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Reklama

Sta³o siê to 9 grudnia ub. r. w Urzêdzie Miasta w Œmi-
glu, gdzie na zaproszenie burmistrza Józefa Cieœli spo-
tkali siê wiceminister Wies³aw Szczepañski z Urzêdu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, pose³ na Sejm RP –
Ryszard Hayn, Mariusz Sikora – kierownik budowy
obwodnicy, by³y burmistrz Œmigla Jerzy Cieœla, prze-
wodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Protestacyjnego –

Spo³eczny Komitet Protestacyjny na rzecz Budowy
Obwodnicy rozwi¹zany.

Leszek Balcer oraz by³y starosta powiatu koœciañskie-
go, obecnie wiceburmistrz Œmigla – Stefan Stachowiak,
by³y przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla – Zygmunt
Konieczny oraz kilku radnych i przedstawiciele mediów.
Wszystkim zas³u¿onym przy budowie obwodnicy wrê-
czono listy z podziêkowaniami i drobne upominki  sym-
bolizuj¹ce Œmigiel oraz wzniesiono toast wieñcz¹cy
dzie³o realizacji tej trudnej inwestycji.

E.K.
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Na sesji Rady Miejskiej Œmigla w dniu 5 grudnia
ub. r. ustalono sk³ady poszczególnych komisji, diety dla
radnych, wynagrodzenie burmistrza oraz dokonano
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
W obecnej kadencji radni miêdzy sesjami bêd¹ praco-
waæ w 5 komisjach, a ich sk³ad przedstawia siê nastê-
puj¹co:
a) Rewizyjna – W. Omieczyñski – przewodnicz¹cy,

P. Górzny – wiceprzewodnicz¹cy, E. Stachowski,
B. Turliñski, Z. ¯aczyk – cz³onkowie,

b) Finansowo – Gospodarcza - P. Górzny – przewod-
nicz¹cy, Z. ¯aczyk – wiceprzewodnicz¹cy, Z. Bu-
dzyñski, W. Drótkowski, W. Kasperski, R. Schiller
– cz³onkowie,

c) Spraw Spo³ecznych - B. Turliñski – przewodnicz¹-
cy, W. Drótkowski – wiceprzewodnicz¹cy, Z. Bu-
dzyñski, W. Omieczyñski – cz³onkowie,

d) Rolnictwa, Rzemios³a i Inicjatyw Gospodarczych -
Jan Pietrzak – przewodnicz¹cy, Z. Skoracki – wice-
przewodnicz¹cy, J. Józefczak, St. Olejnik, St. Paw-
lak – cz³onkowie,

e) Planowania Przestrzennego, Porz¹dku Publicznego
i Ochrony Œrodowiska - E. Stachowski – przewod-
nicz¹cy, W. Kasperski – wiceprzewodnicz¹cy,
St. Olejnik, J. Pietrzak, R. Schiller, Z. Skoracki –
cz³onkowie.
Rada Miejska na wniosek przewodnicz¹cego Komi-

sji Rewizyjnej uchwali³a, wysokoœæ diet radnych. Bêd¹
one wyp³acane w formie rycza³tu miesiêcznego wed³ug
stawki bazowej równej 70% maksymalnej wysokoœci
diety przys³uguj¹cej radnym w gminach licz¹cych od
15 tys. do 100 tys. mieszkañców, która wynosi 1.804 z³.

Wysokoœci diet bêd¹ kszta³towaæ siê nastêpuj¹co:
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 120% stawki bazowej
– 1.515 z³, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej i prze-
wodnicz¹cy komisji – 75% stawki bazowej – 947 z³,
radni – 60% stawki bazowej – 757 z³. Za ka¿d¹ nie-
usprawiedliwion¹ nieobecnoœæ na posiedzeniu sesji lub
komisji zostanie potr¹cone 15% diety przys³uguj¹cej
radnemu.

Wynagrodzenie dla burmistrza Œmigla ustalono
w wysokoœci 5.630 z³ (brutto), co stanowi 50% kwoty,
któr¹ dopuszcza prawo i 75% wynagrodzenia poprzed-
niego burmistrza. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e o zmniej-
szenie wynagrodzenia wnioskowa³ sam burmistrz Jó-
zef Cieœla. Ustalono te¿ limit miesiêczny 300 km i ry-
cza³t pieniê¿ny za u¿ywanie w³asnego samochodu oso-
bowego przez burmistrza do celów s³u¿bowych.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek burmistrza o zmia-
nê planu zagospodarowania przestrzennego terenu ko³o

stadionu, aby umo¿liwiæ uzyskanie dofinansowania
z Urzêdu Marsza³kowskiego na budowê boiska zapla-
nowanego na terenie za stadionem.

Zatwierdzono równie¿ wzory informacji i deklaracji
podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego.

Eugeniusz Kurasiñski

II Sesja Rady Miejskiej

III Sesja Rady Miasta
19 grudnia ub. r. odby³a siê III Sesja Rady której prze-

wodniczy³ Jan Józefczak – jej przewodnicz¹cy.
Przy obecnoœci wszystkich radnych podjêto uchwa³y
w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie gminy na 2002 r.

By³y one podyktowane zmniejszeniem kosztów bu-
dowy kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami dla wsi
Bruszczewo, zwiêkszeniem wydatków o kwotê
84.580 z³ na budowê stacji wodoci¹gowej w Broni-
kowie oraz budowê sieci tranzytowej z wymian¹ sieci
wodoci¹gowej w Bronikowie. Dokonano równie¿
zmian dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe. Do
planu rocznego przyjêto na ten cel 272.300 z³ (zwiêk-
szon¹ o 130.197 z³ przez dotacjê z Urzêdu Woje-
wódzkiego). Dokonano równie¿ zmian w wydatkach
na œrodki specjalne na Gminny Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, a podyktowane
to by³o zwiêkszeniem wp³ywów z wojewódzkiego
inspektoratu ochrony œrodowiska.

b) wykazu wydatków w bud¿ecie gminy Œmigiel, któ-
rych nie zrealizowane planowane kwoty nie wyga-
saj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2002. Do wydat-
ków tych zaliczono wydatki na przebudowê stacji
wodoci¹gowej w Bronikowie oraz wczeœniej wymie-
nionej sieci tranzytowej Bronikowo – Morownica –
Machcin z wymian¹ sieci wodoci¹gowej w Broni-
kowie.

c) podatku od nieruchomoœci na obszarze gminy. Za-
³¹cznik do tej uchwa³y zawiera nastêpuj¹ce stawki
podatku:
- od budynków mieszkalnych lub ich czêœci –

0,48 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
- od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z pro-

wadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿
dzia³alnoœæ rolnicza lub leœna z wyj¹tkiem budyn-
ków lub ich czêœci przydzielonych na potrzeby
bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz
od czêœci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – 12.29 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

- od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowa-
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dzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
œwiadczenia us³ug medycznych – 3,46 z³ od 1m2

powierzchni u¿ytkowej,
- od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowa-

dzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materia³em siewnym –
7,84 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

- od pozosta³ych budynków lub ich czêœci – 3,39 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

- od budowli – 2 % ich wartoœci,
- od budowli wykorzystywanych bezpoœrednio do

wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii
elektroenergetycznych, przesy³owych i rozdziel-
czych, ruroci¹gów i przewozów sieci rozdzielczej
gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹-
cych do odprowadzania i oczyszczania œcieków
– 2 % ich wartoœci,

- od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospo-
darcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza lub leœna,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkal-
nymi – 0,57 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

- od gruntów pod jeziorami zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
3,28 z³ od 1 ha powierzchni, od pozosta³ych
gruntów – 0,16 z³ od 1m2 powierzchni (50%
stawki proponowanej przez ministra finansów)

d) podatku od œrodków transportowych na terenie na-
szej gminy.
Uchwalono, ¿e w br. pozostan¹ one takie same jak
w 2002 r.

e) podatku od posiadania psa
Podatek od posiadania psa w br. wynosi³ bêdzie 25 z³,
czyli tyle samo ile w 2002 r.

f) zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci.
Zwolnienia te objê³y:

- czêœci budynków zajête na potrzeby administra-
cyjne gminnych jednostek organizacyjnych,

- budynki mieszkalne oraz pozosta³e budynki admi-
nistrowane przez Zak³ad Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Œmiglu z wyj¹tkiem zajê-
tych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
innej ni¿ rolna i leœna,

- piwnice i strychy niezamieszka³e, które nie s¹ zwi¹-
zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
innej ni¿ rolna i leœna.

g) op³aty administracyjnej za wydanie wypisu i wyry-
su z planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Œmigiel w wysokoœci 30 z³,

h) zmiany Uchwa³y nr XVI/190/2000 r. Rady Miejskiej
Œmigla z dnia 17.02.2000 r. w sprawie ustalenia za-
sad wydzier¿awienia lub wynajêcia lokali u¿ytko-
wych stanowi¹cych czêœæ sk³adow¹ gminnych nie-

ruchomoœci gruntowych na okres d³u¿szy ni¿ trzy
lata. Uchwalono, ¿e ust.6 w powy¿szej uchwale bê-
dzie brzmia³ nastêpuj¹co:
„Postanowienie o corocznym wzroœcie czynszu okre-
œlone w ust. 5 nie ma zastosowania do roku kalenda-
rzowego 2003 r.”

i) zarz¹dzenia wyborów so³tysów, cz³onków rad so³ec-
kich, cz³onków zarz¹dów osiedli oraz przewodnicz¹-
cych zarz¹dów osiedli,

j) wprowadzenia zmian do uchwa³y Rady Miasta Œmi-
giel XXI/237/2000 z dnia 21 wrzeœnia 2000 roku
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustale-
nia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szcze-
gó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pra-
cy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodze-
nia, a tak¿e wysokoœci, szczegó³owych zasad przy-
znawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego,

k) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagrody
Burmistrza dla nauczycieli, kierowników i dyrekto-
rów szkó³ i placówek prowadzonych przez gminê
Œmigiel za ich osi¹gniêcia dydaktyczno – wycho-
wawcze. Nagrodê Burmistrza przyznawaæ siê bêdzie
ze specjalnego funduszu nagród wyodrêbnionego
w bud¿ecie gminy Œmigiel w wysokoœci co najmniej
1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych
z przeznaczeniem na wyp³aty nagród organów pro-
wadz¹cych szko³y i dyrektorów. W ramach w/w 1%
burmistrz przyznaje 20% tej puli, a dyrektor 80%

l) wysokoœci op³at za us³ugi œwiadczone przez Szkol-
ne Schronisko M³odzie¿owe w Œmiglu. W nowych
stawkach uwzglêdniono nowy cennik zaproponowa-
ny przez kierownika schroniska, który uwzglêdnia
podatek vat,

m) powo³ania Komisji Dyscyplinarnej i instancji orze-
kaj¹cej za naruszenie obowi¹zków przez mianowa-
nych pracowników samorz¹dowych Urzêdu Miej-
skiego Œmigla.
W sk³ad komisji weszli: Teresa Ciesielska, Danuta
Krysman, Krystyna Fêglerska, Ryszard Szczepaniak
i Jerzy Biniaœ.

n) powo³ania komisji II instancji orzekaj¹cej za naru-
szanie obowi¹zków przez mianowanych pracowni-
ków samorz¹dowych Urzêdu Miejskiego Œmigla.
W sk³ad tej komisji powo³ano nastêpuj¹ce osoby:
Z. Budzyñski, Z. ̄ aczyk, J. Józefczak, W. Drótkow-
ski, S. Olejnik,

o) wyboru przedstawiciela gminy Œmigiel do Stowa-
rzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski.
Ustalono, ¿e gminê Œmigiel w Stowarzyszeniu Gmin
Regionu Wielkopolski reprezentowa³ bêdzie Bur-
mistrz Œmigla - Józef Cieœla,
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W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿ko-
wie odby³a siê 12 grudnia 2002 r. niezwyk³a uroczy-
stoœæ. Szko³a otrzyma³a sztandar oraz imiê Jana Kaspro-
wicza. Wyj¹tkowy charakter tego dnia podkreœlony zo-
sta³ obecnoœci¹ wielu znacz¹cych osób. Przyby³ staro-
sta powiatu koœciañskiego Andrzej Jêcz, przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu Edward Strzemiñski, przewodnicz¹-
cy Rady Miasta w Œmiglu Jan Józefczak oraz dyrekto-
rowie szkó³.

Uroczystoœæ rozpoczêto aktem wrêczenia szkole
sztandaru ufundowanego przez Cech Rzemios³ Ró¿nych
w Œmiglu oraz Radê Rodziców przy ZSP w Niet¹¿ko-
wie. Nastêpnie odczytano decyzjê organu prowadz¹ce-
go szko³ê – Rady Powiatu w Koœcianie o nadaniu jej
imienia poety Jana Kasprowicza. PóŸniej pad³o wiele
ciep³ych s³ów pod adresem szko³y oraz ¿yczeñ na przy-
sz³oœæ. Ostatnim akcentem œwiêta by³ przygotowany
przez nauczycieli i uczniów ZSP im. J. Kasprowicza
program s³owno-muzyczny.

