. Mimo tego ogólny
rachunek zamyka siê znacznie mniej-
szym deficytem, ni¿ zaplanowany na rok
poprzedni, bo 2 968 800 z³. Przewidywa-
ny na 2007 r. deficyt to 4 630 262 z³, jed-
nak ostatecznie okaza³ siê sporo ni¿szy
i wyniós³ 2 908 881 z³. Poni¿ej za³¹czamy
uchwa³ê bud¿etow¹.
Poza uchwa³¹ bud¿etow¹ podjêto trzy
inne uchwa³y. Jedna z nich dotyczy³a re-
gulaminu korzystania ze szkolnych sto-

Bardzo obszerny program, bo a¿ 24
projekty uchwa³ przewidziano na stycz-
niow¹ sesjê Rady Miejskiej, która odby-
³a siê tradycyjnie w ostatni czwartek mie-
si¹ca.
Radni tym razem byli bardzo zgodni, po-
dejmuj¹c wszystkie uchwa³y jednomyœl-
nie.
Rada uchwali³a Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Œmigiel na lata 2007 – 2015, dru-
gi co do wielkoœci dokument, po podjê-
tej w grudniu ubieg³ego roku Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy. W ten sposób
gmina posiada komplet dokumentów po-
trzebnych ka¿dorazowo do ubiegania siê
o œrodki zewnêtrzne.
Siedem uchwa³ dotyczy³o akceptacji war-
toœci jednego punktu dla ustalenia wyso-
koœci wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników jednostek podleg³ych bur-
mistrzowi. I tak dla trzech placówek
oœwiatowych w Œmiglu (zespó³ szkó³,
przedszkole i schronisko), Bronikowie,
Starym Bojanowie oraz Starej Przysiece
Drugiej jest to kwota 6 z³ za jeden punkt,
a dla Oœrodka Pomocy Spo³ecznej o 50
gr mniej. Œmigielskiego OPS-u dotyczy-
³a jeszcze jedna uchwa³a, a mianowicie

XVIII Sesja Rady Mejskiej Œmigla

XIX sesja Rady Miejskiej
wprowadzenie zmian do statutu, zwi¹za-
nych z przeniesieniem siedziby, a tak¿e
oddzieleniem od urzêdu obs³ugi finanso-
wo-ksiêgowej oœrodka.
Radni uchwalili ponadto nowe wynagro-
dzenie burmistrza. Na wniosek przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej pensja burmi-
strza od stycznia zrówna³a siê z wynagro-
dzeniem oœciennych burmistrzów i wój-
tów.
Zatwierdzono tak¿e plany pracy na 2008
r. dla wszystkich komisji rady oraz do-
konano pierwszych zmian w bud¿ecie
bie¿¹cego roku, m.in. zwiêkszona zosta-
³a o 47 580 z³ dotacja dla Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej na
zakup równiarki drogowej.
Radni zadecydowali tak¿e o przyst¹pie-
niu gminy do Stowarzyszenia Wielkopol-
ska Lokalna Grupa Dzia³ania Kraina La-
sów i Jezior (poprzednia nazwa Obrzañ-
ska Tradycja). Stowarzyszenie obejmu-
je swoim dzia³aniem 12 gmin: Bojanowo,
Krzemieniewo, Lipno, Osiecznê, Poniec,
Przemêt, Rydzynê, Œwiêciechowê, Wije-
wo, W³oszakowice, Wolsztyn i Œmigiel.
Ponad dwa lata temu Towarzystwo Kul-
turalne w Œmiglu z³o¿y³o wniosek o nada-

³ówek prowadzonych przez samorz¹do-
we placówki. Wymóg podjêcia regulami-
nu w formie uchwa³y na³o¿y³ na szko³y
ustawodawca. Ponadto radni zobowi¹za-
li burmistrza do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ
finansowych z tytu³u udzielenia porêcze-
nia wekslowego do kwoty 857.401,70 z³
za zobowi¹zanie Miejskiego Zak³adu
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytu-
³u po¿yczki inwestycyjnej zaci¹gniêtej
w Narodowym Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na realizacjê zadania „Budowa Zak³a-
du Zagospodarowania Odpadów w Trze-
bani”. Wprowadzono zmiany w bud¿ecie
gminy na rok 2007. Ponadto podjêto
uchwa³ê o przeniesieniu œrodków na in-
westycje zaplanowane na rok 2007, któ-
rych realizacja kontynuowana bêdzie
w roku nastêpnym. S¹ to wydatki zwi¹-
zane z inwestycjami wodno – kanaliza-

cyjnymi, tj. sieci¹ wodoci¹gow¹ w miej-
scowoœciach: Przysieka Polska – Stara
Przysieka Druga-Stara Przysieka Pierw-
sza – Wonieœæ, Gniewowo i Zygmunto-
wo, Œmigiel, budow¹ systemu kanaliza-
cyjnego na terenie miasta i gminy Œmi-
giel. Kolejn¹ grupê wydatków nie wyga-
saj¹cych stanowi¹ inwestycje drogowe
oraz modernizacja oœwietlenia, remont
œwietlic oraz opracowanie planów zago-
spodarowania przestrzennego i Gminne-
go Programu Opieki nad Zabytkami.

Tekst A. Kasperska, foto M. Ka³ek

nie imienia Barbary Ch³apowskiej jednej
ze œmigielskich ulic. Na minionej sesji
zapad³a decyzja o nazwaniu imieniem
Barbary Ch³apowskiej parku w Koszano-
wie, który niegdyœ przylega³ do jej ro-
dzinnego domu - nieistniej¹cego ju¿
dworku. 
Ponadto na sesji zosta³a podjêta uchwa-
³a o przekazaniu dofinansowania dla wo-
jewództwa wielkopolskiego w kwocie
40 tysiêcy z³otych na budowê chodnika
w Karœnicach znajduj¹cego siê w pasie
drogi wojewódzkiej, a tak¿e w sprawie
uchwalenia planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulicy Po³u-
dniowej w Œmiglu z przeznaczeniem tego
terenu pod zabudowê techniczno-pro-
dukcyjno-us³ugow¹.
Ostatnia uchwa³a dotyczy³a powo³ania
Komisji DoraŸnej w sprawie rozpatrze-
nia skargi Marii i Piotra Borowskich na
dzia³alnoœæ burmistrza dot. wydania de-
cyzji o warunkach zabudowy dla budyn-
ku mieszkalnego, gospodarczo-gara¿o-
wego oraz zbiornika bezodp³ywowego.
W sk³ad komisji wejd¹ radni: Maria Bia-
³as, Rafa³ Klem oraz Marian Drzewiecki.

A. Kasperska

Jak co roku odby³a siê uroczysta,
œwi¹teczna zbiórka Krêgu Harcerzy Star-
szych-Seniorów im. Ks. Józefa Poniatow-
skiego w Œmiglu.
Harcerze-seniorzy w towarzystwie zapro-
szonych goœci – przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych i Wojewódzkiej Rady

Starsi Harcerze tradycyjnie i œwi¹tecznie
Harcerzy Seniorów, podzielili siê op³at-
kiem oraz wspólnie œpiewali kolêdy i pio-
senki harcerskie. Wrêczono równie¿ od-
znaki „Harcerska S³u¿ba Wielkopolsce”,
a gawêdê wyg³osi³ dh. profesor Tadeusz
Mendel.
Kr¹g Harcerzy Starszych-Seniorów ob-

chodzi w tym roku 15-lecie swojego po-
wstania.
Rada Krêgu zaprasza wszystkich by³ych
instruktorów i harcerzy do wst¹pienia
w jej szeregi. Nastêpna zbiórka odbêdzie
siê w czwartek, 21 lutego w harcówce
przy ul. Lipowej.

M.D.
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Na zaproszenie Jana Satavy, Honoro-
wego Obywatela Miasta i Gminy Œmigiel,
a jednoczeœnie szefa czeskiej kolejki w¹-
skotorowej w Jindrichuchov Hradec,
9 stycznia œmigielska delegacja pojecha-
³a na cztery dni do Brna, aby promowaæ
walory turystyczne gminy na dorocz-
nych Miêdzynarodowych Targach Re-
giontour. Gminê reprezentowali radni
Wies³aw Kasperski i W³odzimierz Drót-
kowki – obecny prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki, a tak¿e
Anita Kasperska, jako pracownik ds. pro-
mocji gminy i Lidia Kreuschner z ramie-
nia Œmigielskiej Kolejki W¹skotorowej.
Œmigiel swoje stoisko na targach dzieli³
z partnerskim miastem Kamenice nad Li-
pou, miastem Novà Bystøice oraz
Jindøichohradeck¹ kolejk¹ (JHMD). Nie-

4 stycznia rozpoczê³a pracê M³odzie-
¿owa Rada Miejska Œmigla II kadencji.
Na pocz¹tek m³odzi radni otrzymali z r¹k
przewodnicz¹cej Gminnej Komisji Wy-
borczej – Martyny Pohl, zaœwiadczenia,
potwierdzaj¹ce o powierzeniu mandatu.
Inauguracyjn¹ sesjê II kadencji otworzy³
ustêpuj¹cy przewodnicz¹cy – Micha³
Gzylkowiak. Powita³ radnych oraz przy-
by³ych goœci: Wiktora Snelê – burmistrza
Œmigla, Stanis³awa Pawlaka – zastêpcê
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, Wie-
s³awê Poleszak-Kraczewsk¹ – zastêpcê
burmistrza Œmigla, Macieja Wiœniew-
skiego – sekretarza Œmigla, a tak¿e dy-
rektorów szkó³: Janinê Marciniak, Ma-
rzenê Kowalczyk, Renatê Stachowsk¹,

Œmigiel zaprezentowa³ siê w Brnie

M³odzie¿owa inauguracyjna sesja
Mariusza Drótkowskiego, Paw³a Szym-
kowiaka oraz opiekunki samorz¹dów
uczniowskich i wszystkich zebranych
goœci. M³odzi radni z³o¿yli œlubowanie.
Jego rotê odczytan¹ przez Micha³a Gzyl-
kowiaka potwierdzili kolejno s³owem
„œlubujê”. Nazwiska odczyta³a najm³od-
sza radna Agnieszka Handke.
Nastêpnie rada przyjê³a porz¹dek I sesji
i zgodnie z nim dokona³a wyboru swego
przewodnicz¹cego. Zosta³ nim wybrany
w II turze g³osowania Jakub Firlej – uczeñ
Zespo³u Szkó³ w Œmiglu. Ju¿ pod jego
przewodnictwem radni wy³onili spoœród
siebie, tak¿e w II turze, zastêpcê prze-
wodnicz¹cego. Funkcjê tê pe³niæ bêdzie
Marika Apolinarska, uczennica œmigiel-

skiej szko³y.
Wolne g³osy i wnioski wykorzystali za-
proszeni goœcie, aby z³o¿yæ debiutuj¹cym
samorz¹dowcom ¿yczenia wielu kre-
atywnych pomys³ów, trafnych decyzji
i samych sukcesów w dzia³alnoœci.