Dla wielu mieszkañców Niet¹¿kowa i okolic infor-
macja o nadaniu sztandaru i imienia mog³a wydawaæ
siê dziwna. Przecie¿ niet¹¿kowska placówka oœwiato-
wa posiada³a zarówno jedno jak i drugie; imiê zreszt¹
zosta³o nadane to samo. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
w wyniku reformy dosz³o do powstania w Niet¹¿kowie
ca³kiem nowej placówki, jak¹ jest Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych. Dlatego w³aœnie i sztandar i imiê mu-
sia³y byæ nadane niejako na nowo. Piêkne tradycje po-
przednich szkó³, które mia³y sw¹ siedzibê w Niet¹¿ko-
wie, s¹ tam nadal pielêgnowane. Historyczny sztandar
znalaz³ honorowe miejsce, szko³a szczyci siê w³asnym
hymnem, a wszystkiemu nadal patronuje Jan Kaspro-
wicz, poeta, t³umacz, naukowiec, wywodz¹cy siê z pro-
stej ch³opskiej rodziny. To w³aœnie w dzieñ jego uro-
dzin mia³y miejsce owe uroczystoœci, a 12 grudnia bê-
dzie odt¹d Dniem Patrona Szko³y.

H.K.

Uroczystoœæ w niet¹¿kowskiej
szkole

p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla:
- obszaru i terenu górniczego „Broñsko”,
- obiektów liniowych, w tym gazoci¹gu wysokie-

go ciœnienia DN 350 Koœcian – Nowe T³oki,
- obiektów terenoch³onnych,

q) wyra¿enia opinii o celowoœci modernizacji drogi
gminnej w miejscowoœci Bruszczewo dz. o nr geo-
dezyjnym 278 i Przysieka Polska dz. o nr geodezyj-
nym 212 o ³¹cznej d³ugoœci 1850 mb bêd¹cej w³a-
snoœci¹ gminy Œmigiel

Eugeniusz Kurasiñski
Ofiarodawcy, dyrektor i poczet sztandarowy

Poœwiêcenie sztandaru

Œlubowanie najlepszych uczniów szko³y

Wystêp m³odzie¿y
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Droga w Bruszczewie
19 grudnia ub.r. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œmi-

glu przygotowa³ w Centrum Kultury spotkanie op³at-
kowe dla osamotnionych oraz ubogich mieszkañców
gminy.
W uroczystoœci udzia³ wziêli: burmistrz Œmigla Józef
Cieœla, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla Jan Jó-
zefczak oraz dyrektor Centrum Kultury w Œmiglu Eu-
geniusz Kurasiñski.

Op³atek OPS

M.D

Spotkanie wprowadzi³o wszystkich w atmosferê œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, uœwiadomi³o ich prawdziwe prze-
s³anie nawo³uj¹ce do pojednania siê z drugim cz³owie-
kiem, okazanie mu ¿yczliwoœci, szacunku i gotowoœci
niesienia pomocy. Zaproszeni goœcie dzielili siê op³at-
kiem oraz spo¿ywali tradycyjne wigilijne potrawy,
wspólnie œpiewali kolêdy. Ze wzruszeniem przyjêto
wystêp dzieci z klas zerowych, które przedstawi³y wier-
szyki zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem oraz kolêdy i pa-
stora³ki. Ka¿dy z zaproszonych goœci obdarowany zo-
sta³ wykonan¹ przez dzieci kartk¹ z ¿yczeniami œwi¹-
tecznymi. W uroczystoœci wziê³o udzia³ 25 osób.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej sk³ada serdeczne podziê-
kowania ̄ anecie Prajs, katechetce, która przygotowa³a
wystêp dzieci oraz sponsorom, którzy wsparli nas po-

Ju¿ 6 lat temu powsta³ Spo³eczny Komitet Moderni-
zacji Drogi Gminnej wsi Bruszczewo popierany przez
wsie Bruszczewo, Przysieka Polska, Stare Bojanowo,
Olszewo, Sierpowo i Sp³awie. Komitet ten postawi³
sobie za zadanie zmodernizowanie drogi Bruszczewo
– Przysieka Polska, która mia³aby skróciæ mieszkañ-
com wsi dojazd do Koœciana.

Droga by³a czêœciowo utwardzona (bruk) i ten w³a-
œnie odcinek uda³o siê w ubieg³ym roku pokryæ asfal-
tem.

Zadanie nie by³o ³atwe. Najpierw na drodze do re-
alizacji stanê³a gazyfikacja wsi, potem trzeba by³o „za-
pukaæ” do wielu drzwi i z³o¿yæ wiele wniosków, by
wreszcie w pierwszych dniach grudnia ubieg³ego roku
mog³o nast¹piæ otwarcie pierwszego odcinka. Przy prze-
ciêciu wstêgi obecni byli m.in. Grzegorz Dro¿d¿ z Urzê-
du Marsza³kowskiego w Poznaniu, Kazimierz Ró¿cz-
ka z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Zbigniew
Grawel – inspektor nadzoru oraz burmistrz Œmigla Jó-
zef Cieœla.

Zimno i brzydka pogoda sprawi³y, ¿e w wydarzeniu
nie brali udzia³u mieszkañcy, którzy przecie¿ mieli wiel-
ki wk³ad w budowê drogi, wiele prac wykonuj¹c w czy-
nie spo³ecznym.

Komitet nie zawiesza swojej dzia³alnoœci, planuj¹c
pokrycie asfaltem dalszej czêœci drogi. ̄ yczymy powo-
dzenia.
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przez nieodp³atne przekazanie ciast - Danucie Grygier
ze Œmigla, Beacie i Piotrowi Kaczmarkom ze Œmigla,
Tadeuszowi Lipowiczowi z Wonieœcia oraz W³odzimie-
rzowi ¯urczakowi ze Starego Bojanowa.
Na œwiêta przygotowaliœmy tak¿e 200 paczek dla dzie-
ci z rodzin ubogich., Zawiera³y one s³odycze, a niektó-
re tak¿e zabawki.
Bardzo dziêkujemy firmom, które odpowiedzia³y na
nasze proœby i przekaza³y pieni¹dze. S¹ to: Apteka „Pod
wagami” pañstwa Cis³ów, Apteka „S³oneczna” pañstwa
Waligórskich, Autoryzowana Stacja Obs³ugi Ci¹gników
URPOL W. Kunerta, Zak³ad Pracy Chronionej „Gastro-
metal”, Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Starym Bojano-
wie.

Projekt zosta³ wsparty tak¿e przez Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Niet¹¿kowie, gdzie przeprowadzono
zbiórkê zabawek, które przekazaliœmy dzieciom.
Sk³adamy tak¿e podziêkowania wszystkim mieszkañ-
com gminy, którzy przekazali produkty na paczki ¿yw-
noœciowe dla osób ubogich, sklepom, w których zbie-
raliœmy dary oraz wolontariuszom. Dziêki Pañstwa ¿ycz-
liwoœci przygotowaliœmy paczki dla 25 rodzin oraz
2 osób samotnych.

Barbara Kuderska

Jak co roku w Centrum Kultury zorganizowano
otwart¹ imprezê miko³ajkow¹ dla dzieci. O godzinie 1500

w sali widowiskowej pojawi³ siê Miko³aj z workiem
wype³nionym s³odyczami. Wspólnie z pracownikami
Centrum Kultury zaprasza³ dzieci do wziêcia udzia³u
w konkursach, grach i zabawach. Dwie godziny póŸ-
niej wyœwietlono film pt. „Lilo i Stitch”.

B.M.

Miko³aj w Centrum

Œw. Miko³aj z dzieæmi

£owimy ryby

Co to bêdzie?

Og³oszenia p³atne
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4 grudnia 2002 r. sala widowiskowa Centrum Kul-
tury w Œmiglu goœci³a przedstawicieli Krajowego
Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych,
przewodnicz¹cych Rad Gminnych Zwi¹zków, prezesów
SKR, wiceprzewodnicz¹ce KGW oraz przewodnicz¹-
cych Rad SKR, którzy spotkali siê na posiedzeniu Rady
Okrêgowego Zwi¹zku. Spotkanie zosta³o zorganizowa-
ne przez „Œmigrol”.

Sprawy rolnicze w Œmiglu

Rocznica wymarszu
Kompanii Œmigielskiej

Tradycyjnie, 11 stycznia br. o godz. 1200 w³adze mia-
sta, poczty sztandarowe i harcerze zebrali siê przy obe-
lisku na rynku, by uczciæ Kompaniê Œmigielsk¹ wal-
cz¹c¹ w Powstaniu Wielkopolskim. Historiê walk kom-
panii przedstawi³a druchna Barbara £awniczak. Do ape-
lu wezwano poleg³ych w walkach pod Lipnem. Na za-
koñczenie delegacje z³o¿y³y przed obeliskiem wi¹zan-
ki kwiatów.

M.D.

Na pocz¹tku obrad M. Kasperski przedstawi³ zebra-
nym informacje o pracy prezydium i zarz¹du, analizu-
j¹c jednoczeœnie okres wyborów samorz¹dowych oraz
wzmo¿onych spotkañ z SKR i Zwi¹zkami Gminnymi.

Przedstawiciel Krajowego Zwi¹zku A. Daszkowski,
dyrektor do spraw samorz¹dowych, omówi³ program
„Karta cz³onkowska”, podkreœlaj¹c rolê tego dokumentu
oraz formalnoœci niezbêdne do jego uzyskania.

Uczestnicy spotkania dyskutowali równie¿ nad pro-
jektem „Ksi¹¿ki dzia³alnoœci gospodarczej”, która ma

stanowiæ dokument pracy kó³ka rolniczego oraz na te-
mat rejestracji w strukturach zwi¹zkowych.

Dyrektor Generalny Krajowego Zwi¹zku J. Grygieñæ
wypowiedzia³ siê na temat dzia³alnoœci gospodarczej
SKR. Podkreœli³, ¿e obecnie w Polsce dzia³a 977 SKR,
z czego wiêkszoœæ w Wielkopolsce i rejonie mazowiec-
kim. Ubolewa³ na faktem ich nadmiernego obci¹¿enia
z tytu³u podatku od nieruchomoœci i obieca³ wsparcie
w rozwoju produkcji biopaliwa, nowoczesnych stacji
paliw czy recyklingu odpadów.

Na posiedzeniu nie zabrak³o równie¿ spraw zwi¹za-
nych z dzia³alnoœci¹ Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Temat
ten szeroko potraktowa³a T. Seniuk, dyrektor zespo³u
do spraw KGW.

Ostatnie godziny posiedzenia zdominowa³a dysku-
sja na tematy bezrobocia, maj¹tku po Agronomówkach,
które sprzedano bez wiedzy zwi¹zku i o niezadowala-
j¹cej dzia³alnoœci izb rolniczych. Mówiono tak¿e o trud-
noœciach, na jakie napotyka m³ody rolnik z chwil¹ po-
bierania kredytu i o problemach z uzyskaniem p³atno-
œci za produkty sprzedawane przez rolników.

M.D.
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Po raz pierwszy na tak¹ skalê gra-
³a w Œmiglu Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy. Dwudziestu dzie-
wiêciu wolontariuszy zaopatrzonych
w indentyfikatory, serduszka i skar-
bonki zbiera³o pieni¹dze w Œmiglu,
Wonieœciu, Bronikowie, Czaczu
i ¯egrówku. Sztab ruszy³ ju¿ o go-
dzinie 700. Wolontariusze w grupach
trzyosobowych skupili siê w godzi-
nach porannych g³ównie przed ko-
œcio³ami. W rozwo¿eniu grup poma-
ga³ nam Janusz Graczyk, którego
dziewiêtnastoosobowy Mercedes
Sprinter by³ do dyspozycji sztabu
przez ca³y dzieñ.

Pierwszy koncert rozpocz¹³ siê
o godzinie 1500 w ̄ egrówku. Oprócz
sekcji wokalnej i instrumentalnej
Centrum Kultury oraz zespo³u ta-
necznego „Pryzmat Bis” w koncer-
cie wyst¹pili uczniowie tamtejszej
szko³y. Przedstawili oni jase³ka, in-
scenizacjê fragmentu bajki Puszki-
na „O rybaku i z³otej rybce” i œpie-
wali piosenki. Do œpiewu przy³¹czyli
siê harcerze w których repertuarze
znalaz³y siê takie piosenki jak „Wy-
cieczka”, „Krasnoludek”, „Biesz-
czadzki rajd” czy „Œpiewajmy wszy-
scy”.

Koncert w Czaczu rozpocz¹³
o godzinie 1600 chórek dzieciêcy, po
którym zaœpiewa³y solo Monika Mi-
chalak, Paulina Jaœkowiak oraz
Magdalena Michalak, która gra³a
równie¿ na gitarze klasycznej. Kon-
cert zakoñczy³ wystêp sekcji instru-
mentalnej i wokalnej Centrum Kul-
tury w Œmiglu i zespo³u tanecznego
„Pryzmat Bis”, które mia³y tego dnia
prawdziw¹ trasê koncertow¹, a ener-
gii starczy³o im jeszcze na wystêp
w czasie koncertu œmigielskiego,
który rozpocz¹³ siê o godzinie 1700.
Ponadto w Œmiglu wyst¹pi³ zespó³
The MC Park, którego za³o¿ycielem
jest Maciej Brzeziñski, zespó³ Ich-
tis pod opiek¹ Justyny Ziegler, ze-
spó³ taneczny „Impuls” ze Starego

Bojanowa. Klasa IV d, której wycho-
wawczyni¹ jest Krystyna Szulc,
œpiewa³a kolêdy i pastora³ki nato-
miast klasa Joanny Pawlickiej przed-
stawi³a inscenizacjê bajki „Calinecz-
ka”

Oko³o 1915 odby³a siê aukcja. Pod
m³otek posz³y gad¿ety przekazane
na aukcjê przez Fundacjê WOŒP -
miedziana sztabka (z certyfikatem),
zlicytowana za 100 z³, pluszowe ser-
ce (80 z³), koszulki (40 z³) oraz kub-
ki, kalendarz, podk³adka pod mysz-
kê komputerow¹. Zlicytowano rów-
nie¿ bi¿uteriê srebrn¹ (bransoletê
i ³añcuszek z bransoletk¹) przeka-
zan¹ przez Alicjê i Oliwiê Dorynek
i koszulkê ¿u¿lowca Jaros³awa Ham-
pla. Emocje wywo³ane licytacj¹ roz-
grza³y ca³¹ salê. Uzyskana kwota
wynosi³a 570 z³.