WPK

ma³¹ atrakcjê targów stanowi³ przywie-
ziony przez Jana Satavê parowóz ze sty-
lowym wagonem, który sta³ obok stoiska
z ulotkami i gad¿etami.
Regiontour corocznie organizowany jest
ze sporym rozmachem. Na ogromnej
hali prezentuj¹ siê wszystkie (13) czeskie
kraje (odpowiednik naszych woje-
wództw). Miasta skupione wed³ug woje-
wództw dziel¹ swoje stoiska podobnie,
jak by³o to w naszym przypadku ze swo-
imi zagranicznymi partnerami, a tak¿e
firmami (biura turystyczne, hotele, ko-
leje prywatne, ale i pañstwowe). Tak
wiêc z Polski prezentowa³y siê m.in. Po-
znañ, £ódŸ, Cieszyn Œl¹ski. Wachlarz
wystawianych ofert by³ bardzo szeroki –
od kuchni regionalnych, trunków, zespo-
³ów folklorystycznych, atrakcji turystycz-
nych po rêkodzielnictwo. Œmigielskie
stoisko wyposa¿one by³o w foldery pro-
muj¹ce gminê, œmigielsk¹ kolejkê (z cze-
skim t³umaczeniem), schronisko m³o-
dzie¿owe, a tak¿e w pocztówki i kalen-
darze. Sporym zainteresowaniem cieszy-
³y siê wystawione gad¿ety: smycze, bran-
soletki, d³ugopisy czekoladki i widoków-
ki ze Œmigla.
Styczniowe targi w Brnie trwaj¹ cztery
dni. Dla Jana Satavy najwa¿niejsze s¹ dwa

pierwsze, bêd¹ce okazj¹ do nawi¹zania
cennych kontaktów. Podczas tegorocz-
nych targów spotka³ siê m.in. z czeskim
zastêpc¹ ministra transportu i prezyden-
tem Zwi¹zku Zawodowego Maszynistów.
Do Brna przyjecha³ równie¿ Ivan Pfaur
– burmistrz partnerskiego miasta Kame-
nice nad Lipou wraz z sekretarzem Ka-
menic.
Spotkanie przy œmigielskim stoisku
w Czechach z cz³onkami koœciañskiego
PTTK by³o du¿ym zaskoczeniem dla
wszystkich. Okaza³o siê, ¿e grupa ta od-
wiedza targi w Brnie ka¿dego roku.
Œmigielska delegacja wróci³a do Polski
z poczuciem, ¿e miasto i gmina wraz
z wszystkimi atrakcjami zosta³y godnie
zaprezentowane na arenie miêdzynaro-
dowej.

fot. i tekst A. Kasperska

29 grudnia w sali wiejskiej w Wonie-
œciu Ko³o Gospodyñ Wiejskich wraz
z Rad¹ So³eck¹ zorganizowa³o balik dla
najm³odszych. Dzieci uczestniczy³y
w wielu konkursach, np. taniec z balona-
mi, œpiew kolêd. W konkursie na naj³ad-

Spotkania integracyjne mieszkañców
Wonieœcia

niejszy strój jury nie by³o w stanie wy-
braæ zwyciêzcy, wszystkim wiêc przyzna-
no I nagrodê „za wspania³¹ zabawê”.
W Œwiêto Trzech Króli Rada So³ecka wsi
Wonieœæ po raz kolejny przygotowa³a
spotkanie op³atkowe dla seniorów Wonie-

œcia. Po z³o¿eniu ¿yczeñ i prze³amaniu siê
op³atkiem mieszkañcy obejrzeli widowi-
sko pt. „Narodzenie Chrystusa” przygo-
towane przez m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³
w Starej Przysiece Drugiej.
Podczas wspólnego wieczoru przy kawie
degustowano wiele pysznych wypieków
przygotowanych przez m³odzie¿ i miesz-
kanki Wonieœcia.

Tekst  Alfred Splisteser
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Od kilku lat mieszkañcy ¯egrówka,
¯egrowa, Bielaw i Nowego Œwiatu
uczestnicz¹ w spotkaniu op³atkowym,
które odbywa siê w sali wiejskiej. W tym
roku tradycji musia³o staæ siê zadoœæ.
Przy œwi¹tecznie przystrojonym stole
zasiedli tak¿e goœcie – burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, jego zastêpca Wies³awa

Anna Wieczorek – so³tys Nowej Wsi
wziê³a udzia³ w cyklu szkoleñ zorganizo-
wany przez Departament ds Kobiet, Ro-
dziny i Przeciwdzia³ania Dyskryminacji
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej. Inicjatywa, która nosi³a nazwê „Aka-
demia Kobiet Aktywnych”, by³a skiero-
wana do kobiet zamieszkuj¹cych tereny
wiejskie i stanowi³a element sk³adowy
ministerialnego projektu pt. „Stereotyp
a równe szanse kobiet i mê¿czyzn w œro-
dowiskach wiejskich”.
O inicjatywie organizowanej przez mini-
sterstwo Anna Wieczorek dowiedzia³a
siê podczas zebrania so³tysów bior¹cych
udzia³ w corocznie odbywaj¹cym siê
w naszej gminie „Turnieju Wsi”. W ka¿-
dym z województw wybrano 40 kobiet,
które podzielono na dwie grupy. Wœród
beneficjentów by³y so³tyski, radne gmin,
kobiety prowadz¹ce dzia³alnoœæ spo-
³eczn¹ i gospodarcz¹ lub chc¹ce siê w ni¹
zaanga¿owaæ. Uczestniczki wziê³y udzia³
w warsztatach i seminariach dotycz¹cych

Spotkanie op³atkowe w ¯egrówku

Akademia Kobiet Aktywnych

Poleszak-Kraczewska, radny Zenon Sko-
racki, kierownik Szko³y Filialnej w ¯e-
grówku Barbara £awniczak, ksi¹dz Ma-
rian Derkaczewski, proboszcz parafii
p.w. Œw. Jadwigi w Wilkowie Polskim,
przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich Maria Kupka oraz so³tysi.
Na pocz¹tku spotkania dzieci z klasy III
i oddzia³u przedszkolnego przedstawi³y
jase³ka przygotowane pod kierunkiem
E. Lemañskiej i A. £ochowicz. Nastêpnie
wszyscy wys³uchali ¿yczeñ ksiêdza pro-
boszcza, po których tradycyjnie podzie-
lono siê op³atkiem.
Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich zadba-
³y o stronê kulinarn¹. Przygotowa³y kawê
oraz pyszne, domowe wypieki.
Podczas spotkania panowa³a œwi¹teczna
atmosfera dziêki kolêdom œpiewanym

przez rodziny: Kozaków, Apolinarskich,
Franków i pani¹ Kaczor, którym na akor-
deonie i saksofonie przygrywali bracia
Kozakowie. Wspólnemu kolêdowaniu
nie by³o koñca.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili siê do zorganizowania tak udanej,
œwi¹tecznej uroczystoœci.

E. Lemañska

najwa¿niejszych sfer aktywnoœci cz³owie-
ka: osobistej, spo³ecznej, edukacyjnej
i zawodowej. Projekt trwa³ od maja 2007
roku do stycznia 2008 roku.
Organizatorom zale¿a³o na tym, aby ko-
biety dziêki zaanga¿owaniu w projekt,
mia³y szanse zostaæ lokalnymi liderkami,
animuj¹cymi dzia³ania spo³eczno – go-
spodarcze na rzecz œrodowiska lokalne-
go, co w przysz³oœci mo¿e zaowocowaæ
zwiêkszeniem iloœci tego rodzaju inicja-
tyw. Powy¿sza akcja zakoñczy³a siê wy-
pracowaniem przez kobiety bior¹ce
udzia³ w seminariach miniprojektów roz-
woju lokalnego. Zaproponowany przez
Pani¹ Annê projekt pt. „Kino pod
chmurk¹” zak³adaj¹cy przeprowadzenie
letnich seansów filmowych w Nowej Wsi,
po³¹czonych z prelekcjami na temat hi-
storii kina i warsztatami fotograficznymi,
zosta³ najwy¿ej oceniony spoœród 40 z³o-
¿onych przez pracowników Departamen-
tu ds. Kobiet. Autorki najlepszych pro-
jektów ka¿dej grupy wyjad¹ na 10-dnio-

we seminarium dotycz¹ce równoœci
szans i rozwijania aktywnoœci lokalnej.
Wielkopolska edycja projektu zakoñczy-
³a siê uroczystym podsumowaniem,
w którym udzia³ wziêli zaproszeni przez
uczestniczki programu przedstawiciele
w³adz lokalnych. Gminê Œmigiel repre-
zentowa³ sekretarz i radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego Maciej Wiœniewski. Pod
koniec lutego w Warszawie zostanie zor-
ganizowana ogólnopolska konferencja,
bêd¹ca podsumowaniem ca³ej inicjatywy.

tekst M. Ka³ek, foto Anna Wieczorek

W niedzielne popo³udnie, 20 stycznia,
w sali widowiskowej Centrum Kultury
odby³ siê koncert Kompanii Turystycz-

Poetycko, pastora³kowo i turystycznie
no-Poetyckiej „Ka¿dy Grosz”. Zespó³ za-
gra³ w sk³adzie: Piotr Filipowicz (forte-
pian), Darek Dêbniak (gitara klasyczna),
Piotr Andrynowski (gitara basowa), To-
mek Tomczak (perkusja), Pawe³ Œliwiñ-
ski (skrzypce), Izabela Drobnik (œpiew)
i w zastêpstwie Andrzeja Webera –
£ukasz Filipowicz (gitara akustyczna).
Goœciem zespo³u by³a równie¿ Wioletta
Kozak (œpiew).
Grupa istnieje od trzech lat i ma ju¿ spor¹
grupê fanów oczekuj¹cych na kolejne

koncerty. Odbywa³y siê one w ró¿nych
miejscach, m.in. w kaplicy poewangelic-
kiej, szkole w Bronikowie (która stano-
wi  bazê zespo³u), w „Domu Wina”, go-
spodarstwie agroturystycznym w Broni-
kowie. Pierwszy raz i mamy nadziejê, ¿e
nie ostatni, zespó³ wyst¹pi³ w sali wido-
wiskowej CK. W repertuarze, który za-
prezentowa³, znalaz³y siê kolêdy i pasto-
ra³ki, poezja Adama Asnyka, Boles³awa
Leœmiana i Cypriana Kamila Norwida,
a tak¿e piosenki z repertuaru „Starego
Dobrego Ma³¿eñstwa”.

M.D.
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17 stycznia Zespó³ Szkó³ w Starym
Bojanowie po raz kolejny obchodzi³ Œwiê-
to Patrona – Powstañców Wielkopol-
skich. Z tej okazji odby³a siê akademia,
której motto brzmia³o: „Gdy wzesz³a ju-
trzenka wolnoœci ….”. Nad programem
artystycznym czuwa³a polonistka – Ane-
ta Stachowiak, natomiast nad opraw¹
muzyczn¹ – Aleksander Dera.
Uroczystoœæ szkoln¹ zaszczyci³o swoj¹
obecnoœci¹ wielu goœci, m.in. burmistrz
Œmigla Wiktor Snela, dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Czaczu Renata Stachowska, rad-
ni Marian Drzewiecki i Bogdan Turliñ-
ski, przedstawiciele Rady Rodziców, eme-

„Gdy wzesz³a jutrzenka wolnoœci ...
rytowani nauczyciele, pracownicy szko-
³y i uczniowie.
Akademia rozpoczê³a siê od Apelu Pole-
g³ych i z³o¿enia kwiatów pod tablic¹ pa-
mi¹tkow¹. Nastêpnie wszyscy przeszli do
sali gimnastycznej, gdzie przedstawiono
monta¿ s³owno – muzyczny. Znalaz³y siê
w nim wiersze i piosenki, które ukazy-
wa³y historiê Polski, jej drogi do wolno-
œci oraz to, czym dla ka¿dego Polaka jest
Ojczyzna. Uczniowie szko³y podstawowej
i gimnazjum przypomnieli historiê Po-
wstania Wielkopolskiego. Monta¿ wzbo-
gacony zosta³ utworami muzycznymi
granymi przez uczniów na pianinie oraz

krótkim koncertem wykonanym przez
Szkolny Zespó³ Wokalny.

Tekst A. Stachowiak foto M. Ciszak

Ostatnie pary ma³¿eñskie, które w li-
stopadzie i grudniu 2007 roku œwiêtowa-
³y swój jubileusz 50-lecia zawarcia zwi¹z-
ku ma³¿eñskiego, przyby³y 15 stycznia do
sali œlubów Urzêdu Miejskiego Œmigla,
aby z r¹k burmistrza Wiktora Sneli ode-
braæ medale za „D³ugoletnie po¿ycie ma³-
¿eñskie”  przyznawane przez Prezyden-
ta RP.
Na uroczystoœæ zosta³o zaproszonych
szeœæ par: pañstwo Waleria i Marian Ka-
sperscy, Genowefa i Edward Lemañscy,
Urszula i Jan Jórdeczkowie oraz Aniela
i Stanis³aw Stachowscy ze Œmigla, a tak-
¿e Helena i Szczepan Michalakowie

Jubileusz ma³¿eñskiego – tak!

z Bruszczewa, Miros³awa i Tadeusz Du-
dziakowie ze Starego Bojanowa, Joanna
i Edmund Kaczór z Nowego Bia³cza oraz

W³adys³awa i Jan Cyglerowie. Ostatnia
para niestety nie przyby³a do Urzêdu ze
wzglêdu na stan zdrowia, jak równie¿ pan
Edmund Kaczór.
Tradycyjnie jubilaci przy wspólnym sto-
le wznieœli toast z przedstawicielami œmi-
gielskiego samorz¹du: burmistrzem
Snel¹, jego zastêpc¹ Wies³aw¹ Poleszak-
Kraczewsk¹, Janem Józefczakiem, prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej Œmigla,
Danut¹ Marciniak, skarbnikiem Œmigla,
a tak¿e Tadeuszem Marciniakiem, za-
stêpc¹ kierownika Urzêdu Stanu Cywil-
nego.

tekst i fot. A. Kasperska

W celu wyrównania szans edukacyj-
nych dzieci i m³odzie¿y z ¯egrówka i s¹-
siednich wiosek oraz u³atwienia dostêpu
do informacji cz³onkowie Rady Rodziców
przy Szkole Filialnej w ¯egrówku podjê-
li decyzjê o wyst¹pieniu o œrodki finan-
sowe na zakup komputerów. Zadanie
zosta³o sfinansowane ze œrodków Funda-
cji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieœ
2000” im. Macieja Rataja w ramach PRO-

„Otwarte okno – komputery i Internet dla
œwietlicy œrodowiskowej “

GRAMU WSPIERANIA INICJATYW
OBYWATELSKICH NA RZECZ WSI
I TERENÓW WIEJSKICH.
Uda³o siê pozyskaæ 5.400,00. Grant prze-
znaczono na zakup 2 zestawów kompu-
terów. Koszty urz¹dzenia wielofunkcyj-
nego oraz zakup sprzêtu niezbêdnego od
odbioru Internetu w wysokoœci 1.331,02
pokryto ze œrodków Samorz¹dowego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Œmi-

glu. Umieszczenie sprzêtu w pomieszcze-
niu œwietlicy œrodowiskowej jest gwa-
rancj¹ jego w³aœciwego wykorzystaniai
ci¹g³oœci realizacji projektu, który nosi³
tytu³ „Otwarte okno – komputery i Inter-
net dla œwietlicy œrodowiskowej“.  
Uroczyste oddanie komputerów do u¿yt-
kowania dzieciom odby³o siê tu¿ przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i po³¹czo-
ne by³o ze wspóln¹ Wigili¹, której towa-
rzyszy³y jase³ka przygotowane przez naj-
m³odszych.

M. Ka³ek

Grono pedagogiczne z Rad¹ Rodzi-
ców Samorz¹dowego Przedszkola w Œmi-
glu zorganizowa³o bal karnawa³owy. We
wtorek, 15 stycznia bawi³y siê „starsze
przedszkolaki”, a w œrodê przyszed³ czas
na ich m³odszych kolegów.
Dziêki u¿yczeniu przez Centrum Kultu-
ry w Œmiglu sali, dzieci poczu³y siê jak
na prawdziwym balu. Oryginalna deko-

Bal karnawa³owy przedszkolaków
racja wykonana przez uczniów œmigiel-
skiego liceum zachêca³a do karnawa³o-
wych szaleñstw. Specjalnymi goœæmi na
balu by³y dzieci i ich opiekunowie
z przedszkola w Czaczu. Wszystkim roz-
tañczonym uczestnikom przygrywa³ do
tañca pan Darek – instruktor rytmiki.
Na zmêczonych tancerzy czeka³y smacz-
ne p¹czusie i inne s³odkoœci. Nie zabra-

k³o ciekawych konkursów przygotowa-
nych przez pana Darka i nauczycielki.
Bal stanowi³ wspania³¹ okazjê do pozna-
nia nowych kolegów oraz kole¿anek z za-
przyjaŸnionego przedszkola. Na zakoñ-
czenie wszystkie dzieci otrzyma³y drob-
ne upominki zakupione z funduszy Rady
Rodziców.

tekst Kamila Grocka
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Z okazji Dnia Babci i Dziadka ju¿ po
raz szesnasty uczniowie szko³y w ¯e-
grówku zaprosili swoje babcie i dziadków
oraz wszystkich seniorów z ¯egrówka,
¯egrowa, Bielaw i Nowego Œwiatu na uro-
czyste spotkanie. Uczestniczyli w nim
tak¿e :zastêpca przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Stanis³aw Pawlak, sekretarz
gminy Maciej Wiœniewski, radny Zenon
Skoracki, przewodnicz¹ca Ko³a Gospo-

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie zorgani-
zowa³ 23 stycznia Dzieñ Seniora. Na uro-
czystoœæ przybyli burmistrz Œmigla
W. Snela oraz zastêpca przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Œmigla S. Pawlak. Za-

Seniorzy œwiêtowali
dyñ Wiejskich Maria Kupka oraz so³ty-
si.
Dzieci z oddzia³u przedszkolnego prowa-
dzonego przez A. £ochowicz przygoto-
wa³y pl¹sy oraz przedstawienie pt. „Jarzê-
binka”. Pierwszoklasiœci zaprezentowali
pod opiek¹ Barbary £awniczak insceni-
zacjê „Bajka dla babci i dziadka” i zaœpie-
wali piosenki w j.angielskim. Uczniowie
El¿biety Lemañskiej przygotowali przed-
stawienie pt. „Dziad i baba” na podsta-
wie tekstu J. Kraszewskiego i uk³ady ta-
neczne. Klasa druga pod kierunkiem
Iwony Kamiñskiej zaprezentowa³a siê
w monta¿u s³owno-muzycznym „¯ycze-
nia dla babci i dziadka”. Zuchy z 2. ŒDH
„S³oneczna Gromada” dzia³aj¹cej przy
szkole zaprosi³y wszystkich goœci do
wspólnego œpiewania piosenek zucho-
wych i harcerskich. Po czêœci artystycz-
nej dzieci wrêczy³y babciom i dziadkom

Dzieñ Seniora

w³asnorêcznie przygotowane prezenty.
Goœcie mieli tak¿e okazjê ogl¹daæ por-
trety babæ i dziadków wykonane przez
przedszkolaków.
Mamy uczniów przygotowa³y kawê
i pyszne wypieki. Spotkanie up³ynê³o
w mi³ej , serdecznej atmosferze, tak¿e
dziêki kolêdom i piosenkom biesiadnym
zaœpiewanym przez rodziny: Kozaków,
Apolinarskich, Franków i Kaczor.

B.£.
Fot. archiwum

Styczeñ jest miesi¹cem corocznego
spotkania burmistrza Œmigla z so³tysami
i przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedlo-
wych miasta. W spotkaniu, które odby³o
siê 22 stycznia w Centrum Kultury,
uczestniczyli równie¿ Jan Józefczak –
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej oraz
Maciej Wiœniewski – sekretarz Œmigla.
Priorytetow¹ spraw¹, która zosta³a omó-
wiona przez burmistrza Wiktora Snelê
w czasie spotkania, by³ bud¿et gminy na
2008 r., a w tej kwestii przede wszystkim
inwestycje zwi¹zane z jej wodoci¹gowa-
niem. Omówione zosta³y równie¿ zasa-
dy dofinansowania w nowym roku przy-
domowych oczyszczalni, a tak¿e zasady

Noworocznie z so³tysami

utrzymania na wioskach terenów zielo-
nych, m.in. trawników przy salach wiej-
skich, czy boiskach.
Wa¿n¹ dla so³tysów okaza³a siê kwestia
organizacji na wsiach imprez dla dzieci

i pomoc w jej przygotowaniu udzielona
przez Centrum Kultury w Œmiglu. Oka-
zuje siê bowiem, ¿e przy tak du¿ej iloœci
so³ectw Centrum Kultury boryka siê
z brakiem wolnych terminów w swoim
kalendarzu, a ka¿da z wiosek chce choæ
jeden festyn dla dzieci zorganizowaæ.
Burmistrz zaproponowa³, aby w takiej
sytuacji siêgn¹æ po inne rozwi¹zania, jak
pomoc miejscowej szko³y czy organiza-
cji spo³ecznej.
Ponadto sekretarz miasta przedstawi³
harmonogram spotkañ sprawozdaw-
czych Rad So³eckich, w których po raz
pierwszy bêd¹ uczestniczyæ równie¿ bur-
mistrz, jego zastêpca, skarbnik i sekre-
tarz.

tekst i fot. A. Kasperska

proszenie przyjêli tak¿e ksi¹dz kanonik
Z. Fengler i przewodnicz¹ca Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich w Bronikowie S. Rydli-
chowska. Goœcie i seniorzy mieli okazjê
obejrzeæ przedstawienie „Na Olim-

pie”w wykonaniu kó³ka teatralnego, po-
kazy cyrkowe zaprezentowane przez kla-
sy 0, I, II i III nauczania zintegrowanego
oraz tañce – salsa, latino, walc angielski.

Zespó³ Szkó³ w Bronkowie
Fot. Archiwum szko³y
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Czy jest prawd¹, ¿e muzyka zbli¿a
ludzi? Myœlê, ¿e 115-lecie chóru „Harmo-
nia” w Œmiglu jest tego dobrym przyk³a-
dem. Ju¿ tyle lat chórzyœci wraz z kolej-
nymi dyrygentami dzielili i dziel¹ pasjê
œpiewania.

3 stycznia 2008 r. by³ dla chórzystów
szczególnym dniem. Wraz z sympatyka-
mi i zaproszonymi goœæmi mogliœmy spo-
tkaæ siê w sali Centrum Kultury w Œmi-
glu i œwiêtowaæ kolejny jubileusz. Uœwiet-
ni³o go wyst¹pienie Jana Pawickiego, któ-
ry, otwieraj¹c przed nami kolejne strony
historii chóru, przybli¿a³ ¿ycie naszych
œpiewaczych przodków. Ju¿ dziœ zgodnie
z zapewnieniem mówcy zapraszam do
lektury dziejów chóru, która uka¿e siê

Po³¹czy³a nas pasja œpiewania.
na ³amach „Witryny Œmigielskiej”. Uzu-
pe³nieniem ciekawego wyk³adu by³a pre-
zentacja multimedialna przygotowana
przez druhny Kamilê Grock¹ i Justynê
Ziegler. Wyszukane z kroniki chóru zdjê-
cia jeszcze raz pozwoli³y nam prze¿yæ
wspania³e chwile. Nie zabrak³o te¿ nutki
nostalgii i zadumy w przywo³ywanych
wspomnieniach o tych, których ju¿ nie
ma wœród nas.
Wa¿nym dla chórzystów wydarzeniem ju-
bileuszu by³o odznaczenie Z³otym Meda-
lem za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ chóru
„Harmonia” w Œmiglu. Aktu odznaczenia
dokona³ prezes PZCHiO Tadeusz Pa-
procki.
Nastêpnie zaprzyjaŸnione chóry, organi-

zacje i honorowi goœcie, sk³adaj¹c ¿ycze-
nia, dawali dowody sympatii naszej mu-
zycznej dzia³alnoœci.
¯eby tradycji sta³o siê zadoœæ, a jubilaci
¿yli d³ugo i zdrowo, na zakoñczenie wszy-
scy obecni wznieœli toast lampk¹ szam-
pana, a 115-latki odœpiewa³y specjalnie
przygotowany na t¹ okazjê szampañski
„Czardasz”
Na zakoñczenie prezes chóru Krystyna
Schulz zaprosi³a goœci na poczêstunek do
restauracji „Marta” w Œmiglu.