Koncert trwa³ do godziny 2245.
W drugiej czêœci wyst¹pi³a grupa
uczniów z Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Œmiglu z programem „ Baw
siê razem z nami”, zespó³ Blue Ve-
lvet i Orkiestra Dêta OSP. Koncert
zakoñczy³ wystêp nieformalnej gru-
py z³o¿onej z muzyków ró¿nych
okolicznych zespo³ów, która z wo-
kalist¹ – Grzegorzem Szulcem, urz¹-
dzi³a na scenie prawdziwe jam ses-
sion.

W czasie koncertu w Œmiglu
mo¿na by³o posiliæ siê ¿urkiem
z magicznego” kocio³ka, przegryza-
j¹c go bu³eczk¹. ̄ urek przygotowa-
³a restauracja „Husarska” z Czacza
a bu³ki zasponsorowa³a piekarnia
Beaty i Piotra Kaczmarków. Wolon-
tariusze, którzy prowadzili zbiórkê
w bardzo trudnych zimowych wa-
runkach, mogli siê ogrzaæ przy her-
bacie i posiliæ dro¿d¿ówkami otrzy-
manymi z piekarni Danuty Grygier.

Wszystkim darczyñcom serdecz-
nie dziêkujemy za okazane serce
i pomoc w zorganizowaniu fina³u
WOSP.

Wielka Orkiestra gra³a w Œmiglu
Du¿¹ niespodziankê sprawi³a

wszystkim firma reklamowa Krzysz-
tofa Moszaka, która ofiarowa³a 100
butonów z napisem „XI Fina³, Œmi-
giel, 12 stycznia 2003 rok” i serdusz-
kiem Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy. Kwota ze sprzeda¿y
butonów zasili³a konto fundacji
o kolejne 426 z³.

Ostateczne wyniki poznaliœmy
rankiem nastêpnego dnia -
6.696,14 z³ !!! Takiej kwoty nikt siê
nie spodziewa³.
Oto lista naszych wolontariuszy:

1. Otylia Basiura
2. Natalia Budziñska
3. Joanna Czarnecka
4. Hanna Czysta
5. Natalia Filuœ
6. Robert Glapiak
7. Roksana Gorlas
8. Asia Jarosiñska
9. Maria KaŸmierczak

10. Piotr KaŸmierski
11. Przemys³aw £awniczak
12. Monika Maækowiak
13. Kamila Matuszczak
14. Anna Pawlicka
15. Albert Pelec
16. Joanna Ratajczak
17. Daria Szczepaniak
18. Kinga Wawrzyniak
19. Anna Zamelczak
20. Monika Cieœla
21. Natalia Dolczewska
22. Magdalena Dudziñska
23. Karolina Kamieniarz (nie-

obecna z powodu choroby)
24. Agnieszka Kniewel
25. Agnieszka Matyaszczyk
26. Magdalena Mueller
27. Monika Nowak
28. Malwina Primel
29. Ma³gorzata Rosada
30. Barbara Makowska
31. Karolina Kenkel
32. Anna Splisgart
33. Joanna Strzelczyk
34. Danuta Górna
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Wszystkim wolontariuszom dziêkujemy w imieniu
sztabu i fundacji. Osobne podziêkowania œlemy pod
adresem Agnieszki Kniewel i Ma³gorzaty Rosady, któ-
re wykaza³y szczególne zaanga¿owanie i wytrwa³oœæ.

M.D.

Krzysztof Jasiñski –
powrót po latach

Krzysztof Jasiñski, re¿yser teatralny, aktor, za³o¿y-
ciel i dyrektor krakowskiego Teatru Stu, odebra³ w nie-
dzielê, 5 stycznia, tytu³ honorowego obywatela Œmigla.
Tytu³y takie zosta³y przyznane w kwietniu ubieg³ego
roku siedmiu zas³u¿onym osobom pochodz¹cym ze
Œmigla, a wrêczone podczas obchodów dni miasta. Kra-
kowski artysta nie móg³ wówczas przyjechaæ.

Tegoroczny koncert rozpocz¹³ siê bardzo mi³ym ak-
centem. Na scenie spotkali siê „koledzy z podwórka” –
Krzysztof Jasiñski i Ryszard Gbiorczyk.  Spotkaniu po
latach towarzyszy³a niespodzianka, któr¹ przygotowa³
R. Gbiorczyk – malarz mieszkaj¹cy obecnie w Warsza-
wie – obraz przedstawiaj¹cy dom, w którym mieszka³
K. Jasiñski w Œmiglu.

Program koncertu by³ bardzo urozmaicony. Goœcie
mieli okazjê, oprócz niew¹tpliwych gwiazd – Benigny
Jaskulskiej – sopran z Poznania oraz kwartetu smycz-
kowego „Kwartet Wieniawski” z Wa³brzycha, zobaczyæ
naszych rodzimych artystów.

„Laudate Dominum” i „Kum i kuma” zaœpiewa³ chór
„Harmonia”, po którym wyst¹pi³ zespó³ taneczny „Pry-
zmat Bis” i solistka Katarzyna Marona w piosence Va-
rius Manx „Ruchome piaski”. Wi¹zankê tañców i przy-
œpiewek beskidu ¿ywieckiego przedstawi³  ZPiT „¯eñcy
Wielkopolscy”. Wystêpy uzupe³nili gr¹ na fortepianie
Karolina Boguœ z Koœciana i Czes³aw £ynsza z Bia³o-
rusi.

Wizytê Krzysztofa Jasiñskiego w Œmiglu rozpoczê-
³a krótka konferencja prasowa. Dziennikarze nie zd¹-
¿yli zapewne zadaæ wszystkich przygotowanych pytañ.
Te, na które wystarczy³o czasu dotyczy³y g³ównie dzie-
ciñstwa, m³odoœci i wiêzów ³¹cz¹cych Jasiñskiego ze
Œmiglem i Koœcianem. Goœæ bardzo ciep³o wyra¿a³ siê
o latach spêdzonych w naszym mieœcie, gdy¿ by³y one
dla niego, ze wzglêdu na obecnoœæ ojca, szczególne.
Wspomina³ równie¿ m³odzieñcze zabawy z kolegami,
których nazwiska wymienia³ z b³yskiem w oku. Opo-
wiadaj¹c o incydencie z popiersiem Lenina koœciañskim
liceum, stwierdzi³, ¿e by³ to m³odzieñczy wybryk, któ-
ry nie wynika³ ze szczególnego zaanga¿owania politycz-
nego, choæ jego negatywny stosunek do ówczesnego sys-
temu by³ oczywisty. Powiedzia³ te¿, ¿e z biegiem lat
coraz bardziej dostrzega jak bardzo okres spêdzony
w Œmiglu, mia³ wp³yw na kszta³towanie siê jego oso-
bowoœci.

Po konferencji nast¹pi³o nadanie Krzysztofowi Ja-
siñskiemu tytu³u „Honorowego Obywatela Miasta
i Gminy Œmigiel”. Przyj¹³ je z wyraŸnym wzruszeniem
– „nie zas³u¿y³em – ale myœlê, ¿e jeszcze zas³u¿ê”. Za-
deklarowa³ równie¿, ¿e gdy tylko bêdzie ku temu oka-
zja, bêdzie wszêdzie zaznacza³, ¿e to co w nim najlep-
sze, ma swoje Ÿród³o w tym w³aœnie mieœcie.

Po czêœci oficjalnej nast¹pi³a chwila „prywatna”.
Mo¿na by³o zamieniæ z goœciem kilka s³ów czy popro-
siæ o autograf.

M.D.

Po koncercie mo¿na by³o jeszcze raz obejrzeæ wy-
stawê malarstwa pt. „Œmigiel i okolice” Ryszarda Gbior-
czyka. Obrazy cieszy³y siê wielkim zainteresowaniem
i wiele z nich znalaz³o swoich nabywców.

M.D.

Koncert Noworoczny

„Kwartet Wieniawski” z Wa³brzycha
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Pamiêæ o ludziach, którzy odeszli, jest ulotna. Pozo-
staj¹ jedynie w sercach najblizszych. Czasami jakaœ
fotografia, przypadkowa sytuacja przywodzi na myœl ich
g³os, usmiech, przypomina zwi¹zane z nimi wydarze-
nia. Zachêcamy Czytelników do wspomnieñ na ³amach
„Witryny Œmigielskiej” – niekiedy to jedyny sposób,
by ci, których ju¿ nie ma, mogli powróciæ jeszcze raz...

Mój dziadek (ojciec mojej mamy) –
Nikodem Gahl, urodzi³ siê 25 sierpnia
1913 roku. Zmar³ 10 maja 1996 roku.
Pragnê przedstawiæ jego losy podczas
II wojny œwiatowej. Uda³o mi siê je
odtworzyæ na podstawie listu, który
pisa³ w styczniu i lutym 1988 roku do
swojej siostry Kazimiery z Warszawy.

¯o³nierskie losy dziadka rozpoczê³y
siê w marcu 1937 roku w 56 Pu³ku Pie-
choty w Krotoszynie. Na wojnê wyru-
szy³ z Warszawy 7 wrzeœnia 1939 roku
w kierunku Miñska Mazowieckiego.
Zgodnie z za³o¿eniami podoficerowie
mieli stanowiæ szkielet armii, która mia-
³a siê tworzyæ za Bugiem. Do tego nie
dosz³o i 19 wrzeœnia dziadek znalaz³ siê
z ca³ym oddzia³em licz¹cym oko³o 500 ¿o³nierzy nad
granic¹ wêgiersk¹. Jego dowódc¹ by³ nadkomisarz Zda-
nowicz. Granicê polsko – wêgiersk¹ przekroczyli 21 li-
stopada. Wêgrzy przyjêli ¿o³nierzy bardzo serdecznie.
Ulokowali ich w maj¹tku jakiegoœ barona w dawniej-
szej owczarni, która po uporz¹dkowaniu nadawa³a siê
na mieszkanie. Nawieziono s³omê, koce, wstawiono pie-
ce. Komendantem obozu by³ wêgierski porucznik re-
zerwy. Wspó³czu³ on Polakom, ¿e musz¹ mieszkaæ w tak
prymitywnych warunkach, wiêc obieca³ im, ¿e jeœli bêd¹
rozs¹dni i nie bêd¹ uciekaæ z obozu, w miarê mo¿liwo-
œci postara siê im zapewniæ „znoœny ¿ywot”. Do wê-
gierskiego jedzenia trudno siê by³o przyzwyczaiæ z uwa-
gi na wielkie iloœci ostrej papryki. Jedli przewa¿nie so-
czewicê na rzadko lub na gêsto z baranin¹ i wo³owin¹.
Mo¿na by³o dokupiæ sobie chleb, smaczny smalec lub
pyszn¹ wieprzow¹ kie³basê z papryk¹. Obóz, w którym
mieszka³ dziadek, znajdowa³ siê oko³o 50 km od Buda-
pesztu. W soboty chodzili na „potañcówki” do pobli-
skiego miasteczka, gdzie dziadek nauczy³ siê tañczyæ
czardasza. Do koœcio³a wêgierskiego chodzili w zwar-
tych szeregach, a póŸniej urz¹dzili u siebie kaplicê i pol-
ski ksi¹dz odprawia³ msze œwiête.

W kwietniu 1940 roku dziadek wraz z wiêksz¹ grup¹
¿o³nierzy uciek³ z obozu do Budapesztu. W konsulacie
polskim zaopatrzono ich w cywilne ubrania, trochê pie-

niêdzy i wys³ano ich do Jugos³awii. Czekaj¹c na dalszy
transport, mieszkali w Splicie. W po³owie maja 1940
roku za³adowano wszystkich m³odych i zdrowych mê¿-
czyzn na grecki statek Patris i przewieziono do Bejrutu
w Libanie. Tam znajdowa³o siê dowództwo Samodziel-
nej Brygady Karpackiej, której dowódc¹ by³ pu³kow-
nik artylerii Stanis³aw Kopañski. Tam te¿ za³atwiono
wszystkie formalnoœci ewidencyjne, przydzia³y do jed-

nostek oraz zaszczepiono ¿o³nierzy
przeciw ró¿nym chorobom afry-
kañskim, jak d¿uma czy malaria.
Tak zabezpieczonych wys³ano do
Syrii, w okolice miasta Homs. Sy-
ria by³a wówczas koloni¹ fran-
cusk¹. Panowa³y tam bardzo trud-
ne warunki - w dzieñ 40 – 500 C,
w nocy zimno. Na obiad by³a co-
dziennie t³usta baranina z ry¿em.
Brygada Karpacka wchodzi³a
w sk³ad armii tzw. Lewantu, która
mia³a byæ nowoczeœnie wyposa¿o-
na. Tymczasem wydawano karabi-
ny z I wojny œwiatowej i ma³e ar-
matki. W Homs by³i bardzo krót-
ko. Pu³kownik Kopañski przewióz³

oko³o 4 000 ¿o³nierzy, w tym dziadka, do Palestyny. Tam
by³y ju¿ lepsze warunki klimatyczne oraz dobre jedze-
nie i wy¿szy ¿o³d. Dostali nowoczesny sprzêt - karabi-
ny i radiostacje. Dziadek zna³ dobrze alfabet Morse’a,
dlatego zosta³ dowódc¹ radiostacji. W dalszym ci¹gu
nap³ywali Polacy z Wêgier, Rumunii, Niemiec, Polski,
tote¿ Brygada wzros³a do 7 000 ludzi. Na pocz¹tku 1941
roku przerzucono brygadê dziadka pod Aleksandriê.
Tam przechodzili dalsze szkolenie. Przydzielono im
inny sprzêt, nowe radiostacje, samochody, motocykle.
Dziadek zdoby³ wówczas samochodowe prawo jazdy.
Po jakimœ czasie przerzucono brygadê na zachód od
Aleksandrii, w okolice mniejszych miast. W sierpniu
1941 roku wys³ano j¹ na wzmocnienie za³ogi Tobruku.
Tutaj odwiedzi³ ich genera³ Sikorski. By³y to bardzo
ciê¿kie czasy - jedzenie tylko z puszek, pó³ litra wody
na dzieñ. Mieszkali w norach, które sami wykopali.
W tych trudnych warunkach dziadek czêsto wraca³
wspomnieniami do pobytu w Palestynie, kiedy to z ini-
cjatywy polskich ksiê¿y, kapelanów organizowano piel-
grzymki do miejsc œwiêtych - Betlejem, Nazaretu, Góry
Oliwnej. W Ogrodzie Oliwnym pokazano im kilka
drzew, które podobno pamiêtaj¹ ówczesne czasy.
W piêknym koœciele œw. Heleny, który stoi na miejscu
dawnej œwi¹tyni jerozolimskiej, pokazano im fragmen-
ty zniszczonej mozaiki pod³ogowej. Dziadek by³ rów-

Ocaliæ od zapomnienia
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nie¿ u Grobu Pana Jezusa, a potem odby³ ze wspó³to-
warzyszami Drogê Krzy¿ow¹, która znajduje siê w naj-
biedniejszej i bardzo zaniedbanej dzielnicy miasta. Dzia-
dek k¹pa³ siê tak¿e w Morzu Martwym, w którym nie
¿yje ¿adne stworzenie, poniewa¿ woda jest tak s³ona,
¿e a¿ gêsta.