Pami¹tkowe zdjêcie zachowamy
w naszej kronice. Niech poczeka do na-
stêpnego jubileuszu, czego sobie, wszyst-
kim chórzystom i Pañstwu ¿yczê.
Wszystkim tym, którzy pomogli nam
w przygotowaniu jubileuszu serdecznie
dziêkujemy.

Kronikarz chóru K. Grocka

Towarzystwo Œpiewaków Polskich „Harmonia” w Œmiglu
 w latach 1893-1945

2 lutego 2008 roku minê³a 115. rocz-
nica powstania Towarzystwa Œpiewaków
Polskich „Harmonia” w Œmiglu. W zwi¹z-
ku z tym wydarzeniem warto przypo-
mnieæ pewne fakty. Druga po³owa XIX
i pocz¹tek XX wieku to w Wielkopolsce
okres wielow¹tkowej walki o utrzymanie
to¿samoœci narodowej, a w jej ramach
jêzyka polskiego. Wa¿nym obszarem tej
walki by³o zachowanie religii katolickiej.
Warto choæby wspomnieæ sprawê Kul-
turkampfu czyli s³ynnych ustaw majo-
wych z 1873 roku. D¹¿eniem zaborcy
pruskiego by³o wynarodowienie ludno-
œci polskiej, a celowi temu s³u¿y³a m.in.
szko³a, w której z roku na rok zaostrza³a
siê walka o zachowanie jêzyka polskie-
go. W efekcie doprowadzi³o to do zapo-
mnianego dziœ powszechnego strajku
szkolnego w latach1906/07, w którym
wspania³¹ patriotyczn¹ postawê wykaza-

³y dzieci polskie i ich rodzice. Echa tego
strajku rozesz³y siê nie tylko w pozosta-
³ych zaborach, ale w ca³ej Europie. Jed-
nym ze sposobów zachowania jêzyka pol-
skiego by³ rozwój polskiej kultury mu-
zycznej. W opracowaniu „Dzieje Wielko-
polski” napisano m.in., ¿e „Wielkopolska
znajdowa³a siê z jednej strony na mar-
ginesie ¿ycia muzycznego Niemiec,
a z drugiej zaœ strony by³a odizolowana
od g³ównych nurtów muzyki polskiej –
Warszawy, Lwowa i Krakowa”. St¹d mia³
wynikaæ jej prowincjonalny charakter.
¯ycie muzyczne wyra¿a³o siê wówczas
w rozwiniêtym r uchu amatorskim,
a szczególnie ruchu œpiewaczym. Po-
wsta³y liczne zespo³y chóralne mieszane,
mêskie i rzadziej ¿eñskie. Ich cz³onkami
byli rzemieœlnicy, drobni kupcy i urzêd-
nicy, a na wsiach ch³opi. Powstawa³y
œwieckie stowarzyszenia œpiewacze oraz

chóry koœcielne. Ich celem by³o propa-
gowanie pieœni polskiej, a przez to jêzy-
ka polskiego i jego obrona przed dzia³a-
niami germanizacyjnymi. W 1892 roku
powsta³ w Poznaniu Zwi¹zek Kó³ Œpie-
wackich Polskich, do którego w 1913
roku nale¿a³y 123 ko³a, w tym od 1903
roku tak¿e chór œmigielski. Zwi¹zek wy-
dawa³ w³asne pismo „Œpiewak”, a swoim
dzia³aniem obj¹³ nie tylko Wielkopolskê
ale tak¿e Œl¹sk, Pomorze, Westfaliê i Nad-
reniê. Systematycznie organizowano
zjazdy kó³ œpiewaczych, których prze-
bieg mia³ wydŸwiêk polityczny. Has³em
zwi¹zku od 1896 roku by³o zawo³anie
„Czeœæ pieœni ”, które w domyœle doty-
czy³o oczywiœcie pieœni polskiej.
Jak sprawy te przebiega³y w Œmiglu? Za-
chowa³ siê orygina³ statutu stowarzysze-
nia z  2.02.1893 roku, które powsta³o
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w Œmiglu i przyjê³o nazwê funkcjonuj¹c¹
bez zmian do 1939 roku - Towarzystwo
Œpiewaków Polskich „Harmonia”. Pod
treœci¹ statutu przed³o¿onego ówcze-
snym w³adzom podpisali siê: Wincenty
Kiedrowski, Alojzy Wojciechowski, Józef
Stachowiak i Marcin Wojciechowski. Sta-
tut, oczywiœcie napisany w jêzyku nie-
mieckim, zawiera cele dzia³ania stowa-
rzyszenia, w³adze i sposób funkcjonowa-
nia. Warto wspomnieæ, ¿e nazwa „Har-
monia” by³a wówczas popularna. Nosi³
j¹ m.in. powsta³y w 1886 roku chór
w Grodzisku Wlkp., który niestety dziœ
nie istnieje, a tak¿e w Buku.
W tamtych czasach ka¿de publiczne wy-
st¹pienie wymaga³o zgody w³adz policyj-
nych i dlatego w³adze chóru 24.03.1893
roku prosi³y policjê o zgodê na wystêp.
W programie przewidywano prezentacjê
takich pozycji jak: Wesele na Pr¹dniku,
S³owiczek, Mazurek, Krakowiak i Bigos.
Kolejny wystêp da³ chór 25.06.1893 roku
w Czaczu. W aktach znajduje siê tak¿e
oryginalny i piêkny plakat informuj¹cy,
¿e „w niedzielê 25.04.1897 roku o godzi-
nie 8 wieczorem, na sali Strzelnicy odbê-
dzie siê przedstawienie teatralne”.
W pierwszej czêœci przedstawiono sztu-
kê „Przyb³êda”, a w drugiej „¯yd w becz-
ce”. Dochód by³ przeznaczony na cel do-
broczynny. Cena biletów za I miejsce wy-
nosi³a 1,50 UMK, za II miejsce 1 UMK,
za III miejsce 50 fenigów, za miejsce na
galerii 0,30 fenigów. Bilety by³y do naby-
cia u p. Kruczkowskiego i w hotelu „Ka-
iserhof” u p. Kurczewskiego. Po zakoñ-
czeniu przedstawienia przewidziano za-
bawê z tañcami. Na plakacie znajdowa³a
siê tak¿e proœba: „Uprasza siê na sali

i w przyleg³ym pokoju tytoniu nie paliæ.”
W okresie dzia³alnoœci stowarzyszenia
zgodnie ze statutem zmienia³y siê suk-
cesywnie jego w³adze. I tak w 1898 roku
prezesem towarzystwa licz¹cego wów-
czas 53 cz³onków by³ ks. Julian Filach,
wiceprezesem W³adys³aw Kruczkowski,
dyrygentem Alojzy Wojciechowski, se-
kretarzem Wawrzyniec £uczkowski, bi-
bliotekarzem Maciejewski, porz¹dko-
wym Miko³aj Skoracki i chor¹¿ym Jakub
Furmanek. Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e to-
warzystwo od 1894 roku posiada³o swój
w³asny sztandar, z którym wystêpowa³o
podczas oficjalnych uroczystoœci. Sztan-
dar ten zosta³ w 1939 roku skonfiskowa-
ny przez w³adze niemieckie. W 1908 roku
w sk³ad nowego zarz¹du wchodzi³y na-

stêpuj¹ce osoby: prezesem by³ kupiec
W³adys³aw Radzimoski, a cz³onkami Mi-
ko³aj Skoracki, Alojzy Wojciechowski,
Chryzostom Apolinarski, Feliks Hoff-
mann, Maksymilian Stachowiak, Jakub
Furmanek i Stanis³aw Rex.
Dokumenty sporz¹dzone przed I wojn¹
œwiatow¹ koñcz¹ siê 24.07.1911 roku.
Chór do 1912 roku by³ tylko mêski, w ko-
lejnych latach przyjmowano tak¿e kobie-
ty. Dzia³alnoœæ towarzystwa wymaga³a
œrodków finansowych na zakup nut,
œpiewników, strojów, przejazdy itd. Œrod-
ki te uzyskiwano g³ównie ze sprzeda¿y
biletów na zabawy taneczne, przedsta-
wienia teatralne. Dowodem na zrozumie-
nie zadañ, jakie mia³o do spe³nienia to-
warzystwo, niech bêdzie wypowiedŸ
mieszkañca Œmigla zamieszczona w Ku-
rierze Poznañskim z 7.06.1906 roku:
„Najpiêkniejszym zabytkiem narodu na-
szego jest pieœñ polska. Pieœñ bowiem
ma ogromne znaczenie w ¿yciu narodu.
Pieœni i melodie polskie nale¿¹ do naj-
cenniejszych klejnotów skarbnicy nasze-
go ducha oraz s¹ dowodem jego bogac-
twa i piêknoœci niezrównanej. Mamy pie-
œni tak piêkne i wznios³e sw¹ melodyjno-
œci¹, ¿e œmia³o powiedzieæ mo¿emy i¿
¿aden naród takich nie posiada. Pieœñ
polska to duch narodu, to skarb nieprze-
brany, to piêkno niezrównane. W pieœni
jest wiara i duch narodu”. Dalej autor
pisze: „ Ko³o œpiewackie Harmonia
w Œmiglu rozumiej¹c donios³oœæ œpiewu
polskiego a id¹c œladem bratnich kó³
œpiewaczych, wziê³o sobie za zadanie
o ile si³ starczy szerzyæ i daæ poznaæ szer-
szej publicznoœci te piêkne melodie pie-
œni naszych polskich i jak inne lata, tak

W przedstawieniu „Damy i huzary”.