Jesieni¹ 1941 roku Anglicy oswobodzili brygadê od
W³ochów i Niemców w Tobruku i wycofali j¹ do Alek-
sandrii. Tam przyby³ z Rosji z wojskiem genera³ An-
ders. Brygada dziadka zosta³a do³¹czona do dywizji li-
cz¹cej oko³o 15 000 osób, której dowódc¹ zosta³ gene-
ra³ Kopañski. PóŸniej przyby³y transporty ludzi, z któ-
rych utworzono II Korpus z genera³em Andersem na
czele. Przewieziono ich najpierw do Palestyny, a po-
tem Kana³em Sueskim przez Morze Czerwone, Ocean
Indyjski do Iraku. Upa³y siêga³y tam 50oC. Dziadek za-
chorowa³ na tzw. gor¹czkê tropikaln¹, która przewa¿-
nie by³a pocz¹tkiem malarii. Na szczêœcie w porê po-
dano mu chininê.

Brygada dziadka wzros³a do 70 000 ludzi. W grud-
niu 1943 roku przyby³a do W³och. Na froncie panowa³
na ogó³ spokój, a¿ do bitwy pod Monte Cassino, w któ-
rej dziadek utrzymywa³ ³¹cznoœæ radiow¹ miêdzy bry-

gad¹, dywizj¹ i batalionem. W czasie bitwy pod Monte
Cassino zginê³o wielu ludzi. Po bitwie w kampaniach
zosta³o zaledwie po 16 do 20 ¿o³nierzy i zanosi³o siê na
to, ¿e korpus jako jednostka zostanie zlikwidowany,
a pozosta³ych wciel¹ do wojsk angielskich – do tego
jednak nie dosz³o. Po krótkim odpoczynku i przegru-
powaniach II korpus zosta³ w³¹czony do akcji nad Ad-
riatykiem.

Zakoñczenie wojny zasta³o dziadka w Rzymie, gdzie
przebywa³ na urlopie. Nastêpnie zosta³ przerzucony na
pó³noc W³och, sk¹d w sierpniu 1946 roku zosta³ wys³a-
ny do Anglii, 70 km od Londynu. Tam namawiano go,
aby nie wraca³ do Polski. Dziadek jednak, gdy tylko
nawi¹za³ kontakt z domem, zacz¹³ szykowaæ siê do
powrotu do kraju (z Anglii przys³a³ pierwszy list do ro-
dziny, poniewa¿ w czasie wojny nie chcia³ nara¿aæ naj-
bli¿szych).
W paŸdzierniku 1947 roku dziadek powróci³ do domu.

Tak w skrócie przedstawiaj¹ siê losy mojego dziad-
ka podczas II wojny œwiatowej. Myœlê, ¿e gdybym po-
wy¿sz¹ historiê napisa³a na podstawie rozmowy z nim,
by³aby ona zapewne bardziej szczegó³owa i d³u¿sza.

Ilona Stró¿ak
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W pierwszych latach odrodzonej w 1918 roku Pol-
ski powstaje wiele nowych klubów sportowych a tak¿e
odnotowuje siê rozwój ju¿ istniej¹cych. Nie inaczej by³o
w Œmiglu. Dzia³a³y tu takie kluby, jak: Concordia, Sokó³
czy Atella, na czele której w 1928 roku sta³ prezes Maj-
chrowicz i sekretarz Hollender. 14 wrzeœnia 1929 roku
powstaje w Œmiglu Klub Cyklistów „Pogoñ”, w któ-
rym w 1932 roku powo³ano sekcjê pi³ki no¿nej. Na
pierwszy mecz zawodnicy tej dru¿yny udali siê do Ko-
œciana rowerami. Mecz z tamtejsz¹ „Uni¹” zakoñczy³
siê zwyciêstwem „Pogoni” 3:2. Oczywiœcie niemo¿li-
wy by³by rozwój zorganizowanego sportu bez odpo-
wiedniego zaplecza. St¹d wa¿nym wydarzeniem by³o
oddanie do u¿ytku publicznego nowego boiska w Œmi-
glu. Jak donosi³ w dniu 30 czerwca 1928 roku „Dzien-
nik Œmigielski”: „Dzieñ Œwi¹t WF i PW 17.06. br. by³
dniem oddania 2 boisk sportowych (Œmigiel i Wieli-
chowo) do u¿ytku publicznego. Kosztorys budowy jed-
nego boiska wynosi 26 tys. z³. Do budowy przyczynili
siê wydatnie starosta Ciemniewski, burmistrz Pioch,
Wydzia³ Powiatowy i Magistrat Œmigla, ofiarowuj¹c
bezinteresownie teren na boiska”. Najwiêkszym zain-
teresowaniem w tych czasach cieszy³a siê oczywiœcie
pi³ka no¿na, ale œmigielanie interesowali siê tak¿e in-
nymi dyscyplinami sportu. I tak w dniu 16 czerwca 1928
roku o godz. 2000 odby³y siê w strzelnicy zawody bok-
serskie. Walczy³y 4 pary. Cena biletów miejsc rezerwo-
wanych wynosi³a 2,50 z³, I miejsc 2,00 z³, II miejsc 1,50
z³ i III miejsc 1,00 z³. Ciekawe dzisiaj, jak by³y usytu-
owane te III miejsca? Podczas zawodów przygrywa³a
orkiestra, a dochód by³ przeznaczony na budowê bo-
iska sportowego. Ró¿nymi wynikami koñczy³y siê me-
cze m³odej dru¿yny pi³karskiej. Warto jednak odnoto-
waæ wiadomoœci o mi³ych dla wiernej i licznej publicz-
noœci rezultatach odnotowanych w ówczesnej prasie,
œwiadcz¹cych o tym, ¿e zawodnicy „Pogoni” potrafili
walczyæ ze swoimi przeciwnikami:
• „W niedzielê 30 b.m. w Œmiglu (sierpieñ 1936) odby³

siê mecz pi³ki no¿nej miêdzy KS „Polonia” II Lesz-
no, a „Pogoñ” II Œmigiel z wynikiem 5:2 dla „Polo-
nii” Leszno”

• „6.09. 1936 roku mecz miêdzy HCP Poznañ, a KS
„Pogoñ”, wynik 2:3 dla „Pogoni” œmigielskiej”

• „W niedzielê 13 b.m. (wrzesieñ 1936) odby³ siê mecz
miêdzy „Old Boysami” œmigielskimi, a KS „Pogoñ”
Œmigiel. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 8:5 dla „Po-
goni”.
Gra wywo³a³a wielkie zainteresowanie wœród licz-

nie zebranej publicznoœci”

Wybrane wydarzenia sportowe w Œmiglu
przed 1939 roku

• „Pogoñ” Œmigiel – RKS Rawicz 4:1 (3:0). Powy¿sze
zwi¹zkowe spotkanie odby³o siê 20 b.m. (wrzesieñ
1936) w Rawiczu miêdzy wy¿ej wymienionymi dru-
¿ynami o mistrzostwo kl. B. Gospodarze mimo za-
ciek³ej gry ulegli silnej dru¿ynie goœci. Gra toczy³a
siê tylko na polu gospodarzy. Bramki strzelili: Mar-
ciniak 2, Pluskota i Kasperski po 1. „Pogoñ”, która
pod wzglêdem fizycznym i technicznym stoi na wy-
sokim poziomie, sta³a siê w swoim okrêgu groŸnym
przeciwnikiem”.
Podobnie sytuacja wygl¹da³a 2 lata póŸniej, w 1938

roku:
• Pierwszy zwi¹zkowy mecz pi³ki no¿nej w Œmiglu 28

b.m. (sierpieñ 1938) rozegrany z „Obr¹” Zb¹szyñ,
a „Pogoni¹” przyniós³ zwyciêstwo naszej „Pogoni”
w stosunku 7:1 (5:0)

• Zapowiedziany zwi¹zkowy mecz pi³karski w kl. B
w Nowym Tomyœlu w dniu 4 b.m. (wrzesieñ 1938)
pomiêdzy tamtejsz¹ Poloni¹ a œmigielsk¹ Pogoni¹
przyniós³ dla gospodarzy pora¿kê mimo silnej prze-
wagi w stosunku 1:0 dla Pogoni

• „Zwi¹zkowy mecz pi³ki no¿nej w kl. B w Œmiglu
w dniu 11 b.m. (wrzesieñ 1938) ze „Soko³em” wolsz-
tyñskim przyniós³ zas³u¿one zwyciêstwo „Pogoni”
5:0 (3:0). Mecz obfitowa³ w ciekawe momenty. Wi-
dzów by³o oko³o 500”.

• Wkrótce nadszed³ 1939 rok, a wraz z nim II wojna
œwiatowa, która zamknê³a kolejn¹ kartê polskiego
sportu, klubów sportowych.

Jan Pawicki

Cykliœci
Od lewej: Karol Szygu³a, Aleksander George, Augu-
styn Szwarc, nazwisko nie znane, Franciszek £epko-
wicz (kierownik), Stanis³aw Józefowski.
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Pogoñ Œmigiel
 (zdjêcie prawdopodobnie z 1933 roku)

Od lewej stoj¹: Wawrzyn Rosada, Mieczys³aw Julski,
Bronis³aw Kasperski, Ludwik Pluskota, Edmund
Szwarc, Franciszek Pawlicki, Ignacy Ziegler, Leon Ci-
choszewski, Pawlak (?), Ksawery Szulc, Leon Cicho-
szewski, Stefan Sibilak, Marian Benyskiewicz, Ludwik
Cichoszewski (zgin¹³ na froncie w 1939 r.), Zenon
Bremborowicz, Stanis³aw Plewa, Antoni Gabryelski.

„I oni niegdyœ na ziemi tu ¿yli
Po falach burzy przemknêli po cichu;
Wrza³o ich ¿ycie chwilê – i po chwili
Pusto i g³ucho – ni œladu, ni s³ychu!”

W³aœcicielem Koszanowa po rodzinie Ch³apowskich
by³a ksiê¿na Joanna Katarzyna Acerenza – Pignatelli.
W 1863 roku maj¹tek kupi³ Kalikst
Biron von Curland, a w 1822 roku
odziedziczy³ go syn ksi¹¿ê Gustaw
Biron von Curland. Od 1903 dobra
przesz³y na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
Pruskiego w zarz¹dzie Komisji Osad-
niczej w Poznaniu. W 1912 od Ko-
misji Osadniczej maj¹tek naby³ do-
tychczasowy dzier¿awca Carl von
Hoffmannswaldau. W 1937 w³aœci-
cielk¹ zosta³a wdowa po Carlu – Min-
na Hoffmannswaldau.

Ciekawa historia zwi¹zana z dwo-
rem w Koszanowie dotyczy ostatnich
w³aœcicieli maj¹tku przed II wojn¹ œwiatow¹ – niemiec-
kiej rodziny Hoffmannswaldau, a szczególnie Fritza.
W koñcu sierpnia 1939 roku jako pruski rotmistrz w sta-
nie spoczynku zosta³ internowany i wraz z innymi Niem-
cami przewieziony w g³¹b Polski. W niewyjaœnionych
okolicznoœciach zgin¹³ 5 IX 1939, gdzieœ pod Warszaw¹.
Pochowany zosta³ w mogile zbiorowej w pokazowym
pogrzebie, który urz¹dzi³y okupacyjne w³adze niemiec-
kie. Obelisk upamiêtniaj¹cy jego postaæ znalaz³ siê w le-

Dwór w Koszanowie – cz. 2 sie ¿egrowskim. Byæ mo¿e wczeœniej le¿a³ na cmenta-
rzu ewangelickim lub w innym miejscu, lecz zapewne
ju¿ nigdy siê tego nie dowiemy. Osoby, które pamiêtaj¹
Fritza Hoffmannswaldau, wspominaj¹ go jako cz³owie-
ka raczej przychylnego Polakom, nie mieszaj¹cego siê
do polityki.