Lata trydzieste. Chórzyœci wystêpuj¹ w przedstawieniu teatralnym.
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i w tym roku urz¹dza w niedzielê 16 b.m.
w pobli¿u Œmigla, w ogrodzie p. Adam-
czewskiego(dawniejszej winnicy p. Ge-
islera) wielki koncert ludowy.”
Wybuch I wojny œwiatowej przerwa³ in-
tensywn¹ dzia³alnoœæ towarzystwa. Kilku
cz³onków wziê³o udzia³ w Powstaniu
Wielkopolskim. Wkrótce po odzyskaniu
niepodleg³oœci odby³o siê 14 marca 1920
roku walne zebranie, na którym Wawrzy-
niec £uczkowski zosta³ wybrany preze-
sem, a dyrektorem kolejny raz Alojzy
Wojciechowski. Chór liczy³ wtedy 111
osób. W wyniku kolejnych wyborów, któ-
re przeprowadzono 2.02.1922 roku,
ukonstytuowa³ siê kolejny zarz¹d w sk³a-
dzie m.in.: prezes Symforian Larek, wi-
ceprezes W³adys³aw Benyskiewicz, se-
kretarz Stanis³aw Tasiemski. W jubile-
uszowym roku 30. rocznicy powstania
towarzystwa w sk³ad zarz¹du wchodzili
m.in.: prezes ks. Stanis³aw Nowak oraz
cz³onkowie Stanis³aw Tasiemski, Franci-
szek Urbaniak, Jakub Furmanek, Anto-
ni Skoracki. Uroczystoœci zwi¹zane z ju-
bileuszem mia³y bardzo okaza³y prze-
bieg. 21 lipca 1923 roku zwrócono siê do
w³adz o wyra¿enie zgody na zbudowanie
bram tryumfalnych na trasie przewidy-
wanego pochodu z rynku do Strzelnicy.
Przewidywano nastêpuj¹cy program uro-
czystoœci: zbiórka, uroczysta msza œw.,
zebranie jubileuszowe, pochód przez
miasto, wystêpy chórów i zabawa tanecz-
na o 900 wieczorem. Zgodê oczywiœcie
otrzymano, ale zaznaczono, ¿e dzieciom
do lat 17 nie wolno wchodziæ do miejsca,
gdzie odbywa siê zabawa. Pan Jerzyk –
rzeŸnik otrzyma³ zgodê na sprzeda¿ tam
kie³basy. Ze sprawozdania z uroczysto-
œci wynika, ¿e po uroczystej mszy œw.
odprawionej przez ks. Stanis³awa Nowa-

ka zebrani udali siê do Strzelnicy. Wybra-
no tam marsza³ka zebrania, którym zo-
sta³ delegat z Poznania. Po wrêczeniu
dyplomów zas³u¿onym cz³onkom i z³o¿e-
niu ¿yczeñ zebrani zaœpiewali „Bo¿e, coœ
Polskê”. W koncercie który rozpocz¹³ siê
o godz. 1700, oprócz gospodarzy uczest-
niczy³y chóry z Bojanowa, Czarkowa,
Nac³awia, „Lutnia” i „Moniuszko” z Ko-
œciana oraz „Dembiñski” z Leszna. Prze-
bieg uroczystoœci mia³ niew¹tpliwie du¿e
znaczenie propagandowe, gdy¿ liczba
cz³onków towarzystwa wydatnie wzros³a
– 29.09.1923 roku wynosi³a 166 osób.
Warto przypomnieæ kolejn¹ uroczystoœæ
z okazji 39. rocznicy powstania. Wed³ug
sprawozdania jej przebieg wygl¹da³ na-
stêpuj¹co: „Z okazji 39 rocznicy istnienia
przypadaj¹cej 2 b.m. Towarzystwa Œpie-
wu „Harmonia” odprawi³ ks. patron prob.
Nowak o godz. 1030 uroczyst¹ mszê œw.
na intencje Towarzystwa. Podczas mszy
œw. wykona³o Towarzystwo Œpiewu prze-
piêkne pieœni. O godz. 1600 odby³o siê
w Strzelnicy roczne walne zebranie przy
udziale oko³o 100 osób t.j. cz³onków i go-
œci. Zebranie zagai³ d³ugoletni prezes
p. W³adys³aw Bromka. Po zagajeniu od-
œpiewano pieœni pt. „Or³y Soko³y”. Do
prezydium zebrania powo³ano ks. Nowa-
ka, a do pióra p. Józefa Hudaka. Z relacji
prezesa za rok 1931 wynika, ¿e Towarzy-
stwo pomyœlnie siê rozwija, czego dowo-
dem jest, ¿e z roku 1929/30 przesz³o
cz³onków 120,a z roku 1930/31 110 cz³on-
ków, a obecnie liczy 85 czynnych i 49 nie-
czynnych. Razem jest cz³onków 134.
W roku sprawozdawczym odby³y siê 62
lekcje œpiewu z przeciêtn¹ obecnoœci¹ 45
osób. Zebrañ plenarnych by³o 8. Dochód
Towarzystwa w 1931 roku wynosi³
1136,72, a rozchód 657,73 z³. Jako no-

wych cz³onków przyjêto p. Krystynê Gro-
nowsk¹ i p. Rosolskiego.”
W tym miejscu warto przybli¿yæ postaæ
W³adys³awa Bromki, który by³ prezesem
przez wiele lat przed II wojn¹ œwiatow¹
ale tak¿e po jej zakoñczeniu. W. Bromka
urodzi³ siê w 1890 roku w Inowroc³awiu
jako syn Macieja i Franciszki z Rych³ow-
skich. W okresie Powstania Wlkp. by³
w stopniu sier¿anta dowódc¹ plutonu
w kampanii œmigielskiej. Z zawodu by³
kupcem, dyrektorem Banku Ludowego
w Œmiglu. Zmar³ w 1957 roku.
W czasie walnego zebrania uczczono pa-
miêæ zmar³ych d³ugoletnich cz³onków
Towarzystwa t.j. Antoniego Drótkowskie-
go i W³adys³awa Benyskiewicza. W dniu
zebrania towarzystwo liczy³o 105 cz³on-
ków. Ze sprawozdania za 1936 rok wyni-
ka, ¿e przeprowadzono w nim 30 lekcji
œpiewu, dano 12 wystêpów, odby³y siê
4 zebrania plenarne i 2 wyk³ady. Przyk³a-
dem programu wystêpu chórowego jest
prezentacja z dnia 24 wrzeœnia 1924 roku.
Wieczór pieœni sk³ada³ siê z dwóch czê-
œci. W pier wszej wykonano pieœni:
„Dzwonek w lesie” Moniuszki, „Ko³ysan-
kê” Godarda, „Trubadura”, ariê Verdie-
go, „Starego kaprala” Moniuszki. W dru-
giej czêœci zaprezentowano: „Tam
w ogródeczku” Kwaœnika, Traviatê Ver-
diego, „Straszny dwór” Moniuszki, „Przy-
sz³a kryska na Matyska” E. Ponieckie-
go. Jak ju¿ wspomniano, towarzystwo
oprócz prezentacji pieœni organizowa³o
wiele przedstawieñ, sztuk teatralnych.
I tak niebywa³e powodzenie mia³a przed-
stawiona 8.04.1937 roku sztuka „Dziew-
czê z chaty za wsi¹”. Tego samego roku
z okazji œwiêta 3 Maja towarzystwo przed-
stawi³o jednoaktówkê „Œwiêto 3 Maja”.
Tak by³o co roku. Chór prezentowa³ swo-
je osi¹gniêcia nie tylko w Œmiglu, ale
i w Poznaniu, Gostyniu, Lesznie, Koœcia-
nie. Œpiewa³ w towarzystwie orkiestr
17. Pu³ku U³anów i 55. Pu³ku Piechoty.
Druga wojna œwiatowa przynios³a nie
tylko straty maj¹tkowe, ale i osobowe.
W wyniku wojny œmieræ ponios³o 9 osób.
Wœród rozstrzelanych we wrzeœniu i paŸ-
dzierniku 1939 roku na œmigielskim Ryn-
ku znaleŸli siê cz³onkowie chóru: Igna-
cy Cieœla, Czes³aw Czy¿owski, Zygmunt
Ciesielski, W³adys³aw Pioch, Roman
Przybysz, Maksymilian Stachowiak,
Leon Szymañski. Po zakoñczeniu II woj-
ny œwiatowej trzeba by³o 2 lat, by
20 kwietnia 1947 roku towarzystwo z pre-
zesem W³adys³awem Bromk¹ wznowi³o
dzia³alnoœæ.

Jan Pawicki

Uroczystoœæ powtórnego pogrzebu rozstrzelanych mieszkañców Œmigla.
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Losy mieszkañców Sp³awia w czasie II Wojny Œwiatowej

Stanis³aw Górny

Gdy Niemcy zaczêli w Rosji marzn¹æ,
szyliœmy dla wojska kamizelki z króli-
czych skórek, ale niewiele im to pomo-
g³o.
Z pocz¹tkiem 1944 roku dosta³em zawe-
zwanie na Arbeitsamt do Koœciana. We-
zwanych nas z powiatu koœciañskiego
by³o 50 m³odych ch³opaków. Wyznaczy-
li nam dzieñ, na który mamy siê wsta-
wiæ, zabraæ mieliœmy rzeczy osobiste
i ¿ywnoœæ na dwa dni. By³o du¿o ze Œmi-
gla, Czacza, Koszanowa. Pamiêtam nie-
które nazwiska: Sadowski, Sikora, Ma³ek
Kaziu ze Œmigla, dwóch braci Lewandow-
skich – ojciec pantoflarz i inni. Gdy na
wyznaczony dzieñ stawiliœmy siê w Ko-
œcianie, zaprowadzono nas na dworzec
kolejowy i czekaliœmy na wagon, który
mia³ byæ doczepiony, abyœmy byli razem.
Wagonu jednak nie doczepiono i kazano
nam wsiadaæ do poci¹gu. Poci¹g by³ bar-
dzo przepe³niony, ale ka¿dy siê pcha³ na
si³ê, bo taki by³ rozkaz. Niemcy, którzy
siedzieli w poci¹gu, byli oburzeni: gdzie
siê pchamy? I jeszcze ka¿dy z walizk¹?
Jakoœ siê za³adowaliœmy i poci¹g ruszy³
w stronê Poznania, ale nie by³o wiado-
mo, gdzie dalej. W Poznaniu przez g³o-
œniki podano, ¿e mamy wysiadaæ. Kon-
wojent ustawi³ nas na peronie, policzy³
i wyprowadzi³ przed dworzec. Tam cze-
ka³ na nas tramwaj (pierwszy raz jecha-
³em tramwajem i pierwszy raz by³em
w Poznaniu), za³adowaliœmy siê i rusza-
my. ZawieŸli nas na Górczyn, do obozu
przejœciowego. Tam na s³omie spêdzili-
œmy noc, prawie nikt nie spa³, ka¿dy
myœla³, co z nami zrobi¹. Rano kazali nam
siê rozebraæ do naga, skórzane rzeczy
osobno, i wziêli nas do ³aŸni do odwsza-
wienia pod prysznicem. Na koñcu oblali
nas, nie wiem czym, jakby naft¹ i prze-
szliœmy do nastêpnego baraku, w którym
ju¿ by³y nasze ubrania bardzo wygniecio-
ne, bo przesz³y parowanie. Walizki i inne
nasze przedmioty te¿ tam ju¿ by³y. Ka¿-
dy otrzyma³ numer –prawdziwy niemiec-
ki (ornung) porz¹dek. [...] Gdy samo-
chód zwolni³ i skrêci³ w bok, przez szpa-
rê zauwa¿y³em napis TUKAN. Wiedzia-
³em z gazet, ¿e to fabryka myd³a na Sta-
ro³êce w Poznaniu.
Gdy samochód siê zatrzyma³, kazano
nam wysi¹œæ. Patrzê – a tu ca³y plac za-
walony oponami (poznañski STOMIL).
[...] Rano na godzinê 6.00 do pracy. Naj-
pierw chcieli mnie przeznaczyæ na wul-

Poni¿szy tekst, autorstwa wieloletniego so³tysa Sp³awia Stanis³awa Górnego, jest fragmentem opracowania maj¹-
cego charakter pamiêtnika i biogramu pt. „Dzieje wsi Sp³awie – ¿ycie jej mieszkañców i mój ¿yciorys”. Materia³ do
druku przygotowa³ Hubert Zbierski.