Rodzina Hoffmannswaldau mieszka³a we dworze do
wyzwolenia Œmigla i nie uciek³a przed wojskami ra-

dzieckimi. Po wojnie zosta³a przekwaterowa-
na na poddasze domu przyleg³ego do dworu
i w jakiœ czas póŸniej zmuszona do wyjazdu
do Niemiec. Przedstawiciele rodziny w czasach
bardziej przychylnych dla Niemców odwiedzili
Œmigiel i interesowali siê losem dworu, który
niestety nie dotrwa³ do koñca XX wieku. Po II
wojnie œwiatowej dwór zosta³ przejêty na mocy
reformy rolnej przez w³adze pañstwowe. Za-
mieszkali tam przygodni ludzie i tak budynek
powoli niszcza³. Kiedy zdecydowano siê na ka-
pitalny remont, lokatorów wykwaterowano,
zdjêto dachówkê i ... pozostawiono dworek na
pastwê losu. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹-

tych budynek zosta³ rozebrany.
Po dworze, przed którym Jan Henryk D¹browski

poprosi³ o rêkê Barbary Ch³apowskiej, nie ma ju¿ œladu.
Zosta³ ma³y park, w którym zachowa³o siê kilka piêk-
nych drzew, g³ównie dêbów i klonów. I tak utraciliœmy
nie tylko zabytek architektury, ale przede wszystkim
pami¹tkê historyczn¹.

Dziêkujê panu Olejnikowi za wskazanie tematu, pani
Krawczyk i panu Lipowiczowi za informacje.

Andrzej Weber

Od redakcji.
Dziêkujemy panu Zdzis³awowi Wieczorkowi za udo-
stêpnienie archiwalnych zdjêæ.
Jednoczeœnie zwracamy siê z apelem do czytelników –
mo¿e ktoœ wie, jak ma na imiê pan Pawlak ze zdjêcia
Pogonii i kim jest nieznany nam mê¿czyzna na zdjêciu
cyklistów. Prosimy równie¿ o przeszukanie w³asnych

zbiorów zdjêæ, mo¿e macie w nich Pañstwo zdjêcia
dawnych sportowców? Za dwa lata KS Pogoñ obcho-
dziæ bêdzie 75 – rocznicê powstania. Z tej okazji pla-
nowana jest wystawa zdjêæ, której celem maj¹ byæ nie
tylko wspomnienia, ale równie¿ dok³adne, dokonane
wspólnymi si³ami, „rozszyfrowanie” osób na nich siê
znajduj¹cych.
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Od wrzeœnia ub. r. pe³ni Pani funkcjê dyrektora Ze-
spo³u Szkó³ Samorz¹dowego Gimnazjum i Szko³y Pod-
stawowej w Œmiglu. Czy w zwi¹zku z tym zasz³y jakieœ
zmiany w funkcjonowaniu szko³y?

Czteromiesiêczny okres to niewiele, aby dokonaæ re-
wolucyjnych zmian. W szkole najwyzsze efekty s¹ wte-
dy, gdy mo¿na pracowaæ w spokoju i
bez stresu, a ewentualne zmiany
przemyœleæ.
Jak¹ szko³¹ Pani kieruje – prosimy
o przedstawienie?

Do mojej szko³y uczêszcza
³¹cznie 1167 uczniów, którzy ucz¹ siê
w 46 oddzia³ach – w tym 469
uczniów jest gimnazjalistami. Jest to
najwiêksza szko³a w naszej gminie,
a bior¹c pod uwagê ³¹czne zatrudnie-
nie 77 nauczycieli i 26 pracowników
administracyjno – obs³ugowych – jest
to drugi pod tym wzglêdem zak³ad
pracy w Œmiglu. W szkole dysponu-
jê wysoko wykwalifikowan¹ kadra.
Wiêkszoœæ nauczycieli legitymuje siê
wy¿szym wykszta³ceniem, które ci¹gle doskonal¹, bio-
r¹c udzia³ w ró¿nych formach dokszta³cania. W naszym
gronie jest siedmioro nauczycieli, którzy uzyskali ko-
lejny stopieñ awansu zawodowego i s¹ nauczycielami
dyplomowanymi.
Czy pani zdaniem szef placówki oœwiatowej powinien
byæ tak¿e menad¿erem?

Tak – szef musi byæ mena¿erem. Jego g³ówne zada-
nie, to dba³oœæ o ca³okszta³t pracy szko³y, a tym praca
dydaktyczno – wychowawcza.
Jak Pani ocenia wspó³pracê z samorz¹dem?

Mam krótkie doœwiadczenie na ten temat, wiêc trud-
no mi oceniaæ, ale mam nadziejê, ¿e potrzeby szko³y
spotkaj¹ siê z przychylnoœci¹ radnych.
Du¿o mówi siê o zagro¿eniu patologi¹ wœród m³odzie-
¿y. Czy w naszej szkole istnieje problem narkomanii
lub innego zagro¿enia?

Na szcêœcie wœród naszych uczniów nie noruje siê
problematyki zwi¹zanej z narkomani¹, a problemy wy-
chowawcze, które obserwujemy staramy siê rozwi¹zy-
waæ na bie¿¹co.
Jakie s¹ najpilniejsze potrzeby szko³y i jak je realizo-
waæ?

W opinii wielu osób dysponujemy doskona³¹ baz¹.
Jest tak rzeczywiœcie. Ale 14 lat u¿ytkowania obiektu
powoduje, ¿e nale¿a³oby w trybie niezbêdnym wyko-
naæ wiele prac remontowych – np. wymiana okien, re-

monty dachów, malowanie klas i korytarzy, wymiana
pod³ug w klasach. S¹ to prace zwi¹zane z du¿ymi kosz-
tami, na które szko³y nie staæ. Jedyn¹ szans¹ jest wyko-
nanie ich stopniowo, wybieraj¹c pilne i pilniejsze. Czêœæ
œrodków finansowych myœlê, ¿e uda siê pozyskaæ od
przyjació³ szko³y, a niektóre prace niestety przesun¹æ
na póŸniejsze terminy.
Co szko³a oferuje uczniom poza lekcjami?

Nasi uczniowie maj¹ du¿y
wybór zajêæ pozalekcyjnych.
Zgodnie ze swoimi zaintereso-
waniami uczestnicz¹ w zajê-
ciach kó³ek: recytatorskiego, te-
atralnego, przyrodniczego, 2 in-
formatycznych, komunikacyj-
nego, tanecznego, plastycznego.
Mog¹ rozwijaæ swoje zaciêcie
dziennikarskie pracuj¹c w ze-
spole redakcyjnym szkolnej ga-
zetki „Fraszka”. Uczestnicz¹ te¿
w spotkaniach klubów jêzyko-
wych (j. angielskiego, j. nie-
mieckiego, j. rosyjskiego) roz-
szerzaj¹c w sposób niekonwen-
cjonalny swoje umiejêtnoœci jê-

zykowe. Zainteresowani kultur¹ regionu spotykaj¹ siê
w Klubie Regionalnym, a uczniowie klas starszych
utworzyli Klub Europejski.

Po lekcjach odbywa siê te¿ wiele zajêæ rekreacyjno
– sportowych. Czêsto s³ychaæ próby m³odzie¿owego
zespo³u muzycznego.

Problem wolnego czasu uczniów widz¹ te¿ samo-
rz¹dy uczniowskie gimnazjum i szko³y podstawowej,
które organizuj¹ ciesz¹ce, siê du¿ym powodzeniem dys-
koteki i ró¿nego rodzaju akcje maj¹ce na celu g³ownie
pomoc innym.
Szko³a to nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale tak¿e
rodzice. Czy anga¿uj¹ siê w sprawy szko³y?

Rodzice naszych uczniów s¹ bardzo wra¿liwi na pro-
blemy, które nas dotycz¹. Chêtnie w³¹czaj¹ siê do wspó³-
pracy i pomocy.
Czym Jolanta Sobecka zajmuje siê i pasjonuje pry-
watnie?

Prywatnie mam jedno marzenie – wygraæ na loterii
tak¹ kwotê, dziêki której mog³abym zrealizowaæ naj-
pilniejsze potrzeby w szkole.

Poza szko³¹ du¿o czasu zajmuje mi moja ulubienica
Kora – owczarek po owczarku niemieckim. Lubiê te¿
gotowaæ i piec, a czasem trochê poleniuchowaæ, co nie
znaczy marnowaæ czas. Chêtnie r¹biê drewka, a latem
zajmujê siê ogródkiem.

Rozmowê przeprowadzi³a Barbara Mencel.

Wywiad z pani¹ Jolant¹
Sobeck¹
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POD PIECZ¥

OSP

fot. Alicja Mauenzberg

20 listopada ub.r.
W godzinach 1200 – 1600, skradziono z nawy bocznej
koœcio³a p.w. NMPW w Œmiglu obraz przedstawiaj¹cy
œw. Tomasza Judê. Obraz zosta³ namalowany po 1945
roku. Jego wartoœæ oszacowano na ok. 1.000 z³
30 listopada ub.r.
Oko³o godz. 2300 w Œmiglu na ul. Ogrodowej, zosta³
zatrzymany mieszkaniec Starego Bojanowa kieruj¹cy
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (1,36 promila w wy-
dychanym powietrzu)
2 grudnia ub.r.
O godz. 2115 w Niet¹¿kowie na ulicy Arciszewskich
zatrzymano 40 - letniego nietrzeŸwego rowerzystê (1,8
promila w wydychanym powietrzu).
7 grudnia ub.r.
Ok. godz. 1700 w Bronikowie ok. 56 - letni mieszkaniec
Wschowy, kieruj¹cy samochodem marki Volkswagen
Golf, nagle zjecha³ na pobocze i uderzy³ w drzewo.
Œmieræ na miejscu poniós³ kierowca oraz 49 - letnia
pasa¿erka, natomiast 7 - letnie dziecko dozna³o pot³u-
czeñ. W akcji bra³a udzia³ œmigielska OSP.
16 grudnia ub.r.
O godzinie 1700 na drodze Koœcian – Kawczyn kieruj¹-
cy samochodem marki Seat Ibiza 53 - letni mieszka-
niec Koœciana jad¹c z kierunku Poznania, wjecha³ na
ty³ Opla Corsy prowadzonego przez 29 - letniego miesz-
kañca Koœciana. Samochody przemieœci³y siê na rów-
noleg³y pas ruchu i zderzy³y siê z Volkswagenem Gol-
fem kierowanym przez 31 - letniego mieszkañca Œmi-
gla. W wyniku zderzenia kierowca Opla dozna³ z³ama-
nia ³opatki i zwichniêcia ³okcia, natomiast kierowca
Seata ogólnych pot³uczeñ.

Po raz kolejny, w dzieñ wigilijny, na ulicach nasze-
go miasta, pojawi³ siê gwiazdor, który w asyœcie (lub
te¿ „pod ochron¹”) dwóch stra¿aków stanowi³ niema³¹
atrakcjê nie tylko wœród dzieci. „Stra¿acki” Gwiazdor
rozdawa³ dzieciom lizaczki, a dŸwiêkiem dzwonka bu-
dzi³ doros³ych z przedœwi¹tecznej gor¹czki. Ca³oœæ do-
pe³ni³y kolêdy p³yn¹ce z g³oœników stra¿ackiego samo-
chodu, wprawiaj¹ce  przechodniów w œwi¹teczny na-
strój.

Mam nadziejê, ¿e stra¿acki gwiazdor stanie siê, œmi-
gielsk¹ tradycj¹, a mo¿e nawet znajdzie siê kilku elfów
(sponsorów), którzy go wspomog¹ w dawaniu radoœci?

M.D.

31 grudnia ub.r.
W godzinach popo³udniowych wybuch³ po¿ar w maga-
zynie opakowañ Obrzañskiej Spó³dzielni Mleczarskiej
Oddzia³ w Œmiglu. Zniszczeniu uleg³o 67 tys sztuk opa-
kowañ do kefirów o wartoœci ok. 6 tys z³. Przyczyn¹
po¿aru by³y prawdopodobnie sztuczne ognie. W akcji
gaszenia po¿aru brali udzia³ stra¿acy OSP Œmigiel.
1 stycznia br.
O godzinie 315  podczas interwencji policji w trakcie
zabawy sylwestrowej, przed budynkiem Centrum Kul-
tury w Œmiglu, jeden z uczestników balu, 23 - letni
mieszkaniec gminy Przemêt, zaatakowa³ policjantów
bij¹c ich, kopi¹c i gryz¹c. Policjanci obezw³adnili spraw-
cê. Wtedy zaatakowa³ ich 32 - letni mieszkaniec Œmi-
gla. W trakcie szamotaniny, wokó³ zebra³ siê t³um wy-
kazuj¹cy agresjê w stosunku do funkcjonariuszy. Jeden
z policjantów w obawie o zdrowie i ¿ycie swoje i kole-

Centrum Kultury dziêkuje stra¿akom OSP w Œmi-
glu a w szczególnoœci Jerzemu Ratajczakowi, Huber-
towi Ratajczakowi, Zbigniewowi Prais, Mariuszowi
Wajske, za pomoc w przygotowywaniu lodowiska.

gi oraz z obawy, ¿e ktoœ mo¿e mu odebraæ pistolet –
wystrzeli³ ostrzegawczo, co ostudzi³o temperament
sprawców szarpaniny i pozwoli³o ich obezw³adniæ. Pro-
kurator na wniosek policji zastosowa³ wobec obu spraw-
ców trzymiesiêczny dozór policyjny. Za wykroczenie
grozi im pozbawienie wolnoœci do 3 lat.
7 stycznia br.
Na podstawie materia³ów przekazanych z Prokuratury
Rejonowej w Dzier¿oniowie wszczêto postêpowanie
przeciwko trzem mieszkañcom Œmigla w wieku trzy-
dziesty kilku lat, którzy nabyli nielegalnie skopiowane
programy komputerowe. Grozi im do 1 roku pozbawie-
nia wolnoœci
Informacje zosta³y pozyskane od rzecznika prasowego Komendy
Powiatowej Komisji w Koœcianie.
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Od d³u¿szego czasu pod has³em „Promujemy twór-
ców naszej gminy” odbywaj¹ siê wystawy twórczoœci
tych¿e artystów.