kanizacjê opon rowerowych, ale nie
nadawa³em siê, by³a tam wielka gor¹cz-
ka. Dali mnie na wulkanizacjê opon sa-
mochodowych i samolotowych. [...] Nie
by³a to ciê¿ka praca, ale bardzo brudna,
na trzy zmiany, po 8 godzin. Wszystko
by³oby dobrze, tylko jedzenie kiepskie
i za ma³o: pó³ kg chleba na dzieñ zjad³o
siê na kolacjê, a rano popi³o siê kaw¹ i do
pracy. Obiad by³ w sto³ówce na terenie
fabryki, bardzo cienka zupka. [...] W mia-
rê zbli¿ania siê frontu wschodniego by³o
coraz lepiej. Niemców brano do wojska,
a fabryk¹ kierowali Polacy, chocia¿ te¿
siê trafiali s³u¿alcze podchlebki. [...]
Nadszed³ 20 styczeñ 1945 roku. Praco-
wa³em na zmianie popo³udniowej. Obser-
wujemy, co siê dzieje. Tak zwani wach-
mani wynosz¹ z biur w koszach doku-
menty do kot³owni i pal¹. Jeden z nich
przyszed³ na oddzia³ i powiedzia³, aby-
œmy wszystkie opony, które s¹ w prasach
i kot³ach [...]
wyjêli, ale nastêpnych ju¿ nie wk³adali.
To nas bardzo ucieszy³o. [...] Gdy to zro-
bimy, mamy opuœciæ fabrykê. Kot³ownia
ju¿ by³a wygaszona i w ³aŸni by³a tylko
zimna woda. W baraku te¿ by³a tylko zim-
na, a trzeba zaznaczyæ, ¿e mróz by³ wte-
dy 20 stopni. [...]
I tak czekamy na poci¹g. Oko³o 2200 nad-
jecha³ [...], ale trwa³o to tak d³ugo, ¿e
o godz. 7. byliœmy na stacji w Starym Bo-
janowie. Bardzo w nim zmarz³em, ale jak
z niego wyszed³em, to ju¿ nie patrzy³em
drogi, tylko przez pola szed³em do Sp³a-
wia. Gdy wszed³em do domu, siostra kar-
mi³a œwinie, a ojciec siê ubiera³, dopiero
wsta³. Z mego powrotu bardzo siê ucie-
szyli, a ja zaraz po³o¿y³em siê do ³ó¿ka,
by siê rozgrzaæ. Paliæ nie by³o czym.
Wieczorem z siostr¹ poszliœmy do s¹sia-
da po trochê wêgla. Tam byli sami nie-
mieccy parobcy. Niemcy uciekli 20, a to
by³o 22 stycznia. Kazali im zostaæ i dbaæ
o inwentarz, bo oni wróc¹. Tak siê jed-
nak nie sta³o.
Rankiem 27 stycznia przyszli od strony
Karmina czerwonoarmiœci i tak samo jak
Niemcy zajmowali Sp³awie, tak teraz
2 ¿o³nierzy radzieckich przesz³o przez
wieœ. Gdy mnie zobaczyli w ³ó¿ku, to je-
den z nich chcia³ mnie zastrzeliæ, myœla³,
¿e ranny german. Drugi rozumia³ po
polsku i z ojcem siê dogada³. A ja ju¿ wte-
dy zacz¹³em chorowaæ i chorowa³em pra-
wie 5 lat. Tak skoñczy³a siê okupacja nie-

miecka, a zaczê³a radziecka.
Gospodarze zaczêli wracaæ. Pierwszy
wróci³ so³tys Olejnik z synem i synow¹.
Oni byli ko³o Warszawy. Gdy front siê
przesun¹³ nad Odrê, kupi³ konia i wóz,
za³adowa³ rodzinê i jechali do domu. Spie-
szy³ siê, bo mia³ ciê¿arn¹ ¿onê.
A potem wracali kolejno inni. NajpóŸniej
wróci³ Bia³y. On te¿ by³ ko³o Warszawy.
Mia³ konia i gdy front wschodni siê zbli-
¿a³, za³adowa³ rodzinê i chcia³ wróciæ
w swoje strony, ale Niemcy nie pozwoli-
li. Nie chcieli, aby siê wyda³o, ¿e ju¿ tak
daleko siê wycofali. Zabrali Bia³ego z ro-
dzin¹ i wywieŸli w g³¹b Niemiec pod ho-
lendersk¹ granicê, sk¹d po zakoñczeniu
wojny mia³ trudnoœæ dostaæ siê do domu.
Przez jakiœ czas jego gospodarstwo pro-
wadzi³ siostrzeniec z Wyskoci p. Ga³ka.
Wszyscy rolnicy tak kolejno wracali. Po
p. Nowakow¹ Katarzynê pojecha³ najstar-
szy syn Kozicy Stanis³aw, mój rocznik.
Ona chorowa³a i dlatego musia³ po ni¹
jechaæ. Przyjecha³a razem z córk¹, ale po
kilku dniach zmar³a. Jej m¹¿ Andrzej,
który by³ u nas po jej wysiedleniu, do¿y³
jeszcze do powrotu syna z niewoli nie-
mieckiej i potem te¿ zmar³.
Nie napisa³em, w które rejony Polski byli
wysiedlani ze Sp³awia. Pierwsze 6 rodzin
w Lubelskie do miejscowoœci Rudnik
i okolice Ulanowa, po wioskach blisko
Sanu.
Gdy ju¿ rolnicy wrócili z wysiedlenia, to
siê bardzo cieszyli, ¿e ju¿ s¹ w domu na
swoim.
Nie by³o koni, bo Niemcy je zabrali, jak
uciekali, ale jeden kupi³ konia, drugi wo³u
i tak wspólnymi si³ami ziemiê na wiosnê
obsiano. [...]

Zespó³ Szkó³ w Bronkowie nie zapo-
mnia³ o swoich uczniach w czasie ferii
zimowych. Aby zagospodarowaæ im cie-
kawie czas wolny, zorganizowano ró¿ne
zajêcia. Odbywa³y siê one w œwietlicy
szkolnej, w sali komputerowej oraz sali
gimnastycznej. Zaplanowano miêdzy in-
nymi balik karnawa³owy dla najm³od-
szych, dyskotekê, zajêcia jêzykowe oraz
gry i zabawy ruchowe.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie

Szko³a uczniom
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11 stycznia o godzinie 1200 na Placu
Rozstrzelanych rozleg³y siê dŸwiêki hym-
nu narodowego. W ten sposób rozpocz¹³
siê apel poleg³ych upamiêtniaj¹cy wy-
marsz Œmigielskiej Kompanii do walki
w Powstaniu Wielkopolskim. Zebranych
powita³a komendantka Hufca ZHP Œmi-
giel Magdalena Stachowska: 11 stycznia
1919 roku wymaszerowa³a z tego miejsca
Kompania Œmigielska, aby wzi¹æ udzia³
w walkach Powstania Wielkopolskiego.
Spotykamy siê dzisiaj, po 80 latach, aby
uczciæ tê historyczn¹ chwilê.
Rys historyczny Powstania Wielkopol-
skiego oraz udzia³u w nim œmigielan
przedstawi³a hm. Barbara £awniczak,
przypominaj¹c nazwiska osób szczegól-
nie zas³u¿onych, m.in. Ksawerego Spe-
icherta, Boles³awa P³ócieniaka, Stanis³a-

Uczczono Œmigielsk¹ Kompaniê

wa Kêdzierskiego.
Nastêpnie apel poleg³ych odczyta³ hm.
Ryszard Duda. Przyby³e delegacje z³o¿y-
³y pod obeliskiem wi¹zanki kwiatów.
Harcerze pamiêtali równie¿ o hm. Zbi-
gniewie £ukomskim, sk³adaj¹c kwiaty
pod obeliskiem poœwiêcon¹ jego pamiê-
ci.
Na uroczystoœæ przyby³y poczty sztanda-

rowe Hufca ZHP Œmigiel, Krêgu Star-
szych Harcerzy Seniorów oraz Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i WiêŸniów Politycznych – Ko³o w Œmi-
glu. Obecna by³a liczna grupa harcerzy
ze Œmigla i ¯egrówka. Przybyli tak¿e
cz³onkowie Krêgu Starszych Harcerzy
Seniorów.
Serdecznie dziêkujemy dyrekcji Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Podsta-
wowej w Œmiglu za mo¿liwoœæ uczestni-
czenia m³odzie¿y w tej lekcji historii.
Organizatorem uroczystoœci by³a Ko-
menda Hufca ZHP Œmigiel, a przygoto-
wa³a j¹ komendantka phm. Magdalena
Stachowska.
Serdecznie dziêkujemy Centrum Kultu-
ry, Zak³adowi Gospodarki Komunalnej,
Stra¿y Miejskiej oraz Policji w Œmiglu za
pomoc w organizacji uroczystoœci.

M.S.

Ju¿ po raz piêtnasty zuchy i harcerze
z 2. ŒDH „S³oneczna Gromada” im. Jan-
ka Bytnara „Rudego” w ¯egrówku wyje-
chali podczas ferii na trzydniowe zimo-
wisko do Leszna. G³ównym celem wyjaz-

S³oneczne zimowisko
du by³o podsumowanie pó³rocznej pra-
cy harcerskiej i integracja dru¿yny.
W czasie zimowiska zuchy i harcerze
uczyli siê podstawy pierwszej pomocy,
robienia wêz³ów, terenoznawstwa, szy-
frów, poznawali ¿yciorys bohatera dru-
¿yny i uczestniczyli w grach harcerskich.
Wieczory up³ywa³y im na pl¹saniu i œpie-
waniu piosenek . Tradycyjnie ju¿ aktyw-
nie spêdzili czas na p³ywalni „Akwawit”
oraz popo³udniowych zwiadach po mie-
œcie. Zuchy odwiedzi³y wystawê Marka
Januszewskiego oraz ratusz, w którym
spotka³y siê z prezydentem miasta Lesz-
na Tomaszem Malepszym. Ostatni dzieñ
uczestnicy zimowiska spêdzili na stadio-

nie, w minizoo oraz krêgielni. Do domów
wrócili trochê zmêczeni, ale bardzo za-
dowoleni.
Opiekun dru¿yny hm Barbara £awniczak

Dru¿ynowa p.w.d. Anna £awniczak
Fot. archiwum

4 lutego harcerze z 9. DH w Starym
Bojanowie zaprosili do wspólnej zabawy
w sali wiejskiej dzieci, rodziców i dziad-
ków. Z zaproszenia skorzysta³o kilkadzie-
si¹t maluchów z opiekunami. Harcerze
przygotowali ma³e pole biwakowe z na-
miotem, choinkami, mena¿kami i œpiwo-
rami, które cieszy³o siê du¿ym powodze-
niem wœród najm³odszych ch³opców.
Powitali goœci po harcersku – w krêgu,
zabawa rozpoczê³a siê równie¿ w harcer-
skim stylu, bo pl¹sami, do których chêt-
nie przy³¹czyli siê te¿ prawie wszyscy ro-
dzice i dziadkowie. Prócz zabaw tanecz-
nych druhny i druhowie zorganizowali
tor przeszkód dla maluchów (uk³adanka
logiczna, puzzle, przejœcie po czwora-
kach pod „mostem” z krzese³ i rzut har-
cerskim beretem do celu), konkurs pla-

Harcerska zabawa
styczny, tradycyjne karnawa³owe kon-
kursy na najciekawsz¹ maskê i przebra-
nie oraz wiele zabaw integracyjnych
w duchu pedagogiki zabawy. Najwiêksza
kolejka, mimo pocz¹tkowego onieœmie-
lenia dzieci, ustawia³a siê do punktu cha-
rakteryzacji – tam „doœwiadczone maki-
ja¿ystki” w harcerskich mundurach ma-
lowa³y dzieciêce twarze i rêce specjalny-
mi kredkami w najwymyœlniejsze wzory
– zawsze zgodnie z ¿yczeniem ma³ego
klienta. Za udzia³ w konkursach dzieci
zosta³y obdarowane s³odyczami, kredka-
mi, kolorowymi o³ówkami i d³ugopisami,
a na zakoñczenie wszyscy otrzymali pa-
mi¹tkowe dyplomy.
Impreza nie odby³aby siê, gdyby nie
wsparcie organizacyjne i finansowe Rady
So³eckiej i Pana Wies³awa Kasperskiego,

so³tysa Starego Bojanowa, Komendy
Hufca ZHP w Œmiglu oraz rodziców har-
cerzy i sponsorów, którzy ofiarowali du¿¹
czêœæ s³odyczy i artyku³ów plastycznych.
Serdecznie dziêkujemy i zapraszamy za
rok!
9. Dru¿yna Harcerska w Starym Bojanowie
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4 stycznia - Œmigiel
Ok. godz. 1705 w Œmiglu zatrzymano 61-
letniego mieszkañca powiatu grodziskie-
go, kieruj¹cego Fiatem 126. Badanie wy-
kaza³o 1,2 promila alkoholu w organi-
zmie kierowcy.

10 stycznia – gm. Œmigiel
Zatrzymano trzech mieszkañców gm.
Œmigiel, którzy – jak wynika z ustaleñ –
w okresie ostatnich trzech tygodni zde-
montowali, ukradli i sprzedali ró¿nego
rodzaju materia³y i urz¹dzenia metalowe
o ³¹cznej wartoœci ponad 11.000 z³. Skra-
dzione na bocznicy w Starym Bojanowie
przedmioty to wyposa¿enie Œmigielskiej
Kolei Dojazdowej. £upem z³odziei pad³y
m.in. elementy po³¹czeñ wagonów i ener-
getyczna skrzynka rozdzielcza. Podejrza-
ni nie trudzili siê, aby ukryæ swój niele-
galny proceder, skradzione elementy
wywozili wózkiem „na raty” do najbli¿-
szego punktu z³omu.
Zatrzymani mê¿czyŸni maj¹ 21,23 i 31 lat,
s¹ mieszkañcami miejscowoœci, przez
które biegnie linia ograbionej w¹skoto-
rówki. Jeden z nich w przesz³oœci by³
karany za przestêpstwa przeciwko mie-
niu. Najm³odszy pracuje, pozostali „imaj¹
siê ró¿nych prac dorywczych”.
Zatrzymanym przedstawiono zarzut kra-
dzie¿y. Za przestêpstwo to grozi kara od
3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolno-
œci. Policja bada tak¿e, czy swoim prze-
stêpczym procederem mê¿czyŸni nie
spowodowali zagro¿enia dla bezpieczeñ-
stwa u¿ytkowników œmigielskiej w¹sko-
torówki. ŒKD to nie tylko turystyczna
atrakcja – kolejka dowozi codziennie
m³odzie¿ do szkó³.
Policjanci bêd¹ tak¿e sprawdzaæ, czy
skradzione przedmioty mia³y wartoœæ
zabytkow¹ oraz czy w³aœciciel punktu
skupu dope³ni³ ci¹¿¹cych na nim obo-
wi¹zków.

11 stycznia – Wonieœæ
Ok. 1230 otrzymano zg³oszenie o kradzie-
¿y telefonu komórkowego w szpitalu
w Wonieœciu. Cz³onek personelu szpita-
la straci³ aparat warty ok. 300 z³, podczas
chwilowej nieuwagi w zwi¹zku z wyko-
nywanymi czynnoœciami s³u¿bowymi.

17 stycznia – Œmigiel
W nocy uszkodzono zamek i stacyjkê
zaparkowanego w Œmiglu Volkswagena
Passata. Pokrzywdzony wyceni³ starty na
ok. 800 z³.

18 stycznia – obwodnica Œmigla
Godzinê – 1000-1100 – trwa³y utrudnienia
w ruchu na obwodnicy Œmigla (K5) zwi¹-
zane z wydobywaniem z rowu przewró-
conego tira. Ciê¿arówka wypad³a z trasy
ok. godz. 500. Kieruj¹cy twierdzi³, ¿e „z³a-
pa³ pobocze” w wyniku oœlepienia przez
inny pojazd.

24 stycznia – ¯egrówko
W nocy w³amano siê do baru w ¯egrów-
ku. Przestêpcy wdarli siê do lokalu, nisz-
cz¹c zabezpieczenia jego tylnego wejœcia.
£upem w³amywaczy pad³y papierosy i al-
kohol o wartoœci ok. 1000 z³ oraz zawar-
toœæ kasy maszyny zrêcznoœciowej – ok.
2000 z³.

25 stycznia – Czacz
Ok. godz. 1045 na ul. 27 stycznia dosz³o
do wypadku drogowego. W zawracaj¹ce-
go Rovera uderzy³ motocyklista. Uczest-
nicy wypadku to mieszkañcy gm. Œmi-
giel. Motocyklista dozna³ rany t³uczonej
podbródka, kieruj¹ca samochodem – po-
wierzchownego urazu g³owy i st³uczenia
d³oni. Kieruj¹cy byli trzeŸwi.

27 stycznia – gm. Œmigiel
Ok. godz. 500 w jednej ze wsi w gm. Œmi-
giel 25-letni mê¿czyzna zniewa¿y³ i gro-

zi³ personelowi karetki udzielaj¹cej po-
mocy jego ojcu. Zosta³ zatrzymany przez
policjê, mia³ blisko 2 promile alkoholu
w organizmie.

27 stycznia – Œmigiel
Przyjêto zawiadomienie o w³amaniu do
gara¿u w Œmiglu. Z³odziej ukrad³ auto-
mat spawalniczy i szlifierkê k¹tow¹. Po-
krzywdzony wyceni³ straty na 2000 z³.

1 luty – ¯egrówko
Ustalono i zatrzymano podejrzanych
o w³amanie do baru w ¯egrówku ( 23/
24 I). Zarzut w³amania przedstawiono 32-
letniemu mieszkañcowi gm. Kamieniec
oraz 38-letniemu mieszkañcowi gm. W³o-
szakowice. Odzyskano czêœæ skradzio-
nych papierosów i alkoholu. Dodatkowo
zarzut paserstwa przedstawiono 38-let-
niemu mieszkañcowi gm. Przemêt, któ-
ry przechowywa³ czêœæ przestêpczego
³upu. Jeden z podejrzanych by³ ju¿
w przesz³oœci karany. Za w³amanie grozi
kara od roku do 10 lat pozbawienia wol-
noœci.

8 luty – Œmigiel
Ok. godz. 950 w Œmiglu na ul. Mickiewi-
cza dosz³o do zderzenia 72-letniego
mieszkañca gm. Œmigiel kieruj¹cego ro-
werem z 25-letnim mieszkañcem Œmigla
kieruj¹cym osobowym fordem. W wyni-
ku wypadku rowerzysta trafi³ do szpitala
ze z³amanym podudziem.

18 stycznia w Samorz¹dowym Gim-
nazjum i Szkole Podstawowej w Broni-
kowie odby³o siê spotkanie uczniów ze
starszym aspirantem Maciejem Matysia-
kiem z zespo³u ds. nieletnich i patologii
Komendy Powiatowej Policji w Koœcia-
nie.
Spotkanie by³o adresowane do uczniów
klas 0 i I nauczania zintegrowanego oraz

Starszy aspirant w Bronikowie
do m³odzie¿y klas II i III gimnazjum.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê feriami zi-
mowymi policjant przypomnia³ dzieciom
o bezpieczeñstwie na drodze, natomiast
gimnazjaliœci zapoznani zostali z odpo-
wiedzialnoœci¹ prawn¹ za pope³nione czy-
ny karalne.

Zespó³ Szkó³ w Bronikowie
Fot. Archiwum szko³y
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K r z y ¿ ó w k a

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

Kupon konkursowy „WŒ” nr 2/08
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

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

Og³oszenia drobne
•••••••••••••••••••••••••

Przyjmê do pracy w wytwórni opakowañ
– W³oszakowice, tel. (065) 5 370 057.
•••••••••••••••••••••••••

Studentka matematyki udzieli korepety-
cji – szko³a podstawowa, gimnazjum,
œrednia. tel. 665 120 330
•••••••••••••••••••••••••

Sprzeda¿ trocin
tel. (065) 5 11 76 42
•••••••••••••••••••••••••

Korepetycje – jêzyk angielski
tel/ 0 605 443 762
•••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••
Elektryk – 609 270 126
•••••••••••••••••••••••••

Zak³adanie p³ytek
tel. 661 056 039
•••••••••••••••••••••••••

Kupiê pralkê wirnikow¹ du¿¹ do 50 z³
tel. 065 5 188 357
•••••••••••••••••••••••••

Korepetycje j. niemiecki
tel. 665 217 191
•••••••••••••••••••••••••

Biuro rachunkowe, rozliczanie, ksiêgi
handlowe, podatkowe.
Sprawy pracowników
te. 603-048 877

W poprzednich numerach „Witryny Œmi-
gielskiej” omy³kowo nie ukaza³a siê infor-
macja o zdobywcy nagrody za rozwi¹zanie
krzy¿ówki z Nr 11 i 12, za co bardzo prze-
praszamy. Has³o krzy¿ówki z Nr 11/07
brzmia³o „PRZEDZIMIE”. Zwyciêzc¹ jest
pani Irena Konieczna ze Œmigla. Prawi-
d³owe has³o – „Wigilijny wieczór” z krzy-
¿ówki Nr 12/07 prawid³owo odgad³ pan
Antoni Andrzejak z Broñska. Poprawne
has³o krzy¿ówki z nr 1/08 brzmia³o: „Bal
nad bale”. Nagrodê – publikacje regional-
ne – otrzymuje Kazimiera Czerwiñska ze
Œmigla.
Nagrody dla wszystkich zwyciêzców do od-
bioru w Centrum Kultury w Œmiglu.

24. termin
25. mocniejsze od piwka
27. klêska powodzi
28. przyt³aczaj¹ce mnóstwo
30. „… leœnych ludzi”
31. puchnie od dokumentów
33. karetka reanimacyjna
34. na g³owie kolarza

Poziomo
2. dziwaczny uk³on
7. maszynowy w fabryce
9. z homili¹

11. przywi¹zanie do kieliszka

12. japoñskie miasto
13. spod niej unikatowy towar
14. sia³a baba
15. czytnik … elektronicznych
17. rz¹dy
18. wiersz mi³osny
19. skok w wodê
21. mu³ na dnie
24. bij¹cy kielich
26. na feldze
29. futera³ na pistolety
32. mieszkanka stolicy Grecji
35. dokument jakoœci towaru
36. miasto nad Pilic¹
37. w gestii napastnika
38. para do ose³ki
39. fiolka

Pionowo
1. slogan
2. ortopedyczna w bucie
3. wymyœla triki
4. poœrednik gie³dowy
5. delektuje siê jedzeniem
6. rzucane przez maga
8. wskazówka

10 gra tali¹ 32 kart
13. stary, wielki lew
16. zespó³ komórek
20. spodek z kosmosu
22. alfabetyczny spis rzeczy
23. morski ssak

1 2
4

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12

13 14 15 16  
3

17 18
13

19 20  
2

21 22  
1

23 24 25

26 27 28
10

29 30
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31
8

32
7

33 34

35
12

36

37 38
9

5 39 11
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Tegoroczne ferie, choæ w wiosen-
nej aurze, cieszy³y siê du¿ym zainte-
resowaniem wœród dzieci. Na nudê
nikt nie móg³ narzekaæ. W poniedzia³-
ki i wtorki pod okiem plastyka Anto-
niego Szulca dzieci malowa³y, ryso-
wa³y i tworzy³y ró¿ne przedmioty
z gliny. W ka¿dy wtorek i czwartek
goœci³y w bibliotece, gdzie wspólnie
z Barbar¹ Mencel analizowa³y zacho-
wania bohaterów „Opowiastek fami-
lijnych”, które niejako by³y wstêpem
do rozmów o nich samych, o ich za-
chowaniach. By³y te¿ zabawy w teatr,
które bardzo przypad³y dzieciom do
gustu. Zajêcia biblioteczne zakoñczy-
³y siê nieco skróconym przez deszcz
spacerem po Œmiglu, a po powrocie
dzieci malowa³y herb miasta i jego wi-
zytówkê – wiatraki. Podczas zajêæ