Obecnie w sali kameralnej Centrum Kultury w Œmi-
glu czynna jest wystawa metaloplastyki Macieja Strzel-
czyka z Olszewa.

Jego przygoda z kowalstwem artystycznym zaczê³a
siê w 2001 roku, kiedy to sta³o siê dla niego pasj¹.

Interesuj¹ go wszystkie formy i kszta³ty u¿ytkowe:
kwietniki, wieszaki, œwieczniki, balustrady itp. Wyko-
nane prace pokrywa farbami i patynuje. Jest to jego
pierwsza wystawa indywidualna. Zapraszamy do jej
zwiedzania wystawy do 15 lutego.

Tak bez przesady mo¿na nazwaæ Wystawê Go³êbi
Pocztowych Okrêgu Leszno, która odby³a siê w Œmi-
glu. Po raz pierwszy w naszym mieœcie zjawi³o siê tylu
hodowców i ich pupili.

Wystawa odby³a siê w dniach 14-15 grudnia 2002 r.
w Centrum Kultury. Brali w niej udzia³ hodowcy wcho-
dz¹cy w sk³ad okrêgu leszczyñskiego PZHGP. Sk³ada
siê on z trzech oddzia³ów – koœciañskiego, leszczyñ-
skiego i rawickiego.

Wystawa metaloplastyki

Œwiêto go³êbi, œwiêto hodowców

Istnieje mo¿liwoœæ zakupu prac.
A. Szulc

Co roku impreza organizowana jest na terenie inne-
go oddzia³u. W tym roku przypad³a Koœcianowi. W na-
szym mieœcie odby³a siê na proœbê œmigielskich hodow-
ców. Zjawi³o siê na niej oko³o 70 osób. Przywieziono
ponad 250 ptaków.
Coroczne wystawy to okazja do podsumowania minio-
nego sezonu i oczywiœcie do uhonorowania najlepszych
hodowców. Oprócz tego ptaki s¹ oceniane. Liczy siê

ich wygl¹d oraz tak zwane w³aœciwoœci lotne, czyli bu-
dowa, skrzyd³a, umiêœnienie - s³owem wszystkie ele-
menty, które decydowaæ mog¹, ¿e ten a nie inny ptak
oka¿e siê najlepszy w rywalizacji. I tu pochwaliæ siê
mog¹ Kazimierz i Piotr Miko³ajczakowie, najlepsi ho-
dowcy œmigielskiej sekcji. Wœród najlepszych znalaz³
siê tak¿e jeden z ich go³êbi, który z innymi skrzydlaty-
mi reprezentantami okrêgu trafi na wystawê ogólnokra-
jow¹ do Katowic.

Dodatkowo zorganizowano pokaz go³êbi, które
w tym roku bra³y udzia³ w locie z Watykanu.

Najwa¿niejsza jednak podczas wystaw jest mo¿liwoœæ
spotkañ z innymi hodowcami – mówi Janusz Graczyk,
prezes œmigielskiej sekcji PZHGP, zarazem g³ówny or-
ganizator imprezy.

To wspólne œwiêto wszystkich, dla których go³êbie
to hobby. Bo gdzie indziej, jeœli nie w takich miejscach,
mo¿na spotkaæ tylu dobrych hodowców? Porozmawiaæ
o minionym sezonie, poznaæ nowinki, a czasem hodow-
lane tajemnice i sekrety?

Wystawa wzbudzi³a spore zainteresowanie. Po uro-
czystym otwarciu, na którym nasz¹ gminê reprezento-
wa³ miêdzy innymi burmistrz Józef Cieœla, œmigielskie
Centrum Kultury odwiedzi³a przez obydwa dni spora
grupa mieszkañców naszego miasta.

To by³o du¿e przedsiêwziêcie i trochê obawialiœmy
siê, jak nam wyjdzie – opowiada Janusz Graczyk.

Myœlê jednak, ¿e poradziliœmy sobie bardzo dobrze.
Œwiadcz¹ o tym choæby pochwa³y goœci z innych po-
wiatów. To cieszy i dopinguje zarazem do dalszej pra-
cy. I dlatego mam nadziejê, ¿e kiedyœ znów zorganizu-
jemy tak¹ wystawê. DAS

Maciej Strzelczyk z ¿on¹
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Czeœæ!

Witam Was zimowo! Minê³y œwiêta, zacz¹³ siê nowy rok. Wszystko
jest nowe!

Nowe miesi¹ce, nowy œnieg i nowe pomys³y w mojej g³ówce.
Nie bêdê Was d³ugo zagadywaæ, tylko powiem, co nowego wpad³o mi

do g³owy.
Pos³uchajcie:
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami by³o królestwo potê¿nego

króla Anastazego I. Król mia³ ¿onê, królow¹ Anastazjê, oraz córkê Ankê
i synka Antka.

Król i królowa m¹drze rz¹dzili swoim pañstwem i bardzo, bardzo ko-
chali w³asne dzieci. Anka i Antek – bliŸniacy - byli podobni do siebie jak
dwie krople wody!

Równie¿ bardzo siê ko-
chali i zawsze wspólnie spêdzali czas. Razem siê bawili, razem
jeŸdzili konno, razem rozrabiali i p³atali rodzicom i mieszkañcom
zamku ró¿ne figle i psoty.
Schowali koronê kró-
lewsk¹ pod ³ó¿ko, zalali
wod¹ palenisko w zamko-
wej kuchni, zapchali po-
duszk¹ tr¹bkê zamkowemu
trêbaczowi i... wiele, wiele
innych psot mieli na swo-
im koncie. Nikt siê jednak
na nich nie gniewa³, ponie-
wa¿ wszystko to robili dla

zabawy, nie ze z³oœliwoœci. Czasami tylko zdarza³o siê, ¿e tata król roz-
gniewa³ siê na swoje dzieci i wtedy musieli za karê siedzieæ w swoich
komnatach i polerowaæ królewskie klejnoty, ¿eby piêknie b³yszcza³y.

Pewnego razu bliŸniaki wpad³y na pomys³, aby dla ¿artu zamieniæ siê strojami. Antek za³o¿y³ d³uga sukienkê
z falbankami, a Anka strój rycerza. Œmia³y siê g³oœno, przegl¹daj¹c siê w lustrze. W tym momencie król zawo³a³
dzieci. Pobieg³y szybciutko tak, jak by³y przebrane. Tata król nie pozna³, ¿e zamieni³y siê strojami i powiedzia³:
– Moje drogie dzieci, nie jesteœcie ju¿ takie ma³e. Nadszed³ czas na naukê. Ty, Antku (wskaza³ na przebran¹

Ankê), musisz siê nauczyæ rycerskiego rzemios³a, ¿ebyœ móg³ w przy-
sz³oœci dobrze dowodziæ moimi rycerzami. Ty, Anko (wskaza³ na prze-
branego Antka), musisz siê nauczyæ haftowaæ tak piêknie, jak to robi
twoja mama. Naukê zaczynacie natychmiast.

Ankê, przebran¹ za Antka, zabra³ ros³y rycerz, a Antka, przebranego
za Ankê, dama dworu, zajmuj¹ca siê haftowaniem królewskich obru-
sów.

Hmmmmm ..... co by³o dalej? Niestety, nie wiem! Mo¿e Wy macie
pomys³ na to jak skoñczy³a siê przygoda bli¿niaków?

Uwaga! Ja, król tej strony, Œmiglaczek I, og³aszam konkurs na dal-
szy ci¹g mojej bajki! Napiszcie na kartkach, co mog³o zdarzyæ siê dalej.
Je¿eli chcecie, mo¿ecie wykonaæ ilustracjê do wymyœlonego przez was

tekstu. Przyœlijcie swoje bajki na kartkach, na adres Centrum Kultury w Œmiglu. Autor najciekawszego zakoñ-
czenia otrzyma nagrodê.

Dziêkujê Damianowi Stefaniakowi z Czacza za rozwi¹zanie zadania z numeru dziesi¹tego i œliczn¹ ilustracjê.
Otrzymuje on nagrodê. Gratulujê.

Œmiglaczek
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 1
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

K r z y ¿ ó w k a
Poziomo

1. post dla mu³zumanów,
4. aparat do oddychania pod wod¹,
8. hinduski przywódca, przewod-
nik duchowy,

9. wróg metalu,
10. upragniona na pustyni,
11. popularna roœlina doniczkowa,
12. utrudnia widocznoœæ,
13. uwodniony boran sodu,
16. rododendron zrzucaj¹cy liœcie

na zimê,
19. sp³aszczone ko³o,

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 11
WŒ brzmia³o
„NIE SAMYM CHLEBEM CZ£O-
WIEK ¯YJE”
Nagrodê otrzymuje:
Krystyna Ciorga z Broñska
Nagroda do odbioru w redakcji.

20. organizacje religijne rycerstwa,
22. legwan,
24. kwiat szklarniowy o œlicznym

zapachu,
25. nerwica,
27. ograniczenie praw autorskich.

Pionowo
1. prawid³owoœæ,
2. nauka o dŸwiêku i jego przeka-
zywaniu,

3. przesadne samouwielbienie,
4. Armia...

Biuro rachunkowe: KPiR, rycza³t,
ZUS, PIT-y.
Nowa Wieœ, ul. Œmigielska 60
Tel. 5 180-852
****************************
Elektroinstalacje, silniki
tel. 0 609 270 126
****************************
Karcher
tel. 5 180 423

****************************
Jêzyk angielski: korepetycje szko³a
podstawowa i œrednia
tel. 5 189 – 609
****************************
Matematyka – korepetycje, kompu-
terowe przepisywanie prac, tekstów
tel. 5 180 671

5. ... da Vinci,
6. czarno - szary w o³ówku,

13. ozdobna ¿ywica,
14. taniec z Kuby,
15. komendant policji na dzikim

zachodzie,
16. ukochany Afrodyty,
17. dawniej niezbêdna do oœwietle-

nia mieszkania,
18. wodnisty, uboczny produkt przy

produkcji sera,
21. pies na polowaniu,
23. psychiczny lub fizyczny

uszczerbek.

Og³oszenia drobne
i bardzo drobne

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

---------------------------------------
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S p or t
Formê trzymaæ trzeba

Po bardzo pracowitym sezonie pi³karze Gromu
Czacz grudzieñ spêdzili spokojnie. Du¿o odpoczy-
wali. Poniewa¿ jednak formê trzymaæ trzeba, raz w
tygodniu spotykali siê na zajêciach w sali gimnastycz-
nej.

W ostatnim miesi¹cu ubieg³ego roku w zajêciach
udzia³ brali pi³karze z trzech dru¿yn: trampkarze m³od-
si, trampkarze starsi i juniorzy m³odsi. Odpoczywali
seniorzy.

Ich m³odsi koledzy raz w tygodniu w sali gimnastycz-
nej grali w unihokej, siatkówkê i koszykówkê. Treno-
wali tak¿e w nowej sali w Niet¹¿kowie.

Intensywne treningi wznowi¹ od po³owy stycznia.
To wystarczy do uzyskania optymalnej formy do czasu
rozpoczêcia rozgrywek. Pierwsze ligowe mecze czekaj¹
bowiem pi³karzy z Czacza pod koniec marca.

Daliœmy sobie na razie spokój z pi³k¹ no¿n¹ – mówi
Marek Sowa, prezes klubu.

Po prostu po tak d³ugim sezonie, pojawi³ siê ju¿ prze-
syt. Dlatego zim¹ wystarczy nam zabawa w innych
grach. DAS

Na szczytach tabel

Tenisiœci Sto³owi Polonii Arsena³ Œmigiel zakoñczyli
rundê jesienn¹ tegorocznych rozgrywek na bardzo
dobrych miejscach. Na cztery dru¿yny, które wysta-
wili, a¿ trzy zajê³y czo³owe pozycje w swych ligach.

W niedzielê, 24 listopada ub.r., Polonia IV podej-
mowa³a u siebie Orlêta Terra Czacz wygrywaj¹c 14:4.
Punktowali tu: Pawe³ Zbyrad 4,5, Tomasz Nawrot 3,5,
Marcin Luboñ 2,5, S³awomir Kreuschner 1,5, Micha³
Gzylkowiak i Jêdrzej Skrzypek po 1.

W tym samym dniu Polonia III gra³a z Heliosem II
Czempiñ, remisuj¹c 9:9. Tu punkty zdobyli Witold
Woœko 3,5, Roman Tasiemski i Jan Nowak po 2, Ry-
szard Jokiel 1,5.

Dwa mecze rozegrali trzecioligowcy. Przegrali 3:7
z zespo³em Krotosz Krotoszyn, a nastêpnie równie¿ 3:7
ulegli MKS II Ostrzeszów. W obu meczach po 1 punk-
cie zdobywali: Tadeusz Koz³owski, Dariusz Szymañ-
ski i Mateusz Kuciak.

1 grudnia ub.r. dwa spotkania u siebie rozegra³a Po-
lonia I. Najpierw uleg³a KKS Stelli Gniezno 3:7. Punk-
towali: Bart³omiej Glinka 2 i Wojciech Waligórski 1.
W drugim meczu Poloniœci zwyciê¿yli 8:2 Browar For-
tunê Mi³os³aw. Tu punkty dla zespo³u zdobyli: Bartosz

Robert i Patryk Ratajczak po 2,5, Bart³omiej Glinka
i Wojciech Waligórski po 1,5.

Polonia III gra³a na wyjeŸdzie z Burz¹ II Drzeczko-
wo, przegrywaj¹c 12:6 Punkty zdobyli w tym meczu:
Jan Nowak 3, Ryszard Jokiel 2, Pawe³ Skorupiñski 1.
Polonia IV z kolei uleg³a 7:11 dru¿ynie LZS II Bodze-
wo. Tu punkty zdobyli: Tomasz Nawrot i Pawe³ Zbyrad
po 3, Marcin £¹czny 1.

W kolejnej fazie rozgrywek w niedzielê, 8 grudnia
ub.r., zawodników z drugiego zespo³u czeka³ prawdzi-
wy rajd. Najpierw pojechali do K³odawy, gdzie zmie-
rzyli siê z miejscowym Górnikiem. Niestety, przegrali
2:8. Punkty zdobyli: Tadeusz Koz³owski 1,5, £ukasz
Szymañski 0,5, Mateusz Kuciak i Dariusz Szymañski
po 0. Prosto z tamtego meczu œmigielanie pojechali do
Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie grali z Tajfunem II,
remisuj¹c 5:5. Tu punkty zdobywali: Tadeusz Koz³ow-
ski 2,5, Dariusz Szymañski 2, £ukasz Szymañski 0,5
i Mateusz Kuciak 0.

Polonia III na w³asnej sali pokona³a 16:2 GKS Orlê-
ta Czacz. Dla œmigielan punkty wywalczyli: punktowa-
li: Witold Woœko i Jan Nowak po 4,5, Ryszard Jokiel 4,
Pawe³ Skorupiñski 3. Polonia IV na wyjeŸdzie zwyciê-
¿y³a 14:4 Menos II Œrem. Artur Marciniak zdoby³ 4,5,
Piotr Mulczyñski 4, Pawe³ Zbyrad 3,5, Tomasz Nawrot
2.

15 grudnia ub.r., podczas ostatnich rozgrywek, dru-
goligowcy wygrali u siebie 6:4 z AZS UAM Poznañ.
Punkty zdobyli: Wojciech Waligórski 2,5, Bart³omiej
Glinka 2, Patryk Ratajczak 1,5.

Polonia II zwyciê¿y³a Burzê Drzeczkowo 7:3. Tade-
usz Koz³owski i Dariusz Szymañski wywalczyli po 2,5,
Mateusz Kuciak 2. W drugim w tym dniu meczu Polo-
nia II wygra³a jeszcze z Juniorem Leszno równie¿ 6:4.
Tu punktowali: Dariusz Szymañski 2,5, Tadeusz Ko-
z³owski 2, £ukasz Szymañski 1, Mateusz Kuciak 0,5.

Polonia IV zremisowa³a 9:9 z Menosem III Œrem.
Tomasz Nawrot i Pawe³ Zbyrad mieli po 3,5, Jêdrzej
Skrzypek i S³awomir Kreuschner po 1. W tym dniu
z AZS Bodzewo graæ mia³a Polonia III. Na proœbê bo-
dzewian mecz jednak prze³o¿ono.

W jesiennej rundzie rozgrywek œmigielanie spisali
siê znakomicie. Drugoligowcy zajêli drugie miejsce.
Zgromadzili 10 punktów. Ustêpuj¹ tylko Budowlanym
Poznañ. Za nimi natomiast znalaz³y siê zespo³y z Ostro-
wa Wielkopolskiego, Raszkowa, Gniezna, AZS UAM
Poznañ, Mi³os³awia i Rataj 50 Poznañ. Je¿eli Poloniœci
utrzymaj¹ swe miejsce w rundzie wiosennej, graæ bêd¹
w bara¿ach o awans do pierwszej ligi. Najlepszymi i naj-
równiej graj¹cymi zawodnikami w tej dru¿ynie byli
Wojciech Waligórski i Bart³omiej Glinka.
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Rozgrywki dla nauki

Tenisiœci Orl¹t Terry Czacz jesienn¹ rundê rozgry-
wek zakoñczyli bez sukcesów. Nic w tym jednak
dziwnego. To najm³odsza dru¿yna w czwartej lidze.
Sk³ada siê z zawodników, dla których rozgrywki to
przede wszystkim okazja do nauki.

24 listopada ub.r. zawodnicy Orl¹t Terry Czacz ule-
gli 4:14 Polonii IV. Punkty zdobyli: Andrzej Fr¹cko-
wiak 2, Tomasz Fórmanowicz i Dawid Obiega³a po 1.

1 grudnia ub.r. przegrali z Menosem II Œrem 7:11.
Tu punktowali: Paulina Maœlak, Dawid Obiega³a i An-
drzej Fr¹ckowiak po 2, Tomasz Fórmanowicz 1.

Tydzieñ póŸniej ulegli 2:16 Polonii III. W tym me-
czu punkty wywalczyli: Tomasz Fórmanowicz 1, Da-
wid Obiega³a i Andrzej Fr¹ckowiak po 0,5.

W ostatnim pojedynku gracze z Czacza ulegli 6:12
Orlêtom Bodzewo I. Tu dla naszej dru¿yny punktowa-
li: Andrzej Fr¹ckowiak i Dawid Obiega³a po 2,5, To-
masz Fórmanowicz 1, Estera Obiega³a 0.

Mimo tych pora¿ek, postawa naszych zawodników
musi cieszyæ - mówi Marek Maœlak, prezes klubu.

S¹ coraz lepsi i coraz czêœciej staæ ich na wyrów-
nan¹ walkê z doros³ymi przeciwnikami. Nadejdzie czas,
kiedy zaczn¹ z nimi wygrywaæ. Jestem przekonany, ¿e
to wcale nie jest odleg³a przysz³oœæ. DAS

Gwiazdkowo przy szachownicach

W Œmiglu rozegrano III Otwarty Gwiazdkowy Tur-
niej Szachowy. Nie zabrak³o w nim oczywiœcie gra-
czy z naszej gminy. Wiêkszoœæ jednak stanowili za-
proszeni goœcie.

Turniej odby³ siê w sobotê, 14 grudnia ub.r., w Cen-
trum Kultury. Jego organizatorzy, dzia³acze Wie¿y Œmi-
giel, zaprosili zawodniczki i zawodników z Leszna,
Bucza, Rawicza, Lipna i Radomierza.

Polonia II zajmuje miejsce trzecie, z wynikiem 14
punktów. Tu oprócz Tadeusza Koz³owskiego wyró¿nia-
j¹cym siê zawodnikiem by³ Dariusz Szymañski.

Polonia III prowadzi w czwartej lidze. Ten najbar-
dziej wyrównany z zespo³ów Polonii, w którym równy
wk³ad w wyniki maj¹ wszyscy zawodnicy, zgromadzi³
15 punktów. Wszystko wskazuje, ¿e zespó³ ten jest
g³ównym pretendentem do awansu do trzeciej ligi.

I wreszcie Polonia IV. Z³o¿ona jest z najm³odszych
zawodników, którzy dopiero zaczynaj¹ sw¹ przygodê
z tenisem. Tu najlepiej w jesiennych rozgrywkach pre-
zentowali siê Tomasz Nawrot i Pawe³ Zbyrad. Zespó³
zaj¹³ szóste miejsce. DAS

Wszyscy podzieleni byli na dwie grupy wiekowe.
W pierwszej gra³y dzieci, które nie ukoñczy³y dwuna-
stu lat. By³o ich 35. W grupie drugiej rywalizowali star-
si zawodnicy, których w œmigielskim turnieju rywali-
zowa³o 19.

W grupie pierwszej z mieszkañców naszej gminy
najlepiej wypad³ Mariusz Leœniak, który by³ 10. Piotr
Kapek zaj¹³ miejsce 14, Maciej £upicki 15, Agnieszka
Adamczak 16, Oskar Walkowiak 17, Cyryl Szudra 18,
Micha³ Œwita³a 19, Dawid Zborowski 21, £ukasz Ha-
³as 23, Micha³ Majer 26, Aleksander Ja³kiewicz 29,
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Tenisowe mistrzostwa

W Œmiglu odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa
Powiatu Szkó³ Podstawowych oraz Gimnazjów w
Tenisie Sto³owym. Dobrze spisali siê w nich repre-
zentanci naszej gminy.

3 grudnia ub.r. rywalizowali uczniowie szkó³ pod-
stawowych. Wœród dziewcz¹t najlepsza okaza³a siê re-
prezentantka szko³y w Œmiglu Justyna ¯urek. Drugie
miejsce wywalczy³a Estera Obiega³a (SP Czacz), a trze-
cie Weronika •urek (SP Œmigiel). Kolejne pozycje za-
jê³y Aleksandra Bucher (SP Czempiñ), Sandra Mazu-
rek (SP Œmigiel), Ma³gorzata Tycner (SP Krzywiñ).

W rywalizacji ch³opców najlepszy okaza³ siê S³a-
womir Kreuschner (SP Œmigiel). Drugie miejsce zaj¹³
Dawid Obiega³a (SP Czacz), trzecie Pawe³ Skrzypek
(SP Czempiñ). Kolejne pozycje wywalczyli Jêdrzej
Skrzypek (SP Œmigiel), Micha³ Gzylkowiak (SP Œmi-
giel), S³awomir Kempiñski (SP Czempiñ).

Tydzieñ póŸniej rywalizowali gimnazjaliœci. Wygra³a
Monika Naro¿na (Krzywiñ). Druga by³a Marta Waligó-
ra (Œmigiel), trzecia Paulina Maœlak (Czacz). Kolejne
miejsca zajê³y Kinga Langner (Czacz), Agnieszka Tom-
czak (Krzywiñ), Ewelina Talarek (Œmigiel).

W rywalizacji ch³opców zwyciê¿y³ Wojciech Wali-
górski przed Dariuszem Szymañskim i £ukaszem Szy-
mañskim (wszyscy - Œmigiel). Kolejne miejsca zajêli
Miko³aj ¯urek (Czempiñ), Tomasz Nawrot (Œmigiel),
Dawid Sobczak (Krzywiñ).

Katarzyna Kapek 30, Bartosz Ja³kiewicz 31, Jan Boro-
wiak 32, Miko³aj J¹der 33.

W grupie drugiej ze œmigielan najlepiej zaprezento-
wa³ siê Marcin WoŸny, który by³ 6. Pawe³ Judek zaj¹³
miejsce 10, Ma³gorzata £upicka 15, Robert WoŸny 16,
Pawe³ Kuœnierczak 18.

W sumie w turnieju udzia³ wziê³o wiêc 20 œmigie-
lan. Mariusz Leœniak i Marcin WoŸny otrzymali pucha-
ry dla najlepszych zawodników naszej gminy. Nagrody
niespodzianki odebrali najm³odsi uczestnicy zabawy-
szeœciolatki Jan Borowiak i Katarzyna Kapek.

W grupie pierwszej troje najlepszych zawodników
otrzyma³o medale, w grupie drugiej puchary. Dla czo-
³owych graczy przygotowano tak¿e upominki. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³a Alicja £upicka.

Imprezê by³oby trudno zorganizowaæ bez sponsorów,
których na szczêœcie nie zabrak³o. Byli nimi: Drogeria
„Trójka”, Astra II M. i J. Adamczewscy, Artyku³y Pa-
piernicze R. Stachowski, Foto ELF, Ksiêgarnia J. Tur-
kowiak, Sklep Odzie¿owy Anna, Owoce-Warzywa V.
i J. Ratajczak, Zegarmistrz R. Paw³ot. DAS

Wy³oniono mistrzów!

W Samorz¹dowym Gimnazjum i Szkole Podstawo-
wej w Œmiglu zakoñczy³ siê w styczniu cykl Mi-
strzostw Szko³y w Tenisie Sto³owym na rok szkolny
2002/2003.

Mistrzostwa odbywaj¹ siê cyklicznie ju¿ od 6 lat,
a ich celem jest popularyzacja tenisa sto³owego jako
zdrowej formy spêdzania wolnego czasu. W rozgryw-
kach wziê³o udzia³ 60 uczniów. Zawody odby³y siê
w trzech pionach - klas I – III szko³y podstawowej, klas
IV – VI szko³y podstawowej i gimnazjum. W ka¿dym
pionie rywalizowano w kategorii dziewcz¹t i ch³opców.
Wyniki w poszczególnych pionach:
Szko³a podstawowa kl. I – III

W obu turniejach gracze podzieleni byli na grupy.
Najlepsza ósemka przechodzi³a do drugiej rundy, gdzie
grano systemem ka¿dy z ka¿dym. Najlepsze czwórki
z ka¿dej z grup zakwalifikowa³y siê do turniejów wo-
jewódzkich.

Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Koœcia-
nie ufundowa³ medale dla zawodniczek i zawodników,
którzy w swych grupach zajêli miejsca od pierwszego
do trzeciego. Szóstki najlepszych graczy otrzyma³y dy-
plomy.