Ferie w Centrum
by³a tak¿e przerwa na coœ s³odkiego
i soczek, a w t³usty czwartek na p¹cz-
ki. Tradycj¹ w czasie ferii jest balik
karnawa³owy. Nie inaczej by³o tego
roku. W œrodê 30 stycznia oko³o stu
maluchów bawi³o siê w sali widowi-
skowej. Podczas zabawy przeprowa-
dzono liczne konkursy z nagrodami.
Nieco mniej dzieci skorzysta³o z wy-
jazdu na basen, a szkoda, bowiem
koszt wyjazdu wynosi³ tylko 2 z³ – bi-
let wstêpu. Spora grupa dzieci przy-
jê³a zaproszenie na spektakl „Królo-
wa œniegu”, który odby³ siê 1 lutego.
Z uwagi na zbyt ma³¹ liczbê chêtnych
nie uda³o siê zorganizowaæ wyjazdu
do kina. Wolny czas organizowa³y
tak¿e dzieciom bibliotekarki z filii bi-
bliotecznych w Czaczu i Starym Bo-
janowie. Tam dzieci bra³y udzia³

w konkursach czytelniczych, pla-
stycznych i zabawach twórczych z ga-
zetami.
8 lutego w Gminnym Centrum Infor-
macji odby³y siê zajêcia komputero-
we. Uczestnicy przekonali siê, jak
mo¿na bawiæ siê bezpiecznie i przy
okazji uczyæ, korzystaj¹c z Interne-
tu. Ponadto w czasie ferii w godzi-
nach otwarcia GCI ka¿de dziecko
mog³o skorzystaæ bezp³atnie z kom-
putera przez jedn¹ godzinê. By³y
chwile, ¿e wielu chêtnych musia³o
czekaæ na swoj¹ kolejkê.
Jak ka¿dego roku pracownicy CK s³u-
¿yli pomoc¹ radom so³eckim podczas
balików karnawa³owych. Zabawy
i konkursy prowadzili na balach dla
dzieci w Broñsku, Olszewie, Brusz-
czewie, Morownicy i Karœnicach.

B.M. i L.S.

Œmigiel

Broñsko Bruszczewo

Karœnice

Spektakl „Królowa Œniegu”

Morownica

Olszewo Zajêcia w bibliotece

Œmigiel



luty/2008 17

Ju¿ po raz kolejny w Œmiglu zosta³
utworzony Sztab Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, który skupia³ m.in.
m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Œmiglu, Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie, Szko³y Podsta-
wowej i Gimnazjum w Czaczu, Szko³y
Filialnej i 2. ŒDH „S³oneczna Gromada”
w ̄ egrówku, Szko³y Podstawowej i Gim-
nazjum w Starym Bojanowie. Tym razem
Orkiestra gra³a pod has³em „Gramy
z g³ow¹” – dochód z akcji zostanie prze-
znaczony na leczenie dzieci ze schorze-
niami laryngologicznymi. Œmigielski
sztab zgromadzi³ 51 wolontariuszy, któ-
rzy zebrali ³¹cznie kwotê 9317,77 z³. Naj-
wiêcej wœród wolontariuszy zebra³a Anna
Kasiñska z Karœnic – 508,69, drugi by³
Pawe³ Dymarkowski – 494,93, trzecia
Anna Pohl – 418,35 ( która w swojej pusz-
ce mia³a rekordow¹ liczbê 526 groszy).
Kweœcie towarzyszy³y liczne imprezy.
Koncert w ¯egrówku rozpocz¹³ siê ju¿
o godz. 1400 ,a uatrakcyjni³y go wystêpy
Zespo³u Pieœni i Tañca „¯eñcy Wielko-
polscy” oraz zespo³u „Pryzmat-Bis”. By³y
te¿ pl¹sy i piosenki zuchowe, pokaz
udzielania pierwszej pomocy oraz przed-
stawienia „Kolêdnicy” i „Dwanaœcie mie-
siêcy”.

Gmina Œmigiel gra³a z g³ow¹
Koncert w Czaczu rozpocz¹³ siê o godz.
1500 wystêpem M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej ze Œmigla, po którym prezentowa-
li swoje umiejêtnoœci uczniowie miejsco-
wego gimnazjum i szko³y podstawowej.
By³o przedstawienie „Lokomotywa”
w wyk. kl. I, piosenki œwi¹teczno-nowo-
roczne w j. niemieckim, spektakl “Dia-
belskie ko³o” w wyk. Szkolnego Ko³a Te-
atralnego, popisy wokalne, wystêp zespo-
³u TÊCZA, kolêdy i pastora³ki, w wyko-
naniu chóru Zespo³u Szkó³ w Czaczu,
a uczniowie kl. IIa i IIIb odtañczyli polo-
neza.
NajpóŸniej, bo o godz. 1600, rozpocz¹³ siê
koncert w Œmiglu, który zakoñczy³ siê
po 2200

Na scenie w Centrum Kultury zaprezen-
towa³a siê kapela podwórkowa „Wiaru-
sy”, zespó³ „Pryzmat Bis” i soliœci Studia
Piosenki „Muzol”. Jak zwykle wiele emo-
cji zbudzi³a licytacja, na której „pod m³o-
tek” posz³y m.in. gad¿ety WOŒP, mate-
ria³y promocyjne naszego miasta, cza-
peczki i zdjêcia z autografem Jaros³awa
Hampla oraz wiele przedmiotów ofiaro-
wanych naszym wolontariuszom przez
w³aœcicieli sklepów. £¹cznie z licytacji
uda³o siê zebraæ 1.355 z³. Po licytacji na
œmigielskiej scenie zrobi³o siê rockowo.

Wyst¹pi³y zespo³y „Grzechy Naszych
Ojców” i „The Iner Child ”, a chwilê wy-
tchnienia miêdzy tymi ostrymi brzmie-
niami zapewni³ wszystkim duet „Ma-
gnus” z Czempinia.
Nasi wolontariusze dziêki œmigielskim
restauratorom nie chodzili g³odni. Re-
stauracja „Poemat” ugotowa³a dla nich
zupê pomidorow¹ i bigos, natomiast re-
stauracja „Husarska” ufundowa³a kie³ba-
sê.
Drugim sztabem w naszej gminie, utwo-
rzonym ju¿ po raz szósty, by³ sztab przy
Zespole Szkó³ w Bronikowie. Na koncer-
cie, który z okazji Wielkiej Orkiestry
odby³ siê w sali wiejskiej, wyst¹pili m.in.:
ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”, M³odzie¿o-
wa Orkiestra Dêta ze Œmigla oraz Pawe³
Œliwiñski i Tomasz Wasielewski. W ci¹-
gu kilku godzin czterech wolontariuszy
sztabu zebra³o 351,49 z³,  a podczas licy-
tacji uda³o siê uzyskaæ 330 z³. Sztab zo-
sta³ te¿ wsparty przez sponsorów, m.in.
przez ¿u¿lowca Krystiana Klechê oraz
firmê przewozow¹ Andrzeja Berliñskie-
go.
£¹cznie mieszkañcy naszej gminy na
konto Wielkiej Orkiestry przekazali
9.999.26 z³! za co w imieniu obu sztabów,
a przede wszystkim chorych dzieci go-
r¹co dziêkujemy.

M.D.

Œmigiel Œmigiel Œmigiel

Œmigiel

Bronikowo Czacz

¯egrówko

Czacz

¯egrówko
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Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
zaprasza wszystkich chêtnych (pe³noletnich) do udzia³u

w

VI OTWARTYCH MISTRZOSTWACH ŒMIGLA W „KOPA”

(gra karciana)
sala widowiskowa Centrum Kultury w Œmiglu,

niedziela, 24 lutego 2008
godz. 1000

Turniej rozgrywany bêdzie na punkty, a zwyciêzca otrzyma puchar. Organizator przewiduje tak¿e na-
grody dla czo³owych zawodników. Szczegó³y dotycz¹ce turnieju zawarte s¹ w regulaminie – do wgl¹-

du w siedzibie organizatora, w budynku Centrum Kultury w Œmiglu, od 11 lutego 2008 r.

Zapisy na turniej:
- od 11 lutego 2008 r. w siedzibie organizatora lub telefonicznie (065) 518-93-34 (w godz. 800 – 1600).

- w dniu turnieju od godziny 900

Wpisowe:
- 25 z³ od osoby,

- w ramach wpisowego uczestnicy otrzymaj¹ ciep³¹ kie³basê z bu³k¹ oraz kawê lub herbatê,
- zwyciêzca otrzyma puchar, a czo³owi zawodnicy nagrody.

PrzyjdŸ i zagraj!

14 stycznia w Szkole Filialnej w ¯e-
grówku odby³ siê VII Szkolny Turniej
Tenisa Sto³owego. W zawodach wziê³o
udzia³ 12 uczniów z klas I-III. Zwyciê¿y³a
Dominika Pelec, drugie miejsce zaj¹³
Tobiasz Wikowicz, a trzecie uzyska³a
Martyna Ziegler. Najlepsi tenisiœci otrzy-

VII Tenisowe Mistrzostwa Szko³y Filialnej
w ¯egrówku

mali dyplomy i rakietki tenisowe, nato-
miast pozostali uczestnicy zawodów na-
grody pocieszenia, ufundowane przez
Radê Rodziców dzia³aj¹c¹ przy Szkole
Filialnej  ¯egrówku

B. £awniczak

W œmigielskich ksiêgarniach, a tak-
¿e w Miejskiej Bibliotece Publicznej
mo¿na nabyæ najnowsz¹ publikacjê Hu-
berta Zbierskiego pod tytu³em „Przy-
czynki do dziejów Niet¹¿kowa”.

Dzieje Niet¹¿kowa na kartach ksi¹¿ki
Jest to monografia Niet¹¿kowa opisuj¹-
ca przesz³oœæ tej niewielkiej, przylegaj¹-
cej od po³udnia do Œmigla miejscowoœci
licz¹cej ponad 600 lat bogatej historii.
Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na osiem roz-
dzia³ów. Jej spor¹ czêœæ autor poœwiêci³
na opisanie losów niet¹¿kowskiego szkol-
nictwa, a przede wszystkim rozwijaj¹ce-
go siê intensywnie szkolnictwa zawodo-
wego. Osobny rozdzia³ zosta³ poœwiêco-
ny historii zbudowanej ponad 150 lat
temu miejscowej cegielni, genezie nazwy
wioski, a tak¿e osadnikom oraz czasom
wojen i okupacji. Ksi¹¿ka jest bogato ilu-
strowana fotografiami, zarówno nowymi,

jak równie¿ historycznymi pochodz¹cy-
mi z prywatnych zbiorów.
Wieczór autorski odby³ siê 7 lutego
w Niet¹¿kowie. Do sali wiejskiej przyby-
³o ponad 60 osób zainteresowanych bez-
poœrednim spotkaniem z Hubertem
Zbierskim, a tak¿e uzyskaniem dedyka-
cji autora.
Publikacja zosta³a wydana przez Towa-
rzystwo Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej
w niewielkim nak³adzie 500 egzemplarzy
i jest kolejn¹ pozycj¹ z serii Monografie
Ma³ych Miejscowoœci Ziemi Koœciañ-
skiej. Finansowego wsparcia wydawnic-
twu udzielili starosta powiatu koœciañ-
skiego oraz Urz¹d Miejski Œmigla.

tekst A. Kasperska



Gmina Œmigiel gra³a z g³ow¹ – WOŒP

Œmigiel Czacz

Bronikowo ¯egrówko