G³ównym organizatorem oraz sêdzi¹ obu imprez by³a
Danuta Strzelczyk. DAS

Dziewczêta:
1. Blanka KoŸlik kl. IIa
2.. Monika Fr¹ckowiak kl. IIIa
3.. Agnieszka Klak kl. IIIe
Ch³opcy:
1.. Marcin Jaœkowiak kl. IIa
2.. Marcin Skorupiñski IIa
3.. Wojciech Przybylski kl. IIId
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Rok 2002 w mieœcie i gminie Œmigiel pod wzglê-
dem sportu, turystyki i rekreacji rozpocz¹³ siê w no-
wych strukturach organizacyjnych. Przez 10 lat spra-
wami sportu zajmowa³a siê Spo³eczna Miejsko-Gmin-
na Rada Sportu Kultury Fizycznej i Rekreacji oraz Cen-
trum Kultury w Œmiglu. Organizowano wiele imprez
rekreacyjno-sportowych dla spo³eczeñstwa naszej gmi-
ny. Przez ten czas osoby dzia³aj¹ce w Radzie na czele
z jej przewodnicz¹cym Leszkiem Balcerem zbiera³y do-
œwiadczenie organizacyjne. Uchwa³¹ Rady Miejskiej
Œmigla z dnia 17 maja 2001 roku postanowiono powo-
³aæ Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu,
który rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ 2 stycznia 2002 roku.
Pierwszym kierownikiem OKFiR u zosta³ nauczyciel
wychowania fizycznego Samorz¹dowego Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej w Œmiglu Zygmunt Ratajczak.
Z pocz¹tkiem roku Radê Sportu przekszta³cono w Œmi-
gielskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej
Rekreacji i Turystyki „Wiatraki”. W 2002 roku powsta³
nowy klub sportowy, Ludowy Uczniowski Klub Spor-
towy w Starym Bojanowie. Jest to klub, który zamierza
prowadziæ pracê szkoleniow¹ w dwóch dyscyplinach
sportu pi³ce no¿nej, która to sekcja ju¿ funkcjonuje,
a któr¹ klub zamierza zg³osiæ do rozgrywek pi³karskich

w sezonie 2003 / 2004 oraz sekcja tenisa sto³owego,
która jeszcze nie prowadzi pracy szkoleniowej, ale klub
organizuje ju¿ turnieje tenisa sto³owego dla dzieci i m³o-
dzie¿y Starego Bojanowa i okolic.

Podsumowanie roku sportowego w gminie
Œmigiel

Szko³a podstawowa kl. IV – VI

Dziewczêta:
1.. Justyna ¯urek IVe
2.. Ewelina ¯urek IVe
3.. Sandra Mazurek kl.VId
Ch³opcy:
1.. S³awomir Kreuschner VId
2.. Jêdrzej Skrzypek VId
3.. Micha³ Gzylkowiak VId

Gimnazjum

Dziewczêta:
1.. Marta Waligóra Id
Ch³opcy:
1.. Wojciech Waligórski III c
2.. £ukasz Szymañski Ie
3.. Tomasz Nawrot Ib
Sk³adam serdeczne podziêkowania fundatorom nagród.

Organizator Danuta Strzelczyk

Gmina Œmigiel ma bardzo d³ugie i chlubne tradycje
sportowe. W przysz³ym roku Klub Sportowy „Pogoñ-
1929” zainauguruje obchody jubileuszu 75 - lecia ist-
nienia. Na przestrzeni tych lat mia³ wiele sukcesów spor-
towych, wychowa³ kolejne pokolenia sportowców. Tu-
taj tak¿e 10 lat temu reaktywowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, którego karty historii



styczeñ-luty/2003 str. 25

siêgaj¹ XV wieku. Du¿o radoœci w latach siedemdzie-
si¹tych ubieg³ego stulecia przyniós³ nam Klub Sporto-
wy „Gryf” przekszta³cony na „Ceramik” z Przysieki
Polskiej – sekcja podnoszenia ciê¿arów. Pierwszym tre-
nerem tego klubu by³ wci¹¿ aktywny sportowo Micha³
Szkudlarek. Kluby sportowe stawia³y sobie w 2002 roku
mimo trudnoœci finansowych ambitne cele sportowe,
wytrwale d¹¿¹c do ich osi¹gniêcia.

Rok 2002 bogaty by³ w wydarzenia sportowe, za-
równo w sporcie tzw. kwalifikowanym jak i rekreacji
czy turystyce. Do bardziej znacz¹cych osi¹gniêæ w roku
ubieg³ym mo¿na zaliczyæ: wicemistrzostwo Wielkopol-
ski w ¿aczkach i m³odziczkach oraz 21 miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju w Ciechanowie zawodniczki Este-
ry Obiega³y z Klubu Tenisa Sto³owego „Orlêta Terra”
Czacz, I miejsce Alicji £upickiej oraz II miejsce Mag-
daleny Judek w Miêdzynarodowych Zawodach Szacho-
wych w Guben w Niemczech., udzia³ i wysokie miej-
sca zawodniczek w Zawodach Miêdzywojewódzkich
w Miêdzyzdrojach, I miejsce Magdaleny Judek w Po-
znañskim Festiwalu Szachowym – „Rataje 2002”, udzia³
zawodników klubu „Gryf” Przysieka Polska w marato-
nie we Wroc³awiu oraz w maratonie w Poznaniu. Za-
wodnicy tego klubu brali udzia³ w Ogólnopolskich Bie-
gach Prze³ajowych Boguszów-Gorce na dystansie
100km. Dobrze sprawuje siê beniaminek „A” klasy
okrêgowej pi³ki no¿nej, dru¿yna „UKS „Grom” Czacz,
która po rundzie jesiennej zajmuje 11 miejsce w tabeli.
Klub ten prowadzi szerok¹ pracê szkoleniow¹, czego
dowodem jest fakt, ¿e oprócz dru¿yny seniorów w „A”
klasie, w rozgrywkach ligowych uczestnicz¹ tak¿e ju-
niorzy m³odsi oraz dwie dru¿yny trampkarzy, które w ta-
belach plasuj¹ siê bardzo wysoko. Bardzo du¿e sukce-
sy w 2002 roku odniós³ klub „Polonia – Arsena³” Œmi-
giel. Tenisiœci tego klubu dru¿ynowo maj¹ du¿e szanse
gry w bara¿ach o wejœcie do I Ligi Pañstwowej - jest to
ogromny sukces tej dru¿yny. Równie¿ w zawodach in-
dywidualnych klub ten odnosi du¿e sukcesy. Wojciech
Waligórski jest czo³owym zawodnikiem II ligowego
zespo³u, z³otym medalist¹ w Dru¿ynowych Mistrzo-

stwach Wielkopolski. Bra³ udzia³ w turnieju w Nothin-
gham w Anglii jako reprezentant Wielkopolski. £ukasz
Szymanski by³ 12. w Mistrzostwach Polski M³odzików.
Wywalczy³ tak¿e srebrny medal w Makroregionie oraz
br¹zowy medal w Dru¿ynowych Mistrzostwach Polski
Szkó³ Podstawowych. Zawodnik Dariusz Szymañski
zdoby³ V miejsce w Dru¿ynowych Mistrzostwach Pol-
ski Szkó³ Gimnazjalnych. Trenerami tych znakomitych
sportowców s¹ Tadeusz Koz³owski, zarazem prezes klu-
bu oraz Danuta Strzelczyk. Serdecznie gratulujemy tak
doskona³ych wyników. Dobr¹ prac¹ w mijaj¹cym roku
wykaza³ siê tak¿e klub pi³karski „Mas-Rol” ze Sp³a-
wia. Klub ten, mimo ¿e dzia³a w doœæ ma³ym œrodowi-
sku, posiada a¿ trzy dru¿yny pi³ki no¿nej. Dru¿yna se-
niorów uczestniczy w rozgrywkach klasy okrêgowej
i zajmuje po rundzie jesiennej dziewi¹te miejsce w ta-
beli. Juniorzy m³odsi plasuj¹ siê na bardzo wysokim
czwartym miejscu w rozgrywkach ligowych OZPN
Leszno. Klub pi³ki no¿nej „Pogoñ – 1929” Œmigiel w ro-
ku 2002 uczestniczy³ w rozgrywkach pi³karskich klasy
okrêgowej OZPN- Leszno. Po rundzie jesiennej zajmuje
wysokie czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punk-
tów. Trenerowi Andrzejowi Wojciechowskiemu
i wszystkim cz³onkom klubu gratulujemy i ¿yczymy
awansu. W roku 2002 uczniowie szkó³ Gminy Œmigiel
brali udzia³ w zawodach na szczeblu gminnym, powia-
towym, rejonowym, wojewódzkim, makroregionalnym
a¿ do fina³ów Mistrzostw Polski. Do najwiêkszych osi¹-
gniêæ w wymienionym okresie czasu mo¿na zaliczyæ
I miejsce w Dru¿ynowych Mistrzostwach Wielkopol-
ski, V miejsce w Dru¿ynowych Mistrzostwach Polski
w Tenisie Sto³owym Dariusza Szymañskiego i Wojcie-
cha Waligórskiego z Samorz¹dowego Gimnazjum
w Œmiglu, I miejsce Wojciecha Waligórskiego oraz II
miejsce Dariusza Szymañskiego w Indywidualnych Mi-
strzostwach Wielkopolski Gimnazjów w Tenisie Sto³o-
wym, I miejsce Tomasza Nawrota i £ukasza Szymañ-
skiego ze Œmigla w Dru¿ynowych Mistrzostwach Wiel-
kopolski w Tenisie Sto³owym, I miejsce Tomasza Na-
wrota oraz I miejsce Marty Waligóry ze Œmigla w Indy-
widualnych Mistrzostwach Wielkopolski w Tenisie Sto-
³owym Szkó³ Podstawowych. V miejsce Agnieszki Maæ-
kowskiej ze Starego Bojanowa w finale WIMS
w pchniêciu kul¹, udzia³ w pó³finale „Coca – Cola Cup”
ch³opców ze Starego Bojanowa, udzia³ Eweliny Wrzo-
sek, Jakuba Legierskiego i Mileny Mrug ze szko³y
w Drugiej Przysiece Starej w Finale Wielkopolskim
w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych, udzia³ dziew-
cz¹t z Przysieki w Finale Wielkopolskim w Sztafeto-
wych Biegach Prze³ajowych. Udzia³ uczniów ze Szko-
³y w Czaczu w Finale Wielkopolskim w Indywidual-
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nych Biegach Prze³ajowych, udzia³ uczniów z Czacza
w Fina³ach Wielkopolski w Tenisie Sto³owym Szkó³
Podstawowych i Gimnazjów.

Z pocz¹tkiem roku powsta³ przy Zespole Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie Uczniowski Klub
Sportowy „Junior”. Po oddaniu do u¿ytku nowoczesnej
hali sportowej klub zacz¹³ organizowaæ tak¿e imprezy
rekreacyjne, miêdzy innymi turnieje siatkówki oraz ha-
lowej pi³ki no¿nej ch³opców szkó³ podstawowych. Pre-
zesem klubu jest wicedyrektor szko³y Jaros³aw Pietrow-
ski.

Oprócz tzw. sportu kwalifikowanego w mieœcie
i gminie Œmigiel odby³o siê wiele imprez o charakterze
rekreacyjno – sportowym i turystycznym. Organizato-
rami tych imprez byli miêdzy innymi OKFiR, Stowa-
rzyszenie „Wiatraki”, Centrum Kultury, kluby sporto-
we i inne organizacje takie jak Polski Zwi¹zek Wêd-
karski – Ko³o Œmigiel, Polski Zwi¹zek Hodowców
Go³êbi Pocztowych – sekcja Œmigiel, który zorganizo-
wa³ w grudniu Okrêgow¹ Wystawê Go³êbi Pocztowych,
Sekcja Modelarstwa Lotniczego Stare Bojanowo, Strze-
leckie Bractwo Kurkowe.

Po raz pierwszy zorganizowano „Dni Œmigla” w tak
szerokim zakresie, je¿eli chodzi o sport. Rada Miejska
Œmigla wspólnie z OKFiR, Centrum Kultury, szko³ami
oraz innymi organizacjami przygotowa³a imprezê spor-
tow¹ „Partnerskie Spotkania w Mieœcie Wiatraków”.

By³a to impreza o zasiêgu miêdzynarodowym. Goœcili-
œmy sportowców z zaprzyjaŸnionego ze Œmiglem mia-
sta Neufchateau we Francji. Odby³y siê rozgrywki w pi³-
kê no¿n¹ dru¿yn „Oldboys”, siatkówki kobiet, tenisa
sto³owego mê¿czyzn oraz pi³ki rêcznej mê¿czyzn. Z wy-
j¹tkiem siatkarek, pozosta³e dru¿yny odnios³y zwyciê-
stwa w swoich zawodach.

£¹cznie w gminie Œmigiel odby³o siê 65 imprez re-
kreacyjno – sportowych i turystycznych, w których
uczestniczy³o 4259 uczestników (g³ównie dzieci i m³o-
dzie¿) oraz oko³o 5200 kibiców.

Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e rok 2002 by³ bar-
dzo udany pod wzglêdem dokonañ sportowych, a tak¿e
tych, które maj¹ przede wszystkim bawiæ, czyli rekre-
acyjnych.

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za wspó³pracê
i pomoc w organizacji wielu imprez Zak³adowi Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Œmiglu, Centrum
Kultury w Œmiglu, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Œmi-
glu, Stra¿y Miejskiej, Policji w Œmiglu i Koœcianie,
dzia³aczom sportowym, szko³om z terenu ca³ej gminy,
Przychodni Lekarza Rodzinnego w Œmiglu oraz klu-
bom sportowym.

W rozpoczêtym ju¿ roku 2003 ¿yczê wszystkim spor-
towcom jeszcze lepszych osi¹gniêæ, a trenerom i dzia-
³aczom wiele satysfakcji z pracy.

Zygmunt Ratajczak



Koncert Noworoczny

Wystawa malarstwa
Ryszarda Gbiorczyka
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